
 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 18      วันท่ี    12  ธันวาคม        2562 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2562 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ - 30 สิงหาคม  ๒๕62   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน   ซึ่งได้

ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 / 2562  (ครั้งที่ 2)  ไปแล้ว  เมื่อวันที่  

28  สิงหาคม  ๒๕62  และได้ผา่นการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  ๒๕62   เป็นที่

เรียบร้อยแลว้   นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2562  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  2562 

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

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ -  30  สิงหาคม  ๒๕62  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่ง ได้

ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 2)  ไปแล้วเมื่อวันที่  

28  สิงหาคม  ๒๕62  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 )

ประจ าปี  2562  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่   18   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี  2 )  ประจ าปี  2562 

วันพุธที่   28   เดอืน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562   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. จา่สิบเอก 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.  นางนริศรา   สาและ   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

9.  นายกาแมน   อาดหมาด  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

10. นางศรันยา   ปูเตะ   หน.ฝ่ายฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

11.  นายบรรจง   ศรสีุข   หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหนา้ส านักปลัด 

12. นางสาวสิรริัตน์  โชติสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

13. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

14. นายอิบรอเฮง  สะมะรี   นักสันทนาการ ช านาญการ (แทนผอ.กองการศกึษา) 

15. นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

16. นางสาวไซละห์  สอนฮุง   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17 คน  ผูไ้ม่มาประชุม  - คน 

  ผูล้าประชุม    -      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          17 คน 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อยู่ในประชุมครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุม  ขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  

2562  ในวันพุธที่   28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562  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  2562  เมื่อวันอังคาร 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่   20  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2562   ตามเอกสารส าเนารายงานการ      

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่3  ประจ าปี  

2562  (ครั้งที่ 1)  วันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562         

/ตามระเบียบกระทรวง... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม   

ข้อ 33  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมือ  เชิญ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2      
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2   ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 5  บรรทัดที่ 7 นับ

จากท้ายขึ้นมา  “ไม่ใช้”  เป็น “ไม่ใช่” และเพิ่มข้อความ “หรือบันทึกชื่อ” และ

หน้าที่ 14  จากข้อความ  “ต้องอ่านว่า   118,263,985.18   สตางค์”  เป็น 

“ต้องอ่านว่า  หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบ

หา้บาท สิบแปดสตางค์  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื เมื่อไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ  
    

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ     
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ   สมัยที่   3  ประจ าปี  2562 (ครั้งที่  1)  วันที่   20  เดือน 

สิงหาคม  พ.ศ. 2562  โปรดยกมอื  ท่านใด ไม่รับรองรายงานฯ โปรดยกมอื 
                                                                  

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2562 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562    
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

แล้วเสร็จ 
/นายอับดุลอาซิซ   หะยปิียวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 4.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการ  

แปรญัตติฯได้พิจารณาแล้ว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 และข้อ 51   

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    

ขอเรียนเชญิ 
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก   

ประธานคณะกรรมการ   สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์  ฮะ 

แปรญัตติฯ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตาม  มตทิี่ประชุมสภาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  

พ.ศ.  2562   เมื่อวันอังคารที่  20  สิงหาคม   2562  ได้ก าหนดเวลายื่นเสนอ

ค าแปรญัตติฯ  ตั้งแต่วันที่  21  – 23  สิงหาคม  2562  ระหว่างเวลา  08.30 

– 16.00 น. นั้น  เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอแปรญัตติแล้ว  ปรากฏ

วา่  มผีูม้ายื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  จ านวน  1  ราย  คือ   

นายเกษมสันต ์  สาแม  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้เชิญคณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ

ผูเ้กี่ยวข้อง  ร่วมประชุมพร้อมกัน  เมื่อวันจันทร์ที่  26  สงิหาคม  2562  เวลา  

09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  คณะกรรมการ  

แปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ นายเกษมสันต์   สาแม  

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ตามรายละเอียดเอกสารที่  2  ดังตอ่ไปนี ้ 
 

รายการที่ขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ เอกสารงบประมาณ จ านวนงบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ (บาท) 

จ านวนที่ปรับลด 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

1 หนา้ 74/93 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  งบลงทุน 

     ค่าครุภัณฑ์ 

     ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

รายการ  รถบรรทุกขยะแบบ   6  ล้อ  

            แบบอัดท้าย 

 

 

 

 

 

 

4,800,000  

 

 

 

 

 

 

250,000 

 

 

 

 

 

 

4,550,000 

รวม   250,000    

                           /รายการที่ขอปรับเพิ่ม... 
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รายการที่ขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ เอกสารงบประมาณ จ านวนงบประมาณ 

 ที่ตัง้ไว้ (บาท) 

จ านวนที่ปรับเพิ่ม 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

1 หนา้ 58/93 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  งบลงทุน 

     ค่าครุภัณฑ์ 

     ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

รายการ  รถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

101,000 

 

 

 

 

 

 

67,000 

 

 

 

 

 

 

168,000 

2 หนา้ 58/93 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  งบลงทุน 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  โครงการตอ่เติม/ปรับปรุง      

            อาคารส านักงาน 

     ขอตั้งเป็นรายการใหมเ่ป็นค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง   

ตามโครงการตอ่เติม/ปรับปรุง 

อาคารส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

70,000 

 

 

 

 

 

 

70,000 

3 หนา้ 53/93 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  งบด าเนินงาน 

     ค่าใช้สอย 

     รายการ  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่ง

บริการ 

 

 

 

 

 

6,500,000 

 

 

 

 

 

113,000 

 

 

 

 

 

6,613,000 

    250,000   
 

 

/รายการที่ขอแก้ไข... 
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รายการที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ 

ในค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ รายการในเอกสารงบประมาณ รายการที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ หมายเหตุ 

1 หนา้ 58/93 

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง   

   รถจักรยานยนต์  จ านวน  101,000

บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

ขนาด 120 ซีซี  จ านวน  2  คัน ๆ ละ 

50,500บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตร

กระบอกสูบขั้นต่ า 

    - กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่

เกิน 5 ซีซี  หรอืขนาดเกินกว่า ซีซี ที่

ก าหนด ไม่เกิน 5 ซีซี   เป็นจักรยานยนต์

ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 

   - ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และ

ค่าจดทะเบียน 

  - การจัดซือ้รถจักรยานยนต์ ให้มี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์          

