
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  โทร.0-7320-2200   
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 24    วันท่ี      7    ธันวาคม   2563 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2563 
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ – 30 สิงหาคม  2563  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  ซึ่งได้

ด าเนนิการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 / 2563  (ครั้งที่ 2)  ไปแล้ว   เมื่อวันที่  

26  สิงหาคม   2563  และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง

นอก  สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 4 / 2563 (ครั้งที่ 1)   เมื่อวันที่  30  พฤศจกิายน  2563  เป็นที่

เรียบร้อยแลว้   นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 3 )  ประจ าปี  2563 ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satengnok.go.th/


 

 

  

 

 

     

 

   

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2 )  

ประจ าปี  2563 

---------------------------------- 
 

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  สิงหาคม  ๒๕63   มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  ซึ่งได้

ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 / 2563  (ครั้งที่ 2)  ไปแล้ว  เมื่อวันที่  

26  สงิหาคม  2563  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  

ประจ าปี  2563  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง สะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 4 / 2563 (ครั้งที่ 1)   เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2563  เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่    7   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี  2 )  ประจ าปี  2563 

วันพุธที่   26   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

*********************** 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

4.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

5.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

6.  นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

7.  นายปฐม                ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.  นายบัญชา               ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.  นางอุมาพร             ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

10. นายสมชัย              หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

11. จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

12. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

13. นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14. นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

15. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

16. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

17. นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

 -ไม่ม ี
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเกษมสันต ์                 สาแม   นายกเทศมนตรี 

2.  นายสมาน            หะยีดอปอ   รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา        รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี 

5.  นายบพิตร   อินทราช     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6.  นายอับดุลวาหะ  ตาเละ   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

 

/7.  นางสาวรอฮานี... 
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7.  นางสาวรอฮานี  จารู   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

8.  นายอาฮาหมัด  ดือราแม  รองปลัดเทศบาล 

9.  นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาล /รก.ผอ.กองการศึกษา.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10. นางนงเยาว์       ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด 

11.  นางนริศรา   สาและ   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

12. นายสสิกร   ยีเส็น   หน.ฝ่ายแบบแผนฯ รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 

13. นางศรันยา   ปูเตะ   หน.ฝ่ายฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

14. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

15. นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

16. นางสาวนูรตัสนิม  ยูโซะ   ผูส้ังเกตุการณ์ 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17 คน  ผูไ้ม่มาประชุม  - คน 

  ผูล้าประชุม    -      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          16 คน 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อยู่ในประชุมครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุม  ขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  

2563  ในวันพุธที่   26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.           

ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   -ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ             
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันจันทร์ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่   17  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2563   ตามเอกสารส าเนารายงานการ      

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  

2563 (ครั้งที่ 1) วันที่ 17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวง 
 

/มหาดไทย... 
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มหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม   ข้อ 33  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  รายงานการประชุม

ครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมือ  เชิญ นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่  2      
 

นายปฐม   ปันสรณะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายปฐม   ปันสรณะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 เอกสารที่ผมได้รับวันนี ้ มันยังไม่ถึง 48 ช่ัวโมง 

มันไม่พร้อมนะครับ และอีกอย่างวาระการประชุมต่าง ๆ นี้ ผมก็เพิ่งได้รับเมื่อ

กี้นี้ การส่งวาระการประชุมนี้ อย่างน้อย ๆ ก็ 3 วัน ก่อนการประชุม แต่นี้ วัน

กว่า ๆ วันครึ่ง รายงานการประชุมก็เพิ่งได้รับเมื่อกี้ อย่างน้อย ๆ ก็ 3 วัน ให้

เราได้เตรียมความพร้อม ผมได้ไปศึกษาที่สถาบันราชภัฏ สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น ตามข้อกฎไม่ให้เกิน 3 วัน วันนี้ไม่พรอ้มครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้ง ที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื   

เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขทีต่  2      
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่   2  ตามที่ท่านปฐม   ปันสรณะ  ได้กล่าว     

เกี่ยวกับวาระการประชุม ในส่วนดิฉันขอค้านนิดหนึ่ง เรื่องระเบียบวาระการ

ประชุม เขาส่งมาให้แล้วนะคะ ในซองท่านลองไปอ่านดูนะคะ ก่อนหน้านั้น 

และดิฉัน มีข้อแก้ไข ในหน้าที่ 38 บรรทัดที่ 10 ในส่วนที่ดิฉันพูด จากค าว่า 

“แตเ่ป็นเฟสบุ๊ค”  เป็น “ไม่ใช่เฟสบุ๊ค แต่เป็นไทม์ไลน์สว่นตัว” ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื เมื่อไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ  
    

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  ตอ่ไปจะขอมตทิี่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 1) วันที่  17  เดือน สิงหาคม  

พ.ศ. 2563  โปรดยกมอื    

-ผู้ให้การรับรอง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลนาเซร์      ฮะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      
/2. นายบากอร.ี.. 
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2. นายบากอรี            บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา              ศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4. นางอุมาพร             ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

5. นายสมชัย              หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

6. จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

7. นายเพาซี             มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

8. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    9. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    10. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    11. นายอดุลย์              แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 1) 

วันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  โปรดยกมอื    

-ผู้ไม่ให้การรับรอง  ดังนี้ 

1. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

4. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
ฃ 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ        11    เสียง 

    -ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ  4    เสียง 

    -งดออกเสียง      1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563    
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

แล้วเสร็จ 
 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 



-5- 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 4.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการ  

แปรญัตติฯได้พิจารณาแล้ว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 และข้อ 51   

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    

ขอเรียนเชญิ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก   

ประธานคณะกรรมการ   สภาเท ศบ าลฯ  ผู ้ท ร ง เก ีย รติ  ท ุก ท่าน  ก ระผม  นายอดุลย์   แวโวะ    

แปรญัตติฯ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตาม มตทิี่ประชุมสภาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  

พ.ศ.  2563   เมื่อวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม   2563  ได้ก าหนดเวลายื่นเสนอ

ค าแปรญัตติฯ  ตั้งแต่วันที่  18  – 20  สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา  08.30 

– 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช้ัน 2  นั้น  เมื่อครบ

ก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอแปรญัตติแล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้มายื่นเสนอค าขอ

แปรญัตติ  จ านวน  1  ราย  คือ   

นายเกษมสันต ์  สาแม  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   

-คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้เชิญคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมพร้อมกัน  เมื่อวันศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2563  

เวลา  09 .00  น .  ณ   ห้ อ งประชุม เทศบาล เมื องสะเตงนอก  ช้ัน  2   

คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ  ได้พิ จารณ าแล้ว   มีมติ เห็นชอบ  ตามที่           

นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  รายละเอียดตาม

เอกสารที่เสนอขอแปรญัตติฯ  จ านวน  30  ข้อ กระผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่

เทศบาล  ได้ชี้แจงรายละเอียดแทน เนื่องจากมีภาษาอังกฤษ และค าจ ากัด 

คุณลักษณะเฉพาะ จะได้ถูกต้อง และชัดเจนครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  เชญิ หัวหน้าส านักปลัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นางนงเยาว์   ไชยมณ ี   เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

หัวหนา้ส านักปลัด  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณ ี  

หัวหน้าส านักปลัด  ขอชี้แจงรายละเอียดค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังตอ่ไปนี ้ คือ 

1. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หนา้ 12/121 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 400,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ 

/มตี่อ หน้า 6... 
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  -ข้อความตามร่างเดิม  (ต่อ) 

 เผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน 

สีก กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพและอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ เน่ืองจากการพมิพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 12/121 เป็น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน ส ี

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพและอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

2. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 25/121 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน 

สีก กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพและอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ เน่ืองจากการพมิพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 25/121 เป็น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน ส ี

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพและอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

3. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 27/121 เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี 

ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 320,000 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด

ความเร็วขั้นต่ า 2. เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน 3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึก ย่อ-ขยายได้ ตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลง วันที่ 9  มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 142 ล าดับที่ 18  เน่ืองจากพิมพ์ผิดพลาดชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการ

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   

 

/มีต่อ หน้า 7... 
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 -ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 27/121 เป็น เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) จ านวน 320,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า และสี) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

320,000 บาท ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ

คุณลักษณะ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

วันที่ 9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 

142 ล าดับที่ 18 

4. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 28/121 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ

ดิจิตอล จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นกล้องคอมเพค (Compace 

Digital Camera) 2. ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ( Image Sensor) 3. มี

ระบบเฟลซในตัว 4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อมีข้อมูลเต็มหรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยนแปลง 5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6. มี

กระเป๋าบรรจุกล้อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 464 ล าดับที่ 6 เน่ืองจากการพมิพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 28/121 เป็น กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ

ดิจิตอล จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อโดย

ประหยัดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 

9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 464 ล าดับที่ 6 

5. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 29/121 เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่นอ้ยกว่า 3.1 GHz หรอืดีกว่า  จ านวน 1 

หน่วย 2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วย

จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Soled State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 5. มี

ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 7.มี

แป้นพิมพ์และเมา้ส์  8. มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย จัดซือ้ตามราคามาตรฐาน 
 

/มีต่อ หน้า 8... 
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  -ข้อความตามร่างเดิม  (ต่อ) 

ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 141 ล าดับที่ 16  เน่ืองจากการพิมพ์ผิดพลาดชื่อ

ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 29/121 เป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว จ านวน 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงนิ 68,000 บาท  โดย

จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 

2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 หน้า 141 ล าดับที่ 16 

6. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 29/121 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จ านวน 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ – มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 2 แกนหลัก  (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  3 MB ต้อง

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่ากว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้

ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB – มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ

จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย – มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 14 

นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 ชนิดไม่สะท้อนแสง Non-Glare หรือดีกว่า – มี DVD-RW 

หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง – สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 

802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth – มีช่องต่อแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 3 ช่อง แบ่งเป็น USB 3.0 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง – มีพอร์ทส าหรับเชื่อมต่อกับจอภาพไม่น้อยกว่า VGA และ HDMI รวมไม่

น้อยกว่า 2 พอร์ท – มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย TPM Solution หรอืดีกว่า – เครื่องคอมพิวเตอร์ที่

เสนอต้องมีการรับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด 

เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มถิุนายน 2558 –เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 141 ล าดับที่ 15 เน่ืองจากการพิมพ์

ผิดพลาดชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ    
 

/มตี่อ หน้า 9... 
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 -ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 29/121 เป็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

โดยจัดซือ้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 

2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 หน้า 141 ล าดับที่ 15 

7. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 31/121 เครื่องปริ้น (Multifunction) จ านวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาว

ด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) –มีความเร็ว

ในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ipm) -สามารถถ่ายเอกสาร ขนาด A4 

(ขาวด า-สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) –สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 

ส าเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่น เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 

Legal และ Custom ตามรายละเอียดที่ เทศบาลก าหนด เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณ ลักษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์  ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้  - เป็ น ไปตามหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้า 141 ล าดับที่ 13  เน่ืองจากการพิมพ์ผิดพลาดชื่อ

ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ    

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 31/121 เป็น เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ 7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 2558  –เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1  หนา้ 141 ล าดับที่ 13  
   

 /มตี่อ หน้า  10... 
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8. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 32/121 เครื่องปริ้น (เลเซอร์หรือLED ขาวด า) จ านวน 10,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์เลซอร์ หรือ LED  ขาวด า ชนิด Network จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท โดยมี 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ – มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  - มีความเร็วใน

การพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที (ppm) – สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า

อัตโนมัติได้ – มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB – มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) 

แบบ USB 2.0 1หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง – มี ช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Bese-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน

เครือข่ายไร้สาย Wifi (lEEE 802.11b,g,n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น   -

สามารถใช้ได้กับ  A3,A4, Letter, Legal และ Custom เป็นไปตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1  หน้า 141 ล าดับที่ 13  เน่ืองจากการพิมพ์ผิดพลาดชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ   

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 32/121 เป็น เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 10,400 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,600 

บาท เป็นเงิน 10,400 บาท  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134 วันที่ 9  มิถุนายน 2558 –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1  หนา้ 141 ล าดับที่ 13  

9. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 33/121 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในกรณีมีค าสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

เน่ืองจากการพิมพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 33/121 เป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในกรณีมีค าสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
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 -ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่    (ต่อ) 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

10. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 34/121 โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อพปร. ทม.สะเตงนอก จ านวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี ้ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ – เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 417 ล าดับ

ที่ 9 เน่ืองจากการพิมพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หนา้ 34/121 เป็น โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อพปร. ทม.สะเตงนอก จ านวน 50,000 บาท เพื่อจา่ย

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อพปร. ทม.สะเตงนอก  เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 417 

ล าดับที่ 9 

11. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หนา้ 43/121 เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 2,377,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือน พร้อมทั้งเงนิปรับปรุง

เงินเดือน ของพนักงานเทศบาล จ านวน 9 อัตรา ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน 

กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป เน่ืองจากการพมิพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 43/121 เป็น เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 2,377,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงิน

ปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล จ านวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย

จากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

12. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หนา้ 44/121 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,978,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 

ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน 

 /มตี่อ หน้า  12... 
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  -ข้อความตามร่างเดิม (ต่อ)  

บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจกิายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เน่ืองจากการพิมพ์

ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 44/121 เป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,978,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมแผน

อัตราก าลังสามปี โดยค านวณตั้งไว้ 12 เดือน ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

13. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 44/121 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 756,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มต่าง ๆ ของ

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  14  พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งไว้ 12 เดือน ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป เน่ืองจาก

การพิมพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 44/121 เป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 756,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ 

ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  14  พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี และที่แก้ไข

เพิ่มเติมแผนอัตราก าลังสามปี โดยค านวณตั้งไว้ 12 เดือน ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

14. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 46/121 โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เช่น ค่าจัดเวที ค่าอาหาร ค่า

วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายชื่อ ค่าท าเกียรติบัตรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 ล าดับที่ 25  เน่ืองจากการพมิพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 
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  -ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 46/121 เป็น โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจัดเวที ค่าอาหาร ค่า

วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายชื่อ ค่าท าเกียรติบัตรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164  ล าดับที่ 25 

15. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 46/121 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

สะเตงนอก จ านวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ค่าจัดท าป้ายชื่อ  ค่าท าเกียรติบัตรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 401 ล าดับที่ 49 เน่ืองจากการพมิพ์ค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 46/121 เป็น โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองสะเตงนอก จ านวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  ค่าจัดท าป้ายชื่อ  ค่าท าเกียรติบัตรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา้ 401 ล าดับที่ 49 

16. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 52/121 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 391 ล าดับที่ 2 เน่ืองจากการ

พิมพ์เอกสารจ านวนเงนิงบประมาณผิดพลาดไม่ตรงประมาณการราคาก่อสร้าง 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หนา้ 52/121 เป็น โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จ านวน 112,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 391 ล าดับที่ 2 

/มตี่อ หนา้ 14... 
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17. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 52/121 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จ านวน 

1,325,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู

บางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 393 ล าดับที่ 14 เน่ืองจากการพิมพ์เอกสารจ านวนเงินงบประมาณผิดพลาด

ไม่ตรงประมาณการราคาก่อสร้าง 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 52 /121 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จ านวน 

1,319,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู

บางกอก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 393 ล าดับที่ 14 

18. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 52/121 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายให้เป็น

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เน่ืองจากการพมิพ์เอกสารจ านวนเงินงบประมาณผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 52/121 เป็น ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายให้

เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

19. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 66/121 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท เพื่อจ่าย

ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

ให้เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจทิัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 140 ล าดับที่ 1 เน่ืองจาการพิมพ์ผิดพลาดชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรง

ตามรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ   

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 66/121 เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

/มตี่อ หนา้ 15... 
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 -ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่    (ต่อ) 

– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 หน้า 140 ล าดับที่ 1 

20. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 67/121 เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 

1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2. 

สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ – เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าที่ 450 ล าดับที่ 24 เน่ืองจากการพิมพ์ผิดพลาดชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ   

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 67/121เป็น เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล  เพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ – เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 450 

ล าดับที่ 24 

21. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 80/121 เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย

เอกสาร จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. ชนิด ขาว-ด า 2. เป็นระบบกระดาษ

ธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตาม

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 146 ล าดับที่ 70 เน่ืองจากการพิมพ์

ผิดพลาดชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ   

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 80/121 เป็น เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) จ านวน 180,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาท ีโดยจัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 หน้า 146 ล าดับที่ 70 
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22. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 81/121 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 

ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น 

3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รายละเอียดตามที่ เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไป

ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 146 ล าดับที่ 71 เน่ืองจากการพิมพ์

ผิดพลาดเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 81/121 เป็น เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 

จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นช้ันปรับ

ระดับ 3 ชิ้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รายละเอียดตามที่เทศบาล

ก าหนดจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  – เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 หน้า 146 ล าดับที่ 71 

23. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 83/121  เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน 138,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่

น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน  การ

ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน

แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 

2 GB 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง

ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - 

มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถ

ใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ 
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  -ข้อความตามร่างเดิม(ต่อ) 

คุณ ลั กษณ ะพื้ นฐานครุภัณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์  ตั้ งจ่ ายจาก เงินราย ได้  เป็ น ไปตามหนั งสื อ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 145 ล าดับที่  65 เน่ืองจากการพิมพ์ผิดพลาดชื่อ

ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ   

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 83/121 เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 138,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 6 

เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม    

ครั้งที่ 1  หนา้ 145 ล าดับที่ 65 

24. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 88/121 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลาจืองา หมู่ที่ 8 จ านวน 

1,020,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลาจืองา หมู่ที่ 8 

(แบบท่อลอดเหลี่ยม) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ความยาวรวม 33.00 

เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 199 ล าดับที่ 4.6 เน่ืองจากการพมิพ์เอกสารค าชี้แจงผิดพลาด 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 88/121 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลาจืองา หมู่ที่ 8 จ านวน 

1,020,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลาจืองา หมู่ที่ 8 

(แบบท่อลอดเหลี่ยม) ขนาดกว้าง 2 ช่อง ยาว 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ความยาวรวม 33.00 เมตร 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้า 199 ล าดับที่ 4.6 

25. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 101/121 โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินโครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ 

ค่าจัดท าป้ายชื่อ ค่าท าเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจากเงิน

รายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขัน

กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 409 ล าดับที่ 35  เน่ืองจากการพิมพ์ผิดพลาด

เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

/มตี่อ หนา้ 18... 
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 -ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หนา้ 101/121 เป็น โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน จ านวน 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินโครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน เชน่ คา่อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตา่ง ๆ 

ค่าจัดท าป้ายชื่อ ค่าท าเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจากเงิน

รายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา้ที่ 409  ล าดับที่ 35 

26. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 105/121 โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่  8  จ านวน 2,600,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ด าเนนิการถมดินตามโครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตัง้จ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 411 ล าดับที่ 48 เน่ืองจาก

การพิมพ์เอกสารจ านวนเงนิงบประมาณผิดพลาดไม่ตรงประมาณการราคาก่อสร้าง 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 105/121 เป็น โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 8  จ านวน 2,379,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ด าเนนิการถมดินตามโครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตัง้จ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 411 ล าดับที่ 48 

27. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 106/121 โครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จ านวน 

170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬา หมู่ที่ 8  

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 411 ล าดับที่ 50 เน่ืองจากการพิมพ์เอกสารจ านวนเงินงบประมาณผิดพลาด

ไม่ตรงประมาณการราคาก่อสร้าง 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 106/121 เป็น โครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

จ านวน 225,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬา 

หมูท่ี่ 8  ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 411 ล าดับที่ 50 

28. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 106/121 ค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 430,000บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสนามกีฬาทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
 

/มตี่อ หนา้ 19... 
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  -ข้อความตามร่างเดิม  (ต่อ)  

2565)  หน้า 406 ล าดับที่ 23 เน่ืองจากการพิมพ์เอกสารจ านวนเงนิงบประมาณผิดพลาดไม่ตรง

ประมาณการราคาก่อสร้าง 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 106/121 เป็น ค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 596,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสนามกีฬาทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 406 ล าดับที่ 23 

29. -ข้อความตามร่างเดิม 

 หน้า 108/121 โครงการรอมฎอนสันติสุข  จ านวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการรอมฎอนสันติสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย

นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 420 ล าดับที่ 12 เน่ืองจากการ

พิมพ์ผิดพลาดเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 108/121 เป็น โครงการรอมฎอนสันติสุข  จ านวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการรอมฎอนสันติสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่น ๆ ที่เข้าประเภท

รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 420 ล าดับที่ 12 

30. -ข้อความตามร่างเดิม   

 หน้า 111/121 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จ านวน 60,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ แบบเคลื่อนที่ได้ ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด จ านวน 

1 หลัง  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที่ 420 ข้อ 11 

-ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่   

หน้า 111/121 เป็น โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จ านวน 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ แบบเคลื่อนที่ได้ ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด 

จ านวน 3 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 420 

ข้อ 11 
     

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป  ขอบคุณค่ะ 
 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก   

ประธานคณะกรรมการ   สภาเท ศบ าลฯ  ผู ้ท ร ง เก ีย รติ  ท ุก ท่าน  ก ระผม  นายอดุลย์   แวโวะ    

แปรญัตติฯ   ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอแก้ไขค าที่เจ้าหนา้ที่ ได้ 

    ชีแ้จงแทน กระผม ให้ถูกต้อง ดังนี ้  

-ข้อ 9  หน้า 33/121  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ชี้แจงว่า จ านวน 70  บาท จ านวนที่ถูกต้อง คือ 

70,000 บาท 

-ข้อที่ 24 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาลาจืองา

หมูท่ี่ 8 เพื่อนสมาชิกฯ แจ้งว่า ไม่น่าจะใช่โครงการคูระบายน้ านะครับ ต้องเป็น

โครงการบุกเบิกถนน ครับ จะให้สมาชิกสภาฯ ในเขตพื้นที่ได้ชี้แจงหน่อยนะ

ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  1  ขอชีแ้จงนิดหนึ่งนะครับ พอดีซอยนี ้เดิมไมม่ี 

    ทาง ก่อนจะท าคูระบายน้ า ต้องบุกเบิกก่อนนะครับ เพราะว่าเป็นพืน้ที่นา เข้า 

ไปประมาณ 700  เมตร เป็นพืน้ที่นานะครับ ตอ้งเข้าใจด้วย ถ้าไปท าโครงการ

คูระบายน้ า มันไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ของประชาชนในพืน้ที่ ที่เขาตอ้งการ

ครับ ขอเปลี่ยนค าช้ีแจงเป็น ถนนบุกเบิกนะครับ แลว้ก็เคยบอกกับเจ้าหนา้ที่

แล้ววา่ให้เปลี่ยน จากคูระบายน้ าเป็นถนนบุกเบิกลูกรังนะครับ ขอบคุณครับ  
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิผูบ้ริหารฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ทางกองช่าง ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  เชญิ รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสสิกร   ยีเส็น  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

รก.ผูอ้ านวยการกองชา่ง  เทศบาลฯที่ เคารพ ทุกท่าน กระผมนายสสิกร  ยีเส็น  รก.ผูอ้ านวยการ 

กองชา่ง  ตามที่ ข้อมูลของโครงการที่เราเสนอเป็นโครงการแบบท่อเหลี่ยม     

/นะครับ ก็คือ... 
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นะครับ ก็คือ พอดีมันเจอปัญหาอย่างนี้นะครับ คือตรงโครงการเดิมตรงนี้นะ

ครับในพื้นที่   สภาพเดิมเป็นร่องน้ า ระยะทางตามระยะทางที่เป็นร่องน้ าที่มัน

โชว์ในแผนที่ ในตัวระวางนี่ ก็คือยาวอยู่ประมาณ 100-200 เมตร  ทีนี้วัน

ก่อนที่ลงไปในพื้นที่ ทาง สท.ในพื้นที่ได้แจ้งว่า ต้องการเป็นถนน แต่ที่นี้ไป

ตรวจสอบกับตัวแผน  ในแผนไม่มีโครงการที่เป็นถนนบุกเบิก เราก็เลยปรับว่า 

ถ้าอย่างนั้น ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างน้อยเราก็ท าให้พื้นที่ ได้

โครงการตรงนี ้ก็เลยปรับให้เป็นโครงการแบบท่อเหลี่ยม คือเทศบาลฯ คงตาม

แนวรอ่งน้ าเดิม ท าเป็นท่อบล็อก 2 ช่อง ดว้ยงบประมาณตามที่ก าหนดไว้นี่ ท า

ให้ได้ความยาวแค่  33  เมตร แต่ผิวข้างบนสามารถเป็นทางสัญจรได้ครับ ขอ

น าเรียนชี้แจงเท่านีค้รับ  
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ท่านใด ประสงค์จะอภปิรายแล้ว  ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบ 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2564  หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญั ตติฯ         

ได้พิจารณาแล้วเสร็จ หรอืไม่  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   5.  นายบัญชา              ศริิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   7.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

   8.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   9.  นายดอเลาะ           สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   10. นายอับดุลเลาะ       กาซอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   11. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   12. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

/13.นายเด๊ะซามัน… 



                           -22- 
 

   13. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   14. นายอดุลย์        แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ  โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
    

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ จ านวน      14   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จ านวน       -   เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน       1   เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระที่  3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ ตราเป็น 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หรือไม่เห็นชอบ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ในวาระที่ 3 นี้ จะ

ไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ได้ห้าม

มิให้มีการอภิปราย  เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลงมติให้มีการ

อภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ  ขอมติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาใน

วาระที่ 2  ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เห็นชอบว่า จะให้ตราเป็น เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564   ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาใน

วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ไปแล้วหรอืไม่  โปรดยกมอื  

/ -ผูเ้ห็นชอบ…   
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-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   2.  นายบากอรี  บาเก็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  

   3.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   5.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   6.  นายบัญชา              ศริิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   7.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   8.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   9.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

   10.  นายดอเลาะ           สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   11. นายอับดุลเลาะ       กาซอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   12. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   13. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

   14. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   15. นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามรา่งเทศบัญญัติฯ 

ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ไปแล้วหรอืไม่  โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ   จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ  จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ –บาแดโฆ๊ะ หมู่ที่ 3  

ขนาดกว้าง 4.50  เมตร  ยาว  600  เมตร  หนา 0.05  เมตร  จ านวน  

2,879,000  บาท  ของ หนว่ยงาน กองชา่ง  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
/นายมาหะมะรอสดีี   อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ขออนุญาตชีแ้จงข้อกฎหมาย ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ

จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ

ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า

เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า

สามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถัดไป 

หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จา่ยเงนิสะสมน้ันเป็นอัน

พับไป 

 ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึง       

ถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพใน

ระยะยาว  

 ยอดเงนิสะสม ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563  ดังน้ี 

-ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2563  ที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน

หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ    

ก.ส.อ. แล้ว     จ านวน   24,037,646.80 

-ส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ และยังไม่ได้เบิกจา่ย   จ านวน    3,305,225.00 

-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน จ านวน   20,732,421.40 

-ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)  จ านวน    11,126,264.94 

-เงินสะสมคงเหลอื    จ านวน     9,606,195.40 

-ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%   จ านวน        960,615.69 
 

/คงเหลือเงินสะสมที่น าไป… 
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คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน    8,654,541.17   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภา    

เทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอหารือในเรื่องญัตตินี้  เนื่องจากเป็นญัตติจ่ายขาดเงิน

สะสมและใช้งบประมาณ 2 ล้าน เกือบ 3  ลา้นบาท แต่ว่า ในการพิจารณา

ของสมาชิกสภาฯ นี่แค่สง่ยอดโครงการไป อย่างน้อยตามระเบียบการประชุม

สภาฯ ต้องแจง้รายละเอียด เนื่องจากว่าใช้งบประมาณมากพอสมควร และ 

เนื่องจากว่าแบบโครงการ ผมก็เลย ในการพิจารณาครั้งนี ้ อย่างน้อย

งบประมาณก็พอสมควร ผมขอเสนอใหเ้ลื่อนญัตตินี้ ไปก่อน เนื่องจากว่า

ระเบียบของการประชุมสภาฯหลาย ๆ เรื่องที่ขาดตอนไป ถ้าไม่ใช่งบประมาณ

ที่จะต้องใช้จ่ายมากพอสมควรเราก็อนุโลมกัน ผมขอเสนอเป็นการเลื่อนญัตติ

นีไ้ปก่อนครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ครับในรายละเอียดการตัง้งบประมาณนี ้ได้ใส่ในระเบียบวาระอยู่ 

ท้าย ๆ นะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถตรวจสอบการตั้งราคา ซึ่งเป็นไป

ตามมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด ซึ่งได้แนบมาพร้อมแบบ ซึ่งเอกสารตัวนี้ 

เพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบการตั้งราคาถูกต้องตามที่ทาง

ราชการก าหนดหรือไม่ ตามที่ ท่านอดุลย์  แวโวะ  เสนอให้เลื่อนญัตตินี้ไป

ก่อน อาจจะให้เวลา ได้ศึกษาแบบก่อนก็ได้  อาจจะพักสัก 10  นาที เพื่อให้

สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบแบบ หรืออาจจะสอบถามก่อน วันนี้ รก.ผอ.กอง

ช่าง ก็มาด้วย สอบถามได้ตั้งราคาที่มา ที่ไปอย่างไรถูกต้อง ตามบัญชีราคา

ของพาณิชย์จังหวัดหรือไม่ สอบถามได้ หรือจะให้พักสัก  10  นาทีก็ได้ เพื่อ

ศกึษาแบบครับ ท่านประธานฯ  
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิก 

/สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1... 
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สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  เมื่อสักครู่ ท่านอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ 

ได้เสนอว่าเลื่อนนี้ ผมก็ยังไม่เขา้ใจ ตามที่ท่านอดุลย์   แวโวะ  เสนอเรื่องการ

ประชุมสภาฯพิจารณาในเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมหรอืว่าท่านอยากจะถอนญัตติ

ออกไป ผมก็ยังไปแนใ่จ ถ้าอย่างนัน้ กระผมก็เห็นดว้ยกับท่านเลขานุการสภาฯ   

ได้เสนอว่า ให้พักการประชุม 10  นาที  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาแบบ

ก่อนการพิจารณาจา่ยขาดเงนิสะสม  ขอผูร้ับรองดว้ยครับ 
 

ผู้รับรอง   1.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2.  นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    3.  นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    4.   นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  อนุญาตใหพ้ักการประชุม  5  นาที  เชญิครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

    -พักการประชุม  5   นาที- 

-ประชุมต่อ- 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ 5.2  เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เมื่อกีน้ี ้ประธานสภาฯ หารอืกับเลขานุการสภาฯ ใช่ม้ัยครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ หารอืกับเลขานุการสภาฯ ครับ ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาฯ ที่ให้เลื่อนออก 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไปก่อน เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เมื่อสักครู่ได้เสนอใหพ้ัก 5  นาที มาพิจารณาตามรายละเอียดของ 

แบบ  และประธานสภาฯ ก็ยังสงสัยว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถขอถอน

ญัตติได้หรือไม่ ใช่มั้ยครับ ท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงตามระเบียบข้อ

กฎหมายนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด 3  

ญัตติ  ข้อ 55  การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความใน

ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอ

ถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท า

เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรอืค าแปรญัตติในขั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้อง 

/ได้รับความยินยอม… 
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ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ญั ตติที่ ยั งไม่ ได้ จั ด เข้ าระเบี ยบวาระ หรือค าแปรญั ตติ ในขั้ น

คณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 

 หมายความว่าญัตตินั้นเมื่อเสนอเข้าระเบียบวาระจะถอนออกดื้อ ๆ 

ไม่ได้ ภาษาง่าย ๆ หมายความว่า ต้องให้ผู้เสนอญัตติเข้ามา เป็นผู้ขอถอน

ญัตติ มีผู้รับรอง และขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าอนุญาตให้ถอนหรือไม่ หรือ

กรณี ที่สมาชิกสภาฯร่วมกันเสนอญัตติ  5 คน มีอยู่รายหนึ่งขอถอนตัวก็ต้อง

ถามที่ประชุมด้วย ว่าอนุญาตให้ถอนตัวจากผู้ร่วมเสนอญัตติ หรือไม่  นี่ผม

ชีแ้จง ข้อกฎหมาย ประธานสภาฯ จะถอนเอาดือ้ ๆ ไม่ได้จะต้องให้ผูเ้สนอ เป็น

ผูข้อถอนญัตติ เสนอเป็นญัตติ ขอถอนญัตติ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2      

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2  ดิฉันมีขอ้สงสัยนิดหนึ่ง ในนี้มันไม่ได้ระบุว่า 

ผูเ้สนอญัตติเป็นผูใ้ด ก็อยากจะสอบถามว่า ผูเ้สนอญัตติเป็นผู้ใด ขอบคุณค่ะ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เป็นญัตติที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3     

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3  ด้วยเหตุผลประการใดผมไม่ทราบได้ ที่ต้อง

ถอนญัตติ แต่ผมมีเหตุผลส่วนตัวว่า โดยเฉพาะถนนสายซอยบาโร๊ะนี่  แรก ๆ 

ที่ผมเคยไปหาเสียง มาจนถึงบัดนี้ ก็ประมาณ 7-8 ปีมาแล้ว ก่อนหน้านี่ผม

เคยดูว่าซอยนี้ เคยมีในเทศบัญญัติฯ แต่ด้วยงบประมาณที่ดู น่าจะไม่พอ ถ้าจะ

ให้ลงตรงนี้ เน้นว่าต้องสูง เพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบาโร๊ะ บาโร๊ะก็คือ 

ที่ต่ า ด้วยเหตุผลที่ต้องถอนญัตตินี่ ผมไม่เข้าใจ ถ้าในส่วนของประเด็นทาง

การเมือง ก็ให้เป็นทางการเมืองไป ในประเด็นของชาวบ้านนี่ ผมก็อยากให้ท า 

ในเมื่องบประมาณเขาได้จ่ายให้อยู่แล้ว ถ้าเป็นงบประมาณของนายกฯ ผมก็

เอา ถ้าเป็นงบประมาณของแผ่นดิน ผมก็เอา  ต่อให้เป็นงบประมาณของใคร

ผมก็เอา  อย่างเดียวที่ขอก็คือว่าให้ส าเร็จโครงการ ให้ได้ผลกับคนในพืน้ที่  
/อย่างนัน้ก็ถือวา่โอเค... 
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อย่างนั้นก็ถือว่าโอเค ถ้าเป็นไปได้อยากให้ยกเหตุผลของชาวบ้านมาเป็นหลัก 

และก็ใหท้ าให้ส าเร็จซะ ในเมื่องบประมาณ และก็ใหท้ าให้ได้ด้วย ไม่ใช่วา่พอ 

จา่ยเงนิสะสมแล้ว ปล่อยให้ยกเลิกอีกผมก็ไม่สนับสนุน แต่ถ้าว่าจ่ายเงินสะสม

ไปแล้ว อยากให้ท าเร็ว ๆ และอยากจะให้พวกเราไปดูพื้นที่ตรงนั้นว่ามันสาหัส

ขนาดไหน เพราะพื้นที่มันเลวร้ายมาก จาก 7-8 ปี ถนนไม่กี่ร้อยเมตร ถ้าเป็น 

ไปได้ผมอยากใหท้ าครับ ขอบคุณมากครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิผูบ้ริหารฯ  ผูเ้สนอญัตติ ได้ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอให้ รก.ผู้อ านวยการกองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  รก.ผูอ้ านวยการกองชา่ง ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รก.ผูอ้ านวยการกองชา่ง  ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสสิกร  ยีเส็น รก.ผูอ้ านวยการกองชา่ง  