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

 -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท. 0808.2/ว 1134     ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 449       ล าดับ

ที่ 16 

หนา้ 58/93 

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  

   รถจักรยานยนต์  จ านวน  168,000

บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

ขนาด 120 ซีซี  จ านวน  3  คัน ๆ ละ 

56,000บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตร

กระบอกสูบขั้นต่ า 

    - กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่

เกิน  5 ซีซี  หรอืขนาดเกินกว่า ซีซี ที่

ก าหนด ไม่เกิน 5 ซีซี   เป็นจักรยานยนต์

ตามขนาด  ซีซี ที่ก าหนดไว้ 

   - ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า

จดทะเบียน 

  - การจัดซือ้รถจักรยานยนต์ ให้มี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์          

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

 -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท. 0808.2/ว 1134    ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 449        

ล าดับที่ 16 

 

รายละเอียดมีความ

คลาดเคลื่อน จงึมี

ความจ าเป็นต้อง

แก้ไขใหถู้กต้อง 

 

 

                         /รายการที่ขอแก้ไข.. 
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รายการที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ 

ในค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ รายการในเอกสารงบประมาณ รายการที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ หมายเหตุ 

2 หนา้ 74/93 

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

  รถบรรทุกขยะแบบ 6 ล้อ แบบอัดท้าย

จ านวน 4,800,000บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ  

6 ล้อ แบบอัดท้ายรถ 

  จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน     

2 คันๆละ 50,500บาท โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี้ 

  1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู ้

ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและ

สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า 

5,000 กิโลกรัม 

 2.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า      

3 มลิลิเมตร 

พืน้หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 

 3.น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก       

ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 

 4.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 

สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 

2,500 ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว 

 5.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลอืง 1 ดวง 

    จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์          

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

 -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.

2561 –2565) หน้า 449  ล าดับที่ 18 

หนา้ 74/93 

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

   รถบรรทุกขยะแบบ 6 ลอ้ แบบอัดท้าย

จ านวน 4,550,000บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถบรรทุกขยะ

แบบ  6 ล้อ แบบอัดท้าย  แบบยกเท          

จ านวน 2 คันๆ ละ 2,275,000บาท      

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู ้ 

ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร 

   2.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนา ไม่นอ้ยกว่า      

3 มลิลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 3 

มิลลเิมตร 

   3.น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก      

ไม่ต่ ากว่า 6,500 กิโลกรัม 

  4.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 

สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 

2,500 ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว 

   5.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลอืง 1 

ดวง 

จัดซื้อราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซือ้ได้

อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          

(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 449      ล าดับ

ที่ 18 

ต้องแก้ไข

รายละเอียดในส่วน

ของราคาและ

คุณลักษณะของ

รถบรรทุกขยะให้เป็น

ขนาดเล็กเพื่อให้

สามารถบริการ

จัดเก็บ/ขน ขยะมูล

ฝอย ตามซอกซอย

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

/รายการที่ขอแก้ไข (ต่อ)… 
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รายการที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ 

ในค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ รายการในเอกสารงบประมาณ รายการที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ หมายเหตุ 

3 -  หนา้ 58/93 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง 

   โครงการตอ่เติม/ปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน  จ านวน  70,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ หรอืทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็น

ทรัพย์สินของ  เทศบาลเมืองสะเตงนอก

หรอืรับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ 

   ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

หนา้ 435 ล าดับที่ 67 
 

เป็นการตัง้จ่าย

รายการใหม่เพิ่มเติม 

 
    จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย โปรดยกมอื  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  เขต  2   ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จะขอแก้ไขตรงที่

ท่าน สท.อับดุลนาเซร์  ได้พูดผดิเกี่ยวกับ พ.ศ.หลายที่เหมอืนกัน เจ้าพนักงาน 

คงทราบว่า ตรงไหนบ้าง ขอให้แก้ไขใหถู้กต้องด้วย ขอบคุณค่ะ 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ท่านใด ประสงค์จะอภปิรายแล้ว  ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบ 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2563  หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้

พิจารณาแล้วเสร็จ หรือไม่  โปรดยกมือ  ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระที่ 2  ขั้นแปร

ญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ  โปรดยกมอื 

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
    

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ จ านวน      12   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จ านวน       -   เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน       4   เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

/ระเบียบวาระที่  5… 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระที่  3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ ตราเป็น 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หรือไม่เห็นชอบ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ในวาระที่ 3 นี้ จะ

ไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ได้ห้าม

มิให้มีการอภิปราย  เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลงมติให้มีการ

อภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ต่อไปเชิญเลขานุการ  ขอมติที่ประชุมสภา

เทศบาลฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  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. 2563  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผา่นการพิจารณาในวาระ

ที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ไปแล้วหรอืไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

ไม่ เห็นชอบว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผา่นการพิจารณาในวาระ

ที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ไปแล้วหรอืไม่  โปรดยกมอื 

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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… 
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   12. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

   13. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   14. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ   จ านวน      14      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ  จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       2      เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระที่ 3  ขัน้ลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000.- บาท   ของ กองชา่ง  ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เชญิผูบ้ริหารฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ให้ผูอ้ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
 

นายกาแมน   อาดหมาด  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายกาแมน   อาดหมาด  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

การขอโอนเงินเงินประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม    

เอกสารที่ 3   กองช่างขอโอนลดงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  แม่แรงตะเฆ่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

จ านวน  9,000  บาท  ดังนี้ 

โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน  แม่แรง

ตะเฆ่  ดังนี้  

/-งบประมาณที่อนุมัต…ิ 
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     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       9,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       9,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       9,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน              0.00   บาท 

  โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง

ประเภท รถจักรยานยนต ์ ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    101,000.00     บาท  

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    101,000.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       9,000.00     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     110,000.00     บาท  

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ก็เลยต้องขอปรับเพิ่ม จ านวน 

9,000  บาท  รวมเป็นยอดเงิน  110,000  บาท 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  เมื่อไม่มี  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เลขานุการสภาฯ  ได้ขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อขออนุมัตโิอนเงนิ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000  บาท 

ของกองช่าง ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562  จ านวน  9,000  บาท ของกองช่าง โปรดยกมือสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000  บาท  ของกองช่าง  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000  บาท ของกองช่าง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน  9,000  บาท ของกองช่าง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รถจักรยานยนต์  ของ กองชา่ง  
 

/ตามระเบียบกระทรวง... 