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง โครงการนี้ คือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  

คอนกรีต ซ.บาโร๊ะ –บาแดโฆ๊ะ  หมู่ที่  3  ผมจะชี้แจงในส่วนของวิธีการ

ก่อสร้างนะครับ เพราะว่า ท่านสมาชิกสภาฯ บางท่านไม่ได้ตรวจสอบแบบและ

ตัวประมาณการ ที่นี้ในส่วนของโครงการนี้ ระยะทางซ.บาโร๊ะ –บาแดโฆ๊ะ  2 

เส้นนี้มันจะเชื่อมกัน โครงการนี้เราเคยท าไปแล้วในส่วนของซอยบาแดโฆ๊ะท า

ไปแล้วส่วนหนึ่งจากตรงสามแยกบ้านผู้ใหญ่หวังนะครับ ท าตรงนั้นยกระดับ

ประมาณ  1  เมตรกว่า ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้งานอยู่ ก็ได้รับเสียงจากชาวบ้าน ๆ 

เขาโอเค  ซ.บาโร๊ะ เป็นจุดที่น้ าท่วมมากที่สุด และเป็นจุดที่ช้าที่สุดกว่าน้ าจะ

ลด ที่อื่นลงหมดแล้ว แต่ตรงนี้น้ ายังท่วมขังอยู่ ที่นี้ เราเคยท าโครงการซอย   

บาโร๊ะแล้วครั้งหนึ่งเป็นการบุกเบิก แต่ว่ามันติดโครงการตรงที่ว่า โครงการ

ของโยธาฯ ที่มาท าเป็นคูน้ าขนาดใหญ่ ท าให้โครงการนี้ มันไปซ้อนกับของ

โยธาฯ ซึ่งของโยธาฯ เป็นโครงการที่ใหญ่กว่า โครงการบาโร๊ะได้ท าสัญญา

แล้ว สุดท้ายโครงการนี้ก็ได้ยกเลิกสัญญาไป หลังจากนั้นความเดือดร้อนของ

ประชาชน เหมือนที่ท่านสมาชิกสภาฯว่า และชาวบ้านก็ต้องการอยากได้ตรงนี้

ก็มีค าร้องของชาวบ้านที่แจ้งมาโดยคณะท่านผู้ใหญ่ ได้รวบรวมแจ้งไปยัง   

กองช่าง ประมาณ 40  ครัวเรือน ในบริเวณนั้น  ในส่วนรายละเอียดโครงการ 

ระยะทางผมจะท าต่อจากโครงการบาแดโฆ๊ะ เดิม ยาวไปจนถึงสุดเขตของ 

/เทศบาลเมอืงสะเตงนอก... 
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เทศบาลเมอืงสะเตงนอก เชื่อมตอ่กับ อบต.เขาตูม นะครับ  ในส่วนของ ซอย 

บาโร๊ะ ต่อจากของรอยต่อเทศบาลนครยะลา วิ่งมาจนชนตรงที่มลีักษณะเป็น 

3 แยก ระยะทางความยาว ทั้งหมด 600  เมตร  งบประมาณ  2,895,000  

บาท ที่งบประมาณสูงเพราะต้องยกระดับถนนสูงขึ้นอีกประมาณ 1 เมตรกว่าๆ 

ถ้าเป็นปูนแอสฟัลท์ฯ อย่างเดียว งบประมาณก็ไม่สูงอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่ยก

ขนาดนี้ เราก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ น้ าก็ยังท่วมขังอยู่ในนี้ เส้นนี้ผลประโยชน์ที่

ได้รับ ถ้าเราด าเนินการเส้นนี้ เราสามารถอย่างน้อยให้ชาวบ้านที่บ้านน้ าท่วม

ใช้เป็นที่พักผู้ประสบภัยช่ัวคราวได้ ผู้บริหารฯ สามารถเข้าไปเยี่ยม ไปมอบ    

ถุงยังชีพได้อย่างรวดเร็ว คือมันได้ประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้น 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ท่านประธานฯ ครับ เมื่อสักครู่เราก็ได้หารือ การที่ว่า

จะเลื่อนหรือการจะถอนญัตติ ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า 

สมาชิกสภาฯ นั้น ไม่สามารถที่ว่าจะถอนญัตติ นอกจากว่าคณะผู้บริหารฯ 

เป็นผู้เสนอญัตติ นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารฯ จะเสนอหรือไม่เสนอนะครับ ตามที่

ผมเข้าใจว่า ในการจะถอนญัตติ หรอืจะอะไร ยังไง หากว่าเรามาเสนอในญัตติ

แล้วเราก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ให้เร็วที่สุด อันนี้ก็อยู่ที่สภาฯ สภาฯจะ

อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ก็อีกครั้งหนึ่ง แต่ในญัตติ ถ้าว่าเสนอมาแล้วก็ต้อง

ด าเนนิการตอ่ไป ขอบคุณครับ      
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1ส าหรับญัตติที่ 5.2 นะครับ จ่ายขาดเงนิสะสม เพื่อจะสร้าง

ถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ-บาแดโฆ๊ะ  ความเห็นของผมก็

คือ  ความเดือดรอ้นของประชาชนผมเห็นด้วยครับ แต่ว่าในการจ่ายขาดเงิน

สะสมน่ี ผมไม่แนใ่จว่าตอนนี ้มันใกล้มรสุมแล้ว เงินที่เหลืออยู่ประมาณ 8 ลา้น

บาท มันจะพอมั้ย แตถ่้าวาตภัย หรอืภัยต่าง ๆ ที่จะมาในวันข้างหน้านี่ ถ้าไม่

หนักหนาสาหัส มันก็เอาอยู่ แต่ถ้ามาหนักนี่นะครับ เงินส่วนนี้คงไม่พอส าหรับ 

/สะเตงนอก  อย่างไร... 
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 สะเตงนอก อย่างไรก็ตามนะครับ ผมสังเกตปีที่แล้ว เราก็ได้จ่ายขาดเงิน

สะสม แล้วไปครั้งหนึ่ง ซอยหลังอนามัย  3 ล้านกว่าบ้าน  สัญญากับสภาฯ 

แห่งนี้   บอกว่า สามารถท าได้เลย แล้วตอนนี้เป็นไง สร้างมั้ย นี่แหละ ตรงนี้

แหละ   ผมไม่แน่ใจว่าผู้บริหารฯ มีความจริงใจกับประชาชนแค่ไหน  แต่ถ้า

ท่านมีความจริงใจที่จะสร้าง ผมเห็นด้วย แต่ว่าในส่วนส่วนของผมไม่แน่

ใจความจริงใจฝา่ยบริหารฯ ขณะนี ้มีความจริงใจแค่ไหน  ขอบคุณครับ  . 

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2      

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นางอมุาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 ส าหรับโครงการของซอยบาโร๊ะ ดิฉันไม่ทราบ

หรอกนะคะว่าในพื้นที่จริง ๆ นั้น ตรงเนี่ย เป็นยังไง แต่เท่าที่ทราบ ตอนที่เข้า

ไปแจกของน้ าท่วมนั้น บริเวณตรงนีน้้ าท่วมหนักจริง ๆ กว่าจะเข้าไปถึงล าบาก

ส าหรับสมาชิกสภาฯ บางท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปดูด้วยตนเอง และจากที่ทาง

กองช่างได้ส ารวจมา ครอบครัวประชาชนที่เดือดร้อนจรงิ ๆ ตีว่า 50 ครัวเรือน 

ที่เดือดร้อนข้างในประมาณ  200 กว่าคนนะค่ะ ถือว่าเป็นประชาชนของชาว

สะเตงนอก ด้วยอย่างหนึ่ง การจ่ายขาดเงินสะสม นั้น ถ้าหากว่าจ่ายแล้วเพื่อ

ลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตามประเภทของมัน มันสามารถจ่ายได้นะคะ 

และเมื่อจ่ายแล้วเรายังคงเหลืออยู่  5 ล้านเศษ และอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันเห็นน้ า

ท่วมต่าง ๆ แล้วแต่ ณ จุดไหน บริเวณหมู่ที่ 3 นอกจากทางสะเตงนอกเข้าไป

ช่วยแล้ว ยังมีทางจังหวัด และทางอ าเภอที่ยังส่งงบประมาณไปช่วยอีก

มากมาย ดิฉันคิดว่า การจ่ายขาดเงินสะสมนี้ ยังคงเหลือ 5 ล้านกว่า  ถ้าเกิด

ประสบภัยจริง ๆ ก็ยังคงที่ยังสามารถหมุนเวียนกันได้อยู่ แต่ตอนนี้ประชาชนที่

อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ ก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เมื่อเกิดน้ ามาการเข้าออกก็

ล าบากต้องขอให้คิดเรื่องประโยชน์ชาวบ้านเป็นหลักก่อน ความเดือดร้อนของ

ชาวบ้านเป็นหลักก่อน ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอย่างอื่น เพราะเงินที่เราได้มาแต่ละ