-13- 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ  29   เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ   คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ให้ผูอ้ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
 

นายกาแมน   อาดหมาด  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายกาแมน   อาดหมาด  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

เมื่อสักครู่มีการโอนเงินงบประมาณ และมติที่ประชุมได้อนุมัติในส่วนของการ

โอนงบประมาณ แล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็น เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ รถจักรยานยนต์ เอกสารที่ 4 ตามเทศบัญญัติฯ 

หนา้ 37  ดังนี้ 

 จากข้อความเดิม  “แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง  ประเภท รถจักรยานยนต์  งบประมาณ  110,000  บาท  จัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์” 

 เป็นข้อความใหม่  “แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง  ประเภท รถจักรยานยนต์  งบประมาณ  110,000  บาท  จัดซื้อ

ตามราคาท้องตลาดหรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด” 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ขอเชญิ  เมื่อไม่มี  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เลขานุการสภาฯ  ได้ขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อขออนุมัตแิก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

รถจักรยานยนต์  ของ กองช่าง ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ   ข้อ 76  ก่อน  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด   

เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562   รถจักรยานยนต์  ของ กองช่าง โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   รถจักรยานยนต์  

ของ กองชา่ง  โปรดยกมอื 

/มตทิี่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รถจักรยานยนต์  ของ กองช่าง ด้วย

เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   รถจักรยานยนต์  

ของ กองชา่ง 

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอว่าก่อนพิจารณาในญัตติที่  5.4  ญัตติ  เพื่อ

พิจารณาขออนุมัตกิันเงนิงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563  ขออนุญาตพักการประชุม  10  นาที  ขอผูร้ับรอง 
 

ผู้รับรอง   เสียงเป็นเอกฉันท์  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตให้พักการประชุม  10  นาที  เชญิครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

    -พักการประชุม  10   นาท-ี 
 

-ประชุมต่อ-   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  หมวด ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ของ 

กองชา่ง จ านวน 25 รายการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,970,700  บาท 

ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปะจูรง 

หมู่ที่ 1, 12   จ านวนเงนิ    6,320,000    บาท 
 

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ถนนวัดเห้งเจยี  สายเนินงาม  หมู่ที่ 9  จ านวนเงนิ  3,000,000  บาท 
                 

3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ซอยปะจูรง  หมู่ที่ 1 

                                        จ านวนเงนิ    2,455,000   บาท 

 

/4. โครงการก่อสร้างคู… 
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4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยประดิษฐ์บ ารุง   หมู่ที่ 10   จ านวนเงิน     751,000   บาท 
 

                    5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 

คูระบายน้ า   ซอยมัสยิด  หมู่ที่ 12   จ านวนเงิน    1,424,000   บาท                    
 

6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยนิบงบารู 10  หมู่ที่ 7   จ านวนเงนิ    759,000   บาท                         
 

7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยนิบงบารู 11  หมู่ที่ 7   จ านวนเงนิ    544,000   บาท                           
 

8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยกูแบกูเล็ง   หมู่ที่ 8   จ านวนเงนิ   614,000   บาท  
 

9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่  หมู่ที่ 4   จ านวนเงิน   522,000   บาท 
 

10. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน   ซอยหลังมัสยิด   

หมูท่ี่ 4   จ านวนเงนิ    493,000   บาท 
 

11. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยตือเบาะ 3  หมู่ที่ 10  จ านวนเงนิ   725,000   บาท 
                                         

12. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยยิโภชนา  หมู่ที่ 11   จ านวนเงนิ   1,357,000   บาท 
   

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนาเดีย   

หมู่ที่ 5   จ านวนเงนิ   139,200   บาท                                      
 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยมัสยิดตักวา 3  หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน    700,700   บาท 
                        

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเบอร์เส้ง 4  

หมู่ที่  1  จ านวนเงิน   268,700   บาท                  
 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเบอร์เส้ง 9  

หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน   471,500   บาท 

  

/17. โครงการก่อสร้าง… 
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17. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

คูระบายน้ า   ซอยผ่องอ าไพ  หมู่ที่ 9  จ านวนเงนิ   1,429,000   บาท 
                                      

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอัลนูร์  5  

หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน   492,600  บาท 
                      

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเบอร์เส้ง 

-ก าปงดาระบุดี  หมู่ที่ 1  จ านวนเงนิ  727,100   บาท                                  
 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าหอพัก

ชาย (โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์) หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  388,800  บาท 
                 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหลักห้า 1  

หมู่ที่  2   จ านวนเงนิ    248,100    บาท 
 

22. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

ซอยมิตรสัมพันธ์  หมู่ที่ 6   จ านวนเงิน    294,000    บาท                                        
 

23. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกอนามัย  หมู่ที่ 6 

  จ านวนเงนิ    1,300,000    บาท                                       
 

24. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

ซอยแลแง   หมู่ที่ 8   จ านวนเงิน   581,000   บาท 
 

25. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก   ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2   