อย่างที่เราใช้จา่ย มันไม่ใช่เงนิของใครทั้งนั้น แต่มันเป็นเงินภาษีของประชาชนที่

เขาจ่ายเข้ามา ยอมรับว่า สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสิทธิพิจารณาในการจ่าย

ขาดแต่ละครั้ง แต่การจ่ายขาดแต่ละครั้งก็เหมือนอย่างที่ท่าน ขออนุญาตเอ่ย

นาม ท่านอิทธินันท์ บอกเรื่องอื่น ๆ ไว้ก่อน เอาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

เป็นหลัก เพราะเขาเป็นเจา้ของภาษี เท่านั้นแหละค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย โปรดยกมอื เมื่อไม่มี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
/นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ  ตอ่ไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจร

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ –บาแดโฆ๊ะ หมูท่ี่ 3  ของหน่วยงาน กองช่าง    

โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์     ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี           บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร           ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย             หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร     รอดทุกข์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7.  นายอิทธินันท์        สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ –บาแดโฆ๊ะ หมู่ที่ 3  

ของหน่วยงาน กองช่าง   โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1. นายสุกรี      เจ๊ะเงาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม                ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ        กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน          ยูโซ๊ะ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์              แวโวะ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
    

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ    จ านวน      7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   จ านวน      8     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน      1      เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ ไม่อนุมัติให้จา่ยขาดเงนิสะสม โครงการ

ก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ –บาแดโฆ๊ะ หมู่ที่ 3 

ของหน่วยงาน กองช่าง  

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 



-32- 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ของ  

หนว่ยงาน กองชา่ง  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ขออนุญาตชีแ้จงข้อกฎหมาย ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จา่ยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ

ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัตใิห้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้

ตามข้อผูกพัน 

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะให้ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเหตุผลที่

ต้องกันเงนิงบประมาณ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  ผูอ้ านวยการกองคลัง ชีแ้จงเหตุผลที่ตอ้งกันเงินงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางนรศิรา   สาและ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางนรศิรา   สาและ   ผูอ้ านวยการกองคลัง  กรณีที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนีผู้้พันแล้ว ให้เบิกจ่ายตามข้อผูกพันไม่ทัน

ในปี 2563 ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในปี 2564 นะค่ะ  ตามที่กองช่าง ได้ขอก่อหนี้

ผูกพันมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  3  โครงการ   ก็คือ    

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ 3 

หมูท่ี่ 10   จ านวนเงิน   725,000.00  บาท   

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 11  

หมูท่ี่ 7    จ านวนเงิน   544,000.00  บาท  

/3. โครงการก่อสร้าง… 
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3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัดเห้งเจีย-

สายเนินงาม  หมูท่ี่ 9    จ านวนเงิน  3,000,000.00  บาท      

โครงการของ ปี 2562 นี้ ได้ด าเนินการไปแล้วนะคะ ที่ได้ขอก่อหนี้

ผูกพันก็เผื่อไว้ ตอนนี้ทางงานพัสดุ  ได้ด าเนินการไปแล้ว ท าขอซื้อขอจ้างไป

แล้ว แตว่่ากลัวจะไม่ทันในปีงบประมาณ  2563 จงึขอกันเงินตอ่อีก ในปี 2564 

ส่วนของปีงบประมาณ  2563  จ านวน  16  โครงการ  บางโครงการ

งานพัสดุก็ได้ด าเนินการ ไปแล้วเป็นบางโครงการนะคะ แต่จะขอก่อหนี้ผูกพัน

ไว้ก่อนเผื่อไว้ ที่จะไม่ทันในปี งบประมาณ 2563 นะค่ะ ที่นี้รายละเอียดของ 16 

โครงการ ก็คือ  

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกิตต ิ  

หมูท่ี่ 12    จ านวนเงิน  1,045,000.00  บาท 

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยตะโล๊ะบอแร  หมูท่ี่ 6    จ านวนเงิน  1,059,000.00  บาท 

3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 3  

หมูท่ี่ 7    จ านวนเงิน  1,010,000.00  บาท 

4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนพงษ์เจริญ-

หลังวัดตรมีิตร  หมูท่ี่ 9    จ านวนเงิน  1,297,000.00  บาท 

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ถนนสายพงยือไร-มาลายูบางกอก หมูท่ี่ 11   จ านวนเงิน 1,050,000.00  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ซอยกูแตบือแร  หมูท่ี่ 2    จ านวนเงิน  998,000.00  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ซอยดาโอ๊ะเจะ๊นิ  หมูท่ี่ 8     จ านวนเงิน  996,000.00  บาท 

 8. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  

ซอยตักวา 4  หมูท่ี่ 4    จ านวนเงิน  439,000.00  บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ซอยริมคลอง ถนนผังเมอืง 4 ซอย 12 หมูท่ี่ 10  จ านวนเงิน 511,000.00  บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ซอยลักษมาณ 7  หมูท่ี่ 3    จ านวนเงิน  613,000.00  บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ซอยหะยีหะรง  หมูท่ี่ 5    จ านวนเงิน  635,000.00  บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ซอยเอสพีพาราวู๊ด  หมูท่ี่ 7   จ านวนเงิน  995,000.00  บาท 

 

/13. โครงการบุกเบิก… 
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13. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยต้นไผ ่ หมูท่ี่ 4   

จ านวนเงิน  262,000.00  บาท 

14. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยสุชาดา  หมูท่ี่ 4   

จ านวนเงิน  220,000.00  บาท 

15. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนลักษมาณ  หมูท่ี่ 3   

จ านวนเงิน  860,000.00  บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

ถนนหลังอนามัย   หมูท่ี่ 9    จ านวนเงิน  3,305,225.00  บาท 

โครงการทั้งหมดนี้ขอกันเงิน ไว้เบิกจา่ยในปี 2564 ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิผูบ้ริหารฯ  ได้ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ตามที่ ผอ.คลังได้น าเรียนชี้แจงให้สมาชิก

สภาฯ ได้รับทราบ ครับคือความมุ่งหมายก็อย่างที่รู้รู้อยู่ ถ้าว่าเราตั้งใจว่าจะ

ท าให้ทัน แต่มันไม่ทันจริง ๆ บางสิ่งบางอย่าง บางโครงการเผื่อว่าจะไม่ทัน 

เลยเป็นกันทั้งหมดไว้ก่อน น าเรียนพวกเราให้รับทราบว่า ความมุ่งหมายความ

ตั้งใจของพวกเราสร้างงาน ท างานให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ตามที่ท่าน 

สท.อิทธินันท์ ได้น าเรียนว่า การเมืองเก็บไว้ทีหลังค่อยมาว่ากัน นี้อยู่ใน

ต าแหน่ง บอกประชาชนว่า จะท างาน สร้างความเจริญ พัฒนา แก้ปัญหา 

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้พี่น้องประชาชน ผมไม่ได้ติดใจอะไรเลย ผมเอาความ

จริงมาพูด ครับ แม้กระทั่งทางจังหวัดก็มาติติงผมเอาความจริงมาพูดมาคุย

กัน ความมุ่งหวังความตัง้ใจ ส่วนหนึ่งก็ จะบอกว่า คนเราไม่ผิดไม่พลาดเป็นไป

ไม่ได้ เช่นอย่างตะกี้นี้ ในส่วนของกองการศึกษา พอจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง

จริง ๆ แปลนกับรูปแบบรายการไม่เหมือนกันไม่ตรงกัน ก็คุยกับรองสมาน 

และรองปลัด/รก.ผอ.กองการศึกษา ว่าน่าจะท าไม่ได้ผู้รับเหมาไม่กล้าท า 

แปลนกับรูปแบบรายการไม่บาลานท์ จะไม่เหมือนกัน จะไปโทษเจ้าหน้าที่ก็

ไม่ได้ คนเราจะถูกไปทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ แน่นอนครับผิดแบบไม่ได้ตั้งใจ ก็

อย่างที่ว่า ที่ขอแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตั้งใจ แต่มันผิดพลาดขึ้นมาต้องขอ

แปรญัตติเปลี่ยนข้อความ ให้มันถูกต้อง ให้มันชัดเจนถูกระเบียบตามข้อ

กฎหมาย ก็จ าเป็นต้องอาศัยสภาฯ ก็ต้องอาศัยสภาฯ น าเสนอให้สภาฯ 

เห็นชอบอนุมัตเิชน่เดียวกัน กับการกันเงินในสภาฯ ก็เช่นเดียวกันเผื่อว่าจะ 
 

/ไม่ทัน ตามระเบียบ... 
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ไม่ทัน ตามระเบียบข้อบังคับต้องอาศัยสมาชิกสภาฯ เอาความจริงมาพูดกัน 

น าเรียนแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย ในระเบียบข้อ 5.3 โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่ม ีเชญิ เลขานุการสภาฯ ได้ขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัต ิ

กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ก่อนที่จะลง

มติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม สภาฯ  

ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม ทีละโครงการนะครับ  

-การกันเงิน งบประมาณปี  2562 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564   จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงนิงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ  3 หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   725,000.00  บาท  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กัน เงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว 

โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

/6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ… 
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6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      7      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ  3 หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   725,000.00  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  2. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 11  หมู่ที่ 7  ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ 544,000.00  บาท  

โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

/4. นายบัญชา   ศริิ... 
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4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      7      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 11  หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   544,000  บาท   

 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  3. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัดเห้งเจีย-สายเนินงาม  

หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  

3,000,000.00  บาท  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

/2. นายกราซี    แวนะลัย… 
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2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      7      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนวัดเห้งเจีย-สายเนินงาม  หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  3,000,000.00  บาท    
 

-ต่อ ไป  การกั น เงิน งบประมาณ ปี   2563 เพื่ อ เบิ กจ่ าย ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   จ านวน  16  โครงการ  ดังนี้ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงนิงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกิตติ  หมู่ที่ 12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,045,000.00  บาท  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ... 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      7      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกิตติ  หมู่ที่ 12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,045,000.00  บาท 

 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  2. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตะโล๊ะบอแร  หมู่ที่ 6  

ต าบลสะเต งนอก   อ า เภอ เมื อ งยะลา  จั งห วัดยะลา  จ าน วน เงิน  

1,059,000.00  บาท  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

/6.  นายเพาซี      มะเด็ง... 
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6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      7      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตะโล๊ะบอแร  หมู่ที่ 6  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,059,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  3. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 3  หมู่ที่ 7 ต าบล

สะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงิน 1,010,000.00  บาท    

โปรดยกมือ   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

/4.  นายสมชัย    หิตานุกูล... 
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4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายบัญชา              ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      7      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 3  หมู่ที่ 7 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,010,000.00  บาท 

 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  4. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ถนนพงษ์เจริญ-หลังวัดตรมีิตร  

หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  

1,297,000.00  บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1    
 

/ 2.  นายบากอรี    บาเก็ง... 
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2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นายบัญชา             ศิริ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

6.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

8.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

6. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน      8      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       7       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ถนนพงษ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร  หมู่ที่ 9 ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,297,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  5. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายพงยือไร-มาลายู

บางกอก หมู่ที่  11 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ  1,050,000.00  บาท   โปรดยกมอื   
 

/-ผูเ้ห็นชอบ  ดังนี้… 
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-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายพงยือไร-มาลายูบางกอก หมู่ที่ 11 ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน 1,050,000.00  

บาท 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  6. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยกูแตบือแร  หมู่ที่ 2  

/ต าบลสะเตงนอก... 
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ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  998,000.00  

บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จ่าสิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยกูแตบือแร  หมู่ที่ 2  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  998,000.00  บาท 

 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  7. โครงการ 

/ก่อสร้างถนนผิวจราจร… 
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ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยดาโอ๊ะเจ๊ะนิ  หมู่ที่ 8  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  996,000.00  

บาท     โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยดาโอ๊ะเจ๊ะนิ  หมู่ที่  8  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  996,000.00  บาท 

 

/-ต่อไป สมาชิกสภา… 

              -46- 



  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  8. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยตักวา 4  หมู่ที่ 4  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  439,000.00  

บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยตักวา 4  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ 

/เมืองยะลา  จังหวัด... 
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เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  439,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  9. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยริมคลอง  ถนนผัง

เมือง 4 ซอย 12  หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา  จ านวนเงนิ  511,000.00  บาท      โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร 

/แอสฟัลท์ติกคอนกรีต... 
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แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยริมคลอง  ถนนผังเมือง 4 ซอย 12  หมู่ที่ 10  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  511,000.00  

บาท 

 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  10. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยลักษมาณ 7  หมู่ที่ 3  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  613,000.00  

บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริ ิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 

/เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  10. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยลักษมาณ 7  หมู่ที่  3  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  613,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  11. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยหะยีหะรง  หมู่ที่ 5  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  635,000.00  

บาท   โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

/-งดออกเสียง… 
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    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยหะยีหะรง  หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  635,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  12.โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเอสพีพาราวู๊ด หมู่ที่ 7  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  995,000.00  

บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 



    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  12. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยเอสพีพาราวู๊ด  หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  995,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  13. โครงการ

บุกเบิกถนนหินคลุก  ซอยต้นไผ่  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  262,000.00  บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 

/มติที่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 



    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  13. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ซอยต้นไผ่  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ  262,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  14. โครงการ

บุกเบิกถนนหินคลุก  ซอยสุชาดา  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  220,000.00  บาท   โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 

/มติที่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 



    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  14. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ซอยสุชาดา  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ  220,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  15. โครงการ

ปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนลักษมาณ  หมู่ที่ 3  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  860,000.00  บาท    โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 

/มติที่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 



    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  15. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม  

ถนนลักษมาณ  หมู่ที่ 3  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ  860,000.00  บาท 

  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  16. โครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย   หมู่ที่ 9  

ต าบลสะเต งนอก   อ า เภอ เมื อ งยะลา  จั งห วัดยะลา  จ าน วน เงิน  

3,305,225.00  บาท     โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

2.  นายบากอรี            บาเก็ง          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย              หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2.   

5.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

6.  นายเพาซี             มะเด็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

7.  นายอิทธินันท์       สาเฮาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา             ศริิ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

4. นายปฐม               ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6. นายอับดุลเลาะ       กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8. นายอดุลย์  แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

/-ผูง้ดออกเสียง… 
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-ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 



1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ   จ านวน       7       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       8       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  16. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย   หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  3,305,225.00  บาท 

  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ผูบ้ริหารฯ มีเรื่องน าเสนอญัตติเขา้ระเบียบวาระอื่น ๆ  เพื่อพิจารณาคัดเลือก 

ประธานสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อนุญาตให้น าเข้าระเบียบ

วาระได้   เชิญผู้บริหารฯ  
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  คัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตามหลักเกณฑ์และการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  จะต้องคัดเลือกจากผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  

2  คน  ซึ่ง คณะกรรมการฯ ดังกล่าว  จะประกอบด้วย 

-ผูแ้ทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  จ านวน   2   คน 

-ผูแ้ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    จ านวน   2   คน 

-ผูท้รงคุณวุฒิ      จ านวน   2   คน 

-ปลัดเทศบาล             เป็น กรรมการและเลขานุการ 

-หัวหนา้ส านกัปลัดเทศบาล           เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

-หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป           เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ  2  ครั้ง แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 

ขยาย หรือยุติการด าเนินการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0892.4/ ว 435  ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์  2548  จงึน าเสนอท่าน 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  จ านวน  2  คน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชิญ สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการฯในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ  คนที่  1 ครับ  เชญิ นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภา    

เทศบาลฯ เขตที่ 3   ขอเสนอชื่อ นายบัญชา   ศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต

ที่ 2  เป็นคณะกรรมการฯ  ขอผูร้ับรองครับ 
 

ผู้รับรอง   1.  นายปฐม   ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

    2.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

    3.  นายอัลดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3   

    4. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่น โปรดยกมือ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นอย่างอื่น จะถือว่า นายบัญชา  ศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  เป็น 

คณะกรรมการฯ ในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาฯ คนที่ 1 ครับ  ต่อไป เชิญ

สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการฯในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาฯ     

คนที่ 2  เชญิ นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 
 

นายอับดุลเลาะ   กาซอ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   ขอเสนอชื่อ  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการฯ  ขอผูร้ับรองครับ 
 

ผู้รับรอง   1.  นายบัญชา  ศริ ิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

    2.  นายปฐม   ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

    3.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

    4. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่น โปรดยกมือ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นอย่างอื่น จะถือว่า นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   

    เป็นคณะกรรมการฯ ในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาฯ คนที่ 2 ครับ   
 

       /สรุปว่า  สภาเทศบาลฯ... 
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สรุปว่า  สภาเทศบาลฯ ได้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาฯ เรียบร้อยแล้ว  จ านวน  

2  คน  คอื  
   

1. นายบัญชา            ศริ ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

2. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มเีรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื   

เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ก่อนอื่นขอระบายนิดหน่อย ก็รู้สึกเสียใจนะคะ่ 

กับโครงการต่าง ๆ ที่เมื่อก่อนครั้งหนึ่งเคยผ่านเทศบัญญัติฯไปแล้ว แตว่่า เมื่อ

ถูกกันเงนิเนื่องจาก ไม่ทัน ก็กลับไม่ผ่าน ทั้งหมด 19 โครงการ ด้วยกัน แต่ผา่น

แค่ 1 โครงการเดียว ก็น่าเสียใจแทนชาวบ้านที่เขาอุตส่าหเ์ลือกท่านเข้ามา เอา

ละคะ่ เรื่องที่ดิฉันอยากจะสอบถาม  

1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่ใหล้งในหน้าเว็ปไซต์ของ

เทศบาลฯ ดิฉันไปเปิดดูยังลงไม่ครบ ครั้งนีข้อให้ลงให้ครบเลยนะคะ เพราะว่า

ส่วนหนึ่ง ดิฉันได้ไปแจ้งชาวบ้าน เวลาเขาสอบถามไม่สามารถตอบทั้งหมดได้ 

จะได้ให้เขาไปเปิดค้นในเว็ปไซต์ เพื่อเขาได้อ่านและพิจารณากันเอาเองว่า มี

อะไรกันบ้างเวลาประชุมสภาฯ เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เข้ามานั่งที่นี่ นะคะ 