          จ านวนเงิน      966,000     บาท 

 แยกเป็นแตล่ะหมู่บ้าน  ได้ดังตอ่ไปนี ้  

-หมูท่ี่  1   จ านวน   5   โครงการ   จ านวนเงิน  10,242,300    บาท 

-หมูท่ี่  2  จ านวน   2   โครงการ   จ านวนเงิน    1,214,100    บาท    

-หมูท่ี่  3  จ านวน   1   โครงการ   จ านวนเงิน     492,600    บาท 

-หมูท่ี่  4  จ านวน   3   โครงการ   จ านวนเงิน   1,715,700    บาท 

-หมูท่ี่  5  จ านวน   2  โครงการ   จ านวนเงิน     528,000    บาท 

-หมูท่ี่  6  จ านวน   2   โครงการ   จ านวนเงิน   1,594,000    บาท 

-หมูท่ี่  7  จ านวน   2   โครงการ   จ านวนเงิน   1,303,000   บาท 

-หมูท่ี่  8  จ านวน   2   โครงการ   จ านวนเงิน   1,195,000    บาท 

-หมูท่ี่  9  จ านวน   2   โครงการ   จ านวนเงิน   4,429,000   บาท 

 

/-หมูท่ี่  10  จ านวน  2… 
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-หมูท่ี่  10  จ านวน  2   โครงการ   จ านวนเงิน   1,476,000   บาท 

-หมูท่ี่  11  จ านวน  1   โครงการ   จ านวนเงิน   1,357,000    บาท 

-หมูท่ี่  12  จ านวน  1   โครงการ   จ านวนเงิน   1,424,000    บาท 

-หมูท่ี่  13  จ านวน   ไม่ม ีโครงการ  

แยกงบประมาณได้แตล่ะเขต  ดังนี้ 

-เขตที่ 1  =  16,130,400  บาท   

-เขตที่ 2  =   7,329,000  บาท   

-เขตที่ 3  =   3,511,300  บาท   

เชิญผู้บริหารฯ  ได้ชี้แจง ว่าเพราะเหตุใดจึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2562  ขอเรียนเชญิครับ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รายละเอียดของโครงการที่ขอกันเงิน ในส่วน

ของผู้บริหารฯ ก็คิดว่า สุด ๆ กับงาน ที่มาตรงจุดนี้ ก็เป็นตัวแทนของพี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่ต าบลสะเตงนอกเรา เพื่อให้ได้มาซึ่งงาน ความมุ่งหมาย 

ความตั้งใจ อยากสร้างความเจริญ อยากจะพัฒนา อยากแก้ปัญหา โดยที่

พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่จะให้ได้งาน วิธีการ แนวทาง 

ทางคณะผู้บริหารฯ แม้กระทั่งประชุมทุกเช้าวันจันทร์ ประชุมทุก ๆ เดือน ซึ่ง

เมื่อวานนีก้็ได้ประชุมไป ก็ย้ าเตอืน จะอย่างไร จะแบบไหน ในส่วนรายละเอียด

ต่าง ๆ นา ๆ ให้ผู้อ านวยการ ทุกกองได้เข้าประชุมสภาฯ ในวันนี ้ผมก็อยากให้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินงบประมาณ  ได้ชี้แจง ไขข้อสงสัยของสมาชิก

สภาเทศบาลฯ ให้กระจ่าง ขออนุญาตใหส้่วนที่เกี่ยวข้อง ได้น าเรียนต่อสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  ผูอ้ านวยการกองคลัง ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางนรศิรา   สาและ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางนรศิรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง ตาม 

ญั ตติ  เพื่ อพิ จารณาขออนุมัติกั น เงินงบประมาณฯ  เพื่ อ เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

เงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2561  ข้อ 59  กรณี ที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ยัง 

 

/มไิด้ก่อหนีผู้กพัน... 



   -18- 
 

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน

ระยะเวลา หนึ่งปี และกรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค 1  แล้ว 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความ

จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่

กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัตใิหก้ันเงิน

ไว้ กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม

ข้อผูกพัน   โครงการที่จะขอกันเงินงบประมาณ ตามเอกสารที่ 5  มีจ านวน

ทั้งหมด  25  โครงการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  26,970,700  บาท การที่ได้ขอกัน

เงินต่อสภาฯ เนื่องจากยังมีเวลา เหลืออีก  1  เดือน คาดว่าจะมีเงินเข้ามาอีก

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  จงึขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ  ขอกันเงินเพื่อที่จะ

ด าเนินการหลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะด าเนินการจัดซื้อจัด

จา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอบคุณค่ะ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  ผูอ้ านวยการกองชา่ง ชีแ้จงเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายกาแมน   อาดหมาด  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายกาแมน   อาดหมาด   ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

เนื่องจากการกันเงิน  25  โครงการนี้  มันมีปัญหาอุปสรรคมาจากหนังสือ  

สั่งการ จ านวน  2  ฉบับ  ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.ตัวใหม่  เนื่องจากปีที่แล้ว เราก็มีปัญหา

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง นี้  จะมีหนังสอื 2  ฉบับ คือ หนังสือด่วนที่สุด กค กวจ 

0405.2/ว 112  ลงวันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง ค านิยามของงาน

ก่อสร้าง ตาม มาตรา 4  ซึ่งอยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับ นี้  มันมีปัญหาการจัดซื้อจัด

จา้ง ขออธิบายโดยรวมว่า มาตรา 4 นี ้ให้ค านิยามของงานก่อสร้าง ไว้คอื งาน

ปรับปรุง งานรื้อถอน งานต่อเติม และงานซ่อมแซม ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังมี

ค าว่า จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการ การก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาด้วย ซึ่งเมื่อ พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมา การจัดซื้อจัดจ้างของเราจะ

หยุดชะงัก เนื่องจากว่า ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก บุคลากรด้านผู้ได้รับใบ 
 

/ประกอบวิชาชีพ... 
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 ประกอบวิชาชีพ เราไม่มี พอไม่มี ตามหนังสอืฉบับนี ้ ตอ่มามีหนังสอืฉบับที่ 2

ตามมา หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405.2/ว 279 ของคณะกรรมการ

วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่  4  

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งหนังสือฉบับนี้ออกมา ก็เกิดความชัดเจนขึ้น คือ 

โครงการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือกระทบต่อความ

ปลอดภัย จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 

หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง ซึ่งไป

สัมพันธ์กับหนังสือฉบับแรก เมื่อหนังสอืฉบับนี ้หนว่ยงาน เทศบาลสะเตงนอก 

กองช่าง เนื่องจากไม่มีบุคลากรด้านผูไ้ด้รับใบประกอบวิชาชีพ จึงได้ท าหนังสือ

อนุเคราะห์ไปที่  โยธาธิการจังหวัด ซึ่งเลขหนังสือที่ออกไป ตอนนั้น คือ        

ยล 52903/4841 ลงวันที่  30  สิงหาคม  2561 คือปีที่แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่

อยู่ในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 ทั้งหมด  จ านวน 20 กว่าโครงการ พอหนังสือ

ฉบับนี้ไป  30  สิงหาคม  2561  เนื่องจากว่า ทางโยธาธิการจังหวัด ก็มีภาระ

งานมาก เพราะว่าไม่ใช่ด าเนินการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งเดียว ตือ

ทั้งจังหวัด ในส่วนของงานโยธา เขาได้จัดส่งเอกสารให้เรามาแก้ไข เมื่อแก้

เสร็จ เราก็ส่งกลับไปอีก เป็นจ านวนหลายครั้ง หนังสือรับ หนังสือส่งซึ่งอยู่ที่

กองช่าง แต่ผมจะสรุปโดยรวมว่า ทางโยธาฯ ได้ทยอยส่งเอกสารที่มีการ

รับรองแบบ คือ ช่วงเดือนมีนาคม  จ านวน  5  โครงการ  ช่วงเดือนเมษายน 

จ านวน  5  โครงการ  ช่วงเดือนพฤษภาคม  จ านวน  4  โครงการ  ช่วงเดือน

กรกฎาคม  จ านวน  2  โครงการ  และช่วงเดือนสิงหาคม อีก  6  โครงการ 

ซึ่งเมื่อเราได้รับเอกสารการรับรองแบบแล้ว เราได้ด าเนินการส่งให้พัสดุ ซึ่ง

ความล่าช้าในส่วนนี้ เกิดจากความติดขัดตามหนังสือสั่งการ ซึ่งเราไม่มี

บุคลากรด้านนี ้จงึตอ้งใชห้นว่ยงานภายนอก ในการรับรองแบบ  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ 5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2   อยากเพิ่มเติม ในระเบียบวาระ ซึ่ง ด้านหนา้ 

21  โครงการ  ขาดหายไป  4  โครงการ  แตด่้านหลังตามเอกสารที่ 5  มีครบ  

ไม่ทราบว่า ของสมาชิกท่านอื่นมคีรบมั้ย แตข่องดฉิันไม่ครบ จึงขอให้สมาชิก

เปิดไปดูด้านหลังแทนถ้า  25  โครงการ   ในส่วนค าชี้แจงของกองช่าง ดิฉันก็

ต้องขอขอบคุณท่าน ที่ได้ให้ค าช้ีแจง จงึได้ทราบว่าที่ลา่ช้า เพราะเรื่องเอกสาร 
 

/จากนั้น ก็เป็น... 
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จากนั้น ก็เป็นการพิจารณาได้แล้วค่ะว่า ของสมาชิกท่านจะ ว่าอย่างไรในการ

ขอกันงบประมาณโครงการฯครั้งนี้ ส าหรับตัวดิฉันเอง จากเหตุผลที่ให้มาดิฉัน      

รับได้ว่า มันไม่ผดิพลาด แต่เป็นความล่าชา้ทางเอกสาร ดิฉันมีเรื่องชีแ้จงเท่านี้ 

ขอขอบคุณค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ 5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์   เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านประธานสภาฯ ได้ชี้แจง

ว่า หมู่ที่  10  มีอยู่  1  โครงการ  แต่พอมาดูในเอกสารจริง ๆ แล้ว หมู่ที่ 10  

มีอยู่  2  โครงการ  คือ  ล าดับที่ 4  ซอยประดิษฐ์บ ารุง  และล าดับที่ 11 ซอย    

ตอืเบาะ 3  ขอแก้ไขด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ 5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ท่านประธานสภาฯ ครับ ระเบียบวาระที่ 5   

ญัตติ 5.4  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายใน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ทั้งหมด  25  โครงการ รวมเงิน  26 ล้านกว่าบาท 

ขอถามฝ่ายบริหารฯ ว่า โครงการทั้งหมด ล้วนเป็นโครงการปี 2562  ทั้งหมด  

อยากทราบว่า โครงการไหนที่เราท าสัญญาแล้ว และโครงการไหนบ้างที่ยังไม่

ท าสัญญา ขอสอบถามแค่นี้ครับ  ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ  ผูอ้ านวยการกองคลัง ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางนรศิรา   สาและ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางนรศิรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง โครงการ 

ที่ท าสัญญาแล้วมีอยู่ 1  โครงการ เราไม่ได้ขอกันเงินในสภาฯ นะค่ะ คือ 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมัสยิดอับนูรห ์  

บาเราะ หมู่ที่  3   โครงการที่ท าสัญญาแล้ว เป็นอ านาจของผู้บริหารฯ 

ขอบคุณค่ะ  
 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ 5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ     เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   ท่านประธานสภาฯ ครับ กระผมก็เช่นเดียวกัน  

อยากสอบถามว่า  ท าไมปีนี้ เราถึงได้กันเงินงบประมาณถึง  25  โครงการ 

ตามที่คลังได้แจ้งว่า  ปีนี้เราได้ท าสัญญาแค่  1  โครงการ ของซอยอับนูรห ์  

หมู่ที่ 3  แล้วทั้งหมด  25  โครงการนี้ อยากทราบว่า ในวันนี้เราขอกันเงิน

งบประมาณไว้  ทั้งหมด  26,970,700  บาท  สมมติว่า ถ้าสภาฯ ให้ผ่านการ

กันงบประมาณในส่วนนี้ แล้วโครงการ  25  โครงการนี้ สามารถลงนามใน

สัญญาได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องรอไปกันงบประมาณอีกปีหน้า ที่ผมพูดอย่าง

นี้ ผมกลัวว่าปีนี้ เรากันเงินแล้ว ปีหน้าต้องมากันงบประมาณอีกครั้ง เดี๋ยวจะ

เป็นถึง 50  โครงการ  อย่างเช่นเมื่อวาน ผมได้มีโอกาสเข้าประชุมร่วมกับ

คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ทุกกอง ที่ห้องประชุมช้ัน 2  ได้รับทราบจาก

ท่านนายกเทศมนตรีฯ ว่า  เพราะอะไรเทศบาลต าบลท่าสาป ได้ด าเนิน

โครงการหมด โดยไม่มีการกันเงินงบประมาณไว้ แต่ท าไมพวกเราต้องรอ

ต้องกันเงินในสภาฯไว้  ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาฯ ปีที่แล้วก็มีการกันเงินใน

สภาฯ  ท่านประธานฯครับ กระผมขอเล่าตั้งแต่สมัยที่ เป็น อบต. ครับ ท่าน

ประธานสภาฯ ก็นั่งอยู่ในสภาฯแห่งนี้ พร้อมกับกระผม ตัง้แต่เป็น อบต. มาเรา

ไม่ เคยมีการกัน เงินงบประมาณ ในสภาฯเลยครับท่ านประธานฯ ทั้ ง

ปีงบประมาณได้จัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด ผมขอสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้ตอบ

ด้วย ว่ามีเหตุอะไร ถึงว่าที่เอกสารล่าช้า แล้วท าไมเทศบาลต าบลท่าสาป เขา

ท าได้ ต่อไปขอมาชี้แจงโครงการก่อสร้างนิดหนึ่ง ตามที่ท่านประธานสภาฯ 

สงสัยว่าเพราะอะไร  เขต 1 จึงได้งบประมาณมาก ท่านประธานฯ ครับ 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปะจูรง เขต 1 กับเขต 2

ถ้ารวมกันแล้วใช้งบประมาณ  6,320,000  บาท ก็เป็นคูระบายน้ าทั้งสองข้าง

เพราะว่า มันเป็นถนนคูระบายน้ า ขออธิบายสักเล็กน้อย มันแบ่งเป็นครึ่งถนน 

ซีกหนึ่งเป็นของ หมู่ที่ 12  ของเขต  2 และซีกหนึ่งเป็นของ หมู่ที่ 1  เขต 1  

เพราะอะไรที่ว่าใช้งบประมาณ ดู ๆ แล้วร่วม 2 โครงการใช้งบประมาณ        

8 ล้ านกว่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยปะจูรง ถามว่า ถนนเส้นนี้มี

ความส าคัญอย่างไร ท่านประธานฯ ครับ ทั้งคูระบายน้ าและถนนนี้ ผมเคย

อภิปรายในสภาฯ แห่งนี้  มาแล้วครั้งหนึ่งว่า ประชาชนในพื้นที่  ตรงนี้  ได้

ร้องเรียนมา ไม่ว่าจะเป็นทางยะลาโพสต์ ทูเดย์ ผมก็ได้เสิรท์ดูทางโซเชยีล ก็ได้ 

/รอ้งเรียนมาทุกองค์กร... 
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ร้องเรียนมาทุกองค์กร กระผมต้องขอบคุณผูบ้ริหารฯที่ให้ความส าคัญในตรงนี้

แต่ที่จริงน่าจะท าไปตั้งนานแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมากันงบประมาณไว้ ตรงนี ้

เพราะ ประชาชน มีความเดือดร้อนจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ฤดูฝน ตามที่

เขาไปร้องเรียนมา ครับท่านประธานฯ  ขอบคุณครับ  

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ  5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  กระผมได้ยินท่านประธานสภาฯ บอกว่า หมู่ 13  

ไม่มี โครงการ ผมตกใจ แล้วสรุปว่า มันหายไปไหน ในเมื่อไม่ได้กันเงิน

งบประมาณ  ผมก็นึกในใจ แสดงว่า น่าจะได้ท าแล้ว ก็คิดว่าอย่างนั้น ต้อง

ขอขอบคุณล่วงหน้า ส าหรับหมู่ 13 ซอยบาโงยดูปู 2 ถนนเส้นนั้น อาจจะสั้น 

ระยะเวลา มันอาจจะยาว ถึง 7 ปี กว่าผมจะได้เส้นนั้น แต่มันก็ได้  232  เมตร 

แต่ได้ถนนกว้าง  8  เมตร ผมก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้บริหารฯ และในส่วน

ของข้าราชการ ทั้งสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน ที่ได้ยกมือให้ผ่าน 

เทศบัญญัติฯ คราวที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ ก็คือมาต้องกันเงิน เมื่อสักครู่ก็ได้ยินที่ 

ท่าน ผอ.กองช่าง ได้บอกเหตุผล นั้น กระผมรับได้ ตามที่นางอุมาพร  ใจแผ้ว 

พูดว่า คือรับได้ ที่อยากได้ยิน ก็เหตุผลนี่แหละ คนเราถ้ามีเหตุผลมาชี้แจง 

อะไรก็ไม่ใช่เรื่องยาก แล้วอะไรคุยได้ก็มาคุยกัน ตรงไหนที่มันติดขัด เราก็มา

แก้ไขกัน เพราะว่า ปัญหาทุกปัญหามันมีทางแก้ ทุกคนในนี้ ทั้งหมดในสภาฯ 

ทุกคนก็พยายามมาพัฒนาต าบลสะเตงนอก และสิ่งที่เราต้องคิด ก็คือว่า เรา

มาอยู่ในสภาฯ ก็คือตัวแทนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น หมู่ 1 – หมู่ 13 ผมบอก

ประจ าว่า ผมเองไม่เคยปฏิเสธในการยกมอื ให้ได้โครงการมา อยู่หมู่ไหนก็ช่าง 

ถือว่าเป็นผลพลอยได้ส าหรับชาวบ้านสะเตงนอก นั้นคือสิ่งที่เราต้องท า และ

วันนี้ ที่หลัก ๆ ก็คือ กันเงินงบประมาณ เมื่อสักครู่ ตกใจจริงว่า ประธานฯ ว่า

หมู่ 13 ไม่มี สงสัยรู้แล้วว่า หมู่ 13 กับซอยมูบาเราะ ต้องได้ท าในเร็ว ๆ นี้ ถ้า

เป็นไปได้ อยากใหผู้บ้ริหารฯ ได้ช้ีแจงว่าได้ท าหรอืไม่ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ 5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   
 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2... 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2   อย่างที่บอกว่านะค่ะ ว่ารับได้กับเหตุผลที่ท่าน 

ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลมา ที่อยากจะกล่าว ดิฉันไม่ทราบว่า เขต 1 เขา

เดือดร้อนอย่างไร  แต่เขตดิฉัน เขต 2 ที่มันต้องใช้โครงการ ต้องขอสนับสนุน

ค าพูดของท่าน สท.อับดุลนาเซร์   ฮะ เรื่องเกี่ยวกับซอยปะจูรง เพราะว่า 

พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของดิฉัน ดิฉันรู้ดีว่าตรงนั้น มีความ

จ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างเป็นอย่างมาก  เพราะว่า การสัญจรไป-มา ไม่ว่าการ

เชื่อมต่อระหว่างถนนผังเมือง 4 มาถนนตือเบาะ ก็ต้องผ่านเส้นทางนั้น  

โดยเฉพาะดิฉันก็ผ่านอยู่ทุกวัน เพราะต้องไปท างาน ดิฉันรู้ดีว่าตรงนั้นโดน

อะไรมาบ้าง แม้กระทั่งโซเชียลที่ลง แต่ละค า สุดยอด และกว่าจะเข้าไปแก้

สถานการณ์ตรงนั้นได้ ก็ลงไปพบและรวมทั้งลากมือผู้บริหารฯ ลงไปด้วย พบ

ชาวบ้านแถวนั้น ชาวบ้านเขายังยอมรับได้อยู่ ในส่วนของหมู่ 9  หมู่ 10  หมู ่12 

ที่เรามีในนี้ทั้งหมด 25 โครงการ ของ หมู่ 9 หมู่ 10  หมู่ 12  ดิฉันเล็งเห็นว่ามี

ความส าคัญ อย่างของ หมู่ 12  เป็นถนนที่อยู่หน้ามัสยิด ซึ่งเป็นถนนที่มี

ความส าคัญเกี่ยวกับผู้ที่ใช้สัญจรไป-มาในการที่เขาท าพิธี  และของหมู่ 9  

เป็นซอยคูระบายก็ลดความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนนั้น รวมของหมู่ 12 

เช่นกัน และของหมู่ 10 หลายท่านก็พูดถึงซอยประดิษฐ์บ ารุง ดิฉันก็ไปดู

มาแล้ว ซึ่งแย่มากจริง ๆ พอเข้าไปดูแล้ว ถ้าท่านได้ไปเห็นสภาพด้วยตัวเอง จะ

รู้เลยว่า มีความจ าเป็น ประดิษฐ์บ ารุง ท าส่วนหนึ่งปากทางซีกหนึ่ง และจาก

ปลายปากทางอีกซีกหนึ่ง แต่ตรงกลางมันไม่ได้ท า นี่เป็นบอร์ดของ หมู่ 10 

ซอยประดิษฐ์บ ารุง ที่ดิฉันได้เตรียมมาด้วย  ให้ดูรายละเอียดว่าเป็นการ

เชื่อมต่อกัน หากตัดไปชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน อยากบอกผ่านสภาฯ ไปยัง

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา ไม่ว่าจะเขตไดก็แล้วแต่  อย่างที่ท่าน     

อิทธินันท์ พูดก็มีความส าคัญของชาวบ้านเชน่กัน เรามาจากการเลือกตั้ง ชุดที่

เราใส่สีกากี คือสขีองแผ่นดนิ ท าอะไรก็เพื่อประโยชนข์องประชาชน ให้คิดข้อนี้

เป็นอันดับที่หนึ่ง เรื่องอย่างอื่น หรอืเรื่องส่วนตัวต่าง ๆ ขอให้ท่านไปว่ากันนอก

สภาฯ เท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ ฝา่ยบริหารฯ        

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   จะให้รองนายกฯ ที่รับผดิชอบกองช่าง ได้

ชีแ้จง 

/นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา... 
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นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

รองนายกเทศมนตรฯี  สภาเทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   

ยานยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ดูแลในส่วนกองช่าง ก็ต้อง

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความส าคัญ และครั้งนี้ ทางกองช่าง 

ก็พยายามด าเนินการ ในเรื่องของเอกสาร งานธุรการ เพื่อที่จะให้ตอบสนอง

ความต้องการของพี่น้องชาวสะเตงนอก ซึ่งโครงการทั้งหมดที่เรา ได้ลงใน     

เทศบัญญัติฯ ปี 2562  ก็ได้ผ่านจากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกคน  และทางฝ่าย

บริหารฯ ก็เห็นความส าคัญ ก็พยายามรีบเร่ง เนื่องด้วยงบประมาณที่มีจ ากัด 

แต่เราก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอแก่พื้นที่ ที่เราจะต้องรีบ

แก้ปัญหาโดยด่วน ผมเชื่อว่าหลาย ๆ หมู่บ้าน มีความจ าเป็นในหลาย ๆ เรื่อง 

แต่เราก็ต้องมาจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งการจัดล าดับความส าคัญนี้ ผมต้อง

ขอขอบคุณทางกองช่าง โครงการที่ยังไม่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือยังไม่

เกิดขึ้น กองช่างได้เข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่

พี่น้องชาวสะเตงนอก มาในวันนี้โครงการเราได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แบบ

ถูกต้อง ได้รับการประทับตราลงลายเซ็น ผู้ประกอบวิชาชีพ อนุมัติแบบจาก 

โยธาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นข่าวดีส าหรับเรา ก็คงคิดว่าต้องอาศัยสมาชิกสภาฯ

ทุกคน ช่วยลงมติกันเงินงบประมาณนี้ โครงการที่ท่านสมาชิกเอ่ยมาทั้งหมด 

ล้วนเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้งหลาย และใน 2562  โครงการของ หมู่ที่ 13 