2. ที่ถามไปครั้งก่อน เรื่อง ถุงยังชพี ดิฉันเคยเสนอ ณ วันนั้นวา่ ใหต้ั้ง

คณะกรรมการสอบความล่าช้า ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหน อย่างไร แต่

ดิฉันทราบว่ามีหนังสอืเชิญมาให้รว่มฟังคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา ดฉิัน

ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจ ทราบว่าได้รับการแจกให้กับชุด แรกไปแล้ว  

600 กว่าคน ส่วนที่เหลือไม่ทราบว่า พวกท่านด าเนินการอย่างไร ช่วยชี้แจงให้

ด้วย และอีกอย่างหนึ่ง ดฉิันทราบมาว่า ในจ านวน 600 กว่าคนนั้น จะมีบาง

บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลย  ดังนัน้ ที่เหลอื 2 พันกว่าคน ทั้งหมดมัน  3,300 

กว่าคน  ก็อยากจะให้ตรวจสอบใหม่นะคะ  ลงไปเช็คในพื้นที่เลยว่า มตีัวตน

จรงิ ๆหรอืไม่เพราะถ้าหากได้ผ่านงบประมาณที่จะจัดสรรไปให้กลัวซือ้มาแล้ว

มันไม่มทีี่วางนะคะ  เวลาเราหาเจา้ตัวไม่เจอตัง้กองไว้เต็ม ๆ  ดังนัน้ และอีก

อย่างกลัวว่าจะผดิระเบียบฯ ด้วยบางประการ อยากให้ทางฝ่ายบริหารฯ ลงไป

ตรวจสอบรายชื่อ ว่ามีตัวตน หรอือยู่ในพืน้ที่จริงหรอืไม่ 
 

/3. ดิฉันถามเมื่อครั้งที่แล้ว... 
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3. ดิฉันถามเมื่อครั้งที่แล้ว ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ตอบทีนะค่ะ เรื่อง เมื่อเกิด

อุทกภัย  น้ าท่วมขัง หรือน้ าไม่ไหล อะไรที่เกิดความเดือดรอ้นกับชาวบ้าน  

หนว่ยงานใดในเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นผูร้ับผิดชอบ ที่รับเรื่องร้องเรียน 

วางแผน ส ารวจ แล้วก็ช่วยเหลือ ดิฉันขอถามเท่านี้แหละค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ ผูบ้ริหารฯ     
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  จากการสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ ก็

อยากน าเรยีนชีแ้จง ดังนี้      

-เรื่อง ถุงยังชีพ เราได้แจกกันไปแล้ว เชิญชาวบ้านมาที่นี่ เพราะมันเป็นจ านวน

มาก  600 กว่าถุง เชิญชาวบ้านมาที่นี่ หรือตัวแทนก็ได้ เราก็ได้แจกจ่ายไป

แล้วส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือที่ชาวบ้านมาไม่ได้ วันนี้ผมจะเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 

มานั่งหารือกัน หลังจากการประชุมสภาฯนี ้ว่าเราจะอย่างไรกัน ต่างคนต่างให้

น าเสนอ มาระดมความคิดว่าจะด าเนินการอย่างไร ถ้าพวกเราจะเอาไปให้ก็ได้ 

ก็ว่ากันในที่ประชุมหลังจากประชุมสภาฯ แล้วเสร็จ จะเชิญสมาชิกมาร่วม

หารอืกันในหอ้งประชุมฯ ช้ัน 2 

-เรื่อง อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในเว็ปไซต์ มันมีอยู่ในส่วนของป้องกันภัยฯ

สะเตงนอก ซึ่งแสตนด์บาย  อยู่ตลอด  24  ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับส านักปลัด 

ปลัดเทศบาลฯ  เป็นผู้จัดการ เป็นฝา่ยบริหารฯใหญ่ เป็นประธาน โทร.มาถ้าไม่

ติดขัดอะไรก็ด่วนทันที เมื่อคืนวานเป็นชาวบ้านผู้ยากไร้ท่านหนึ่งเสียชีวิตที่

โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถชน โทรมาทางเราให้ไปรับศพ ทางเราเกิดการไม่

สะดวก เลยประสานท่านรองศราวุธ ให้น ารถกู้ชีพ-กู้ภัย น าโดยอูรุลอัสมิง ให้

ไปรับที่ โรงพยาบาลยะลา กลับมาที่ตือเบาะ และฝนตกด้วย ท่านเองก็

เช่นเดียวกัน หากว่าเกิดภัยพิบัติอะไร ตอนกลางวัน กลางคืน มันมีเบอร์โทร

อยู่นะครับ หรือโทรมาหาผมก็ได้ ผมจะโทรแจ้งให้อีกที ที่บ้านเมื่อคืนก็ไฟฟ้า

ดับอยู่ชาวบ้านโทรหาผม ผมก็โทรไปการไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง ให้มาแก้ปัญหาไฟฟ้า

ดับ หมู่ 10 เมื่อคนื 

 ครับหลัก ๆ ก็ 2 ประเด็น กู้ชีพ-กู้ภัย และถุงยังชีพที่เหลืออยู่จาก

ชาวบ้านบางคนมารับไม่ได้ คือเป็นผู้พิการ หลังจากนี้ประชุมหารือกันจะท า

อย่างไร ในส่วนที่เหลือ 2 พันกว่า เมื่อวานเราได้เชิญคณะกรรมการฯมาร่วม

ประชุม คณะกรรมการฯก็มาร่วมแค่ 7 คนเอง และมีเชิญผู้มาสังเกตการณ์

ด้วย รูปแบบผมก็คือ เอาความจริงมาพูด มาคุยกัน ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย  

/เราเชญิคณะกรรมการฯ... 
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เราเชิญคณะกรรมการฯ เชิญผู้มาสังเกตการณ์ มาร่วมประชุม ตรงไปตรงมา 

เรามีแต่ให้ แต่เราก าชับในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมาย ถ้ายังคลุมเครือผมก็

จะไม่ให้ ผมก็จะไม่อนุญาต   ซีซ้ั้วให้เงินหลวงนี่เขาบอกว่าตกน้ าไม่ไหล  ตกไฟ

ไม่ไหม้ ให้ซี้ซั้วไม่ได้ต้องชัดเจน ต้องย้ าในเรื่องระเบียนข้อกฎหมาย ปลัดบอก

ว่าต้อง ประกาศที่บอร์ดอีก  15 วัน จนกว่าส่วนที่เหลือจะจา่ยได้ กรรมการทุก

คนต้องเห็นชอบ อยู่ที่ผมนี่ถ้าวา่ไม่ถูกต้องตามระเบียบยังจา่ยใหไ้ม่ได้ เพราะที่ 

แล้วมาคือฟ้องไล่ออกนะครับ ปัญหาอยู่ที่ ป.ป.ช.นะครับ วันนีต้้องขอบคุณทุก

คนที่มามีส่วนร่วมในการประชุมสภาฯกัน มีอะไรผิดพลาดประการใดต้อง    

ขออภัย ความมุ่งหมายความตั้งใจไม่อยากจะให้ผิดพลาด เป็นเรื่องของมนุษย์

เราไม่มีคนใดเลยที่ไม่เคยท าผิดพลาด ทุกคนบนโลกนี้เลย แต่ต้องส านึก เมื่อ

ท าผดิ ก็ต้องหาทางแก้ไขเสีย นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เชิญครับ  เมื่อไม่มี ขอขอบคุณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ วันนี ้กันอย่างพรอ้มเพรียง  ขอปิดประชุม  

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  14.15 น. 

 
 

                                                   (ลงช่ือ)                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                              (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                                   ปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก/เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

รายงานการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  (คร้ังท่ี 2)  ประจ าปี  2563 



ประชุมเมื่อวันพุธที่    26   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

                                          ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

                                                      ********************  
 

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันพุธที่   26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันจันทร์ที ่  1    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563    เวลา 10.30 น. – 12.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน     59     หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33     
 

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
 

                              (ลงชื่อ)                                  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายอับดุลนาเซร ์  ฮะ) 

                               สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
 

 

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 
   

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                       (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  3 

 

 

 

 

 



 

    

การรับรองรายงานการประชุม 
 

 -สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัย

ประชุม  สามัญ   สมัยที ่  3     (ครั้งที ่ 2   )   ประจ าปี   2563   .   เมื่อวันที ่  26     เดือน  สิงหาคม      .

พ.ศ.  2563    .  เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 -ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ     สมัยที่   4     (ครั้งที ่ 1  )    

ประจ าปี   2563  . เมื่อวันที่      30      เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ.   2563    . 
 

 

 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                                ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                           ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 
  

 