ไม่ได้ถูกกันเงินไว้ เนื่องจากว่า ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา

เรียบร้อยแล้ว รอระหว่างลงนามสัญญา ซึ่งเมื่อครู่นี้ ท่าน ผอ.กองคลัง ได้น า

เรียนแล้วว่า โครงการ หมู่ 13 ลงนามในสัญญาแล้ว ซอยอับนูรห์บาเราะ 

งบประมาณ  4  แสนกว่า ซึ่งทั้งหมด  25 โครงการ งบประมาณ  26 กว่าล้าน

นี ้ที่เรากันเงนิไว้คิดว่าส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุ ก็ต้องเร่ง ตอนนี้เอกสารทั้งหมด

ของกองช่าง ได้ส่งให้กับพัสดุหมดแล้ว ทีนี้ฝ่ายของพัสดุจะต้องตั้งกรรมการ

ก าหนดราคากลาง และการก าหนดราคากลาง มีระเบียบควบคุมอยู่ ถ้า

งบประมาณเกิน  2 ล้านขึน้ไป ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้เจา้หน้าที่ ที่

มีความเช่ียวชาญ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ที่พอจะท า

ได้ เพียง 1 – 2 คน เราไม่สามารถคีย์ข้อมูลที่ส านักงานเราได้ ต้องไปคีย์ข้อมูล

ที่จังหวัด ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ บางโครงการงบประมาณเยอะ  เช่น ซอยปะจูรง 

งบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างหยุมหยิม เจ้าหน้าที่

คีย์ข้อมูลต้องมีความรอบคอบ คีย์ไม่ถูกต้องก็ต้องไปแก้ไข อยู่อย่างนี้เป็น 

เดือน ๆ และโครงการที่ไม่เกิน  2  ล้าน สามารถด าเนินการได้ แต่ว่าด้วย

กระบวนการก าหนดราคา ต้องมาดูรายละเอียด คณะกรรมการก าหนดราคา 
 

/กลางแล้วเสร็จ... 
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กลางแล้วเสร็จ ส่งให้พัสดุ เพื่อมาคัดเลือกพิจารณา ก าหนดเสร็จแจ้งไปยัง

บริษัท ก็ต้องรอมาประชุมว่าที่เสนอมารับได้หรือเปล่า ที่ผ่านมาโครงการบาง

โครงการก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ ราคากลางที่

ก าหนดต่ ากว่ามาตรฐานที่เขาจะรับได้ จงึไม่สามารถท าได้ กองช่าง จึงต้องมา

แก้ไข ปริมาณ แก้ไขแบบ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้า ยังมี

อีกหลาย ๆ ส่วน แต่ผมคิดว่า สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คงเข้าใจในบริบท

การท างานของสะเตงนอก ในวันนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนช่วยกันลง

ความเห็น การกันเงินโครงการ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวต าบลสะเตงนอก 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติ 5.4  ขอเชญิ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอดุลย์   แวโวะ      เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์   แวโวะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   ผมแค่จะถามว่า  ในตอนนี้เรามีงบประมาณ

หรือไม่ ที่ยังไม่ท าสัญญา แล้วก็ไตรมาสสุดท้ายเราจะมีเงินเท่าไหร่ ประมาณ

การเท่าไหร่ มีงบประมาณพอ จะถึง 25 โครงการหรือไม่ คาดว่าไตรมาส

สุดท้ายจะมีงบประมาณเท่าไหร่ เรื่องที่ผมอยากทราบ ถ้าเรากันเงินไว้แล้ว 

ไตรมาสสุดท้ายเราเงินไม่พอก็ขอใหพ้ิจารณาตรงนีด้้วย  ผมขอเสนอถามเท่านี ้     

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ ฝา่ยบริหารฯ        

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

รองนายกเทศมนตรฯี  สภาเทศบาลฯที่ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   

ยานยา รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขออนุญาตเรียนตามนี้นะ ครับ 

งบประมาณตอนนี้ โครงการที่เรามีทั้งหมด เราได้กันเงินไว้ ตอนนี้นะครับ เรา

ติดลบอยู่ประมาณ 8 ล้าน  แต่เงิน 8 ล้านนี้ คิดว่าสิ้นเดือนนี้คงมีเม็ดเงินเข้า

มาอีกก้อนหนึ่ง ที่จะเข้ามานี้ ผมคิดว่าคงจะเกินครึ่ง ในวงเงิน 8 ล้าน ที่จะเข้า

มา และส่วนที่เหลือ  คิดว่าในการบริหารจัดการ ซึ่งคณะบริหารฯ เองตอนนี ้ 

ก็ดูในรายละเอียด เงินไหนที่เรายังไม่ได้ใช้เพราะมันจะมีค่าวัสดุ อุปกรณ์เล็กๆ 

น้อย ๆ ที่ยังไม่มีความจ าเป็นเราก็จะดึงเงินส่วนนั้นเข้ามาเพื่อจะมาช่วย         

บริหารจัดการในโครงการเพื่อให้ได้ตามจ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับ   

 /ยกตัวอย่างนะครับ... 
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ยกตัวอย่างนะครับในส่วนของงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 นี่ เรามาสามารถ

ท าโครงการได้ทุกโครงการนะครับ เพราะว่าเงินมาเพียงพอ แล้วก็ คณะ

ผู้บริหารฯสามารถ จัดสรรงบประมาณตรงนั้น ให้ลงกับพี่น้องชาวสะเตงนอก

ทุกคนนะครับ และในปีพ.ศ. 2562  ก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ ว่าจะต้องมี

งบประมาณมา และเราก็จะสามารถบริหารเม็ดเงินตรงนี้ ได้เพียงพอนะครับ 

อีกอย่างหนึ่งผมขอชี้แจงรายละเอียดลงลึกนะครับ บางโครงการ เราอาจจะ

เห็นว่า งบประมาณเยอะก็จริงนะครับ แต่เวลาท าจริงงบประมาณอาจจะ

ลดลงนะครับ ก็จะมีวงเงินที่เหลือจากโครงการต่าง ๆ มารวมกันได้  อีก 1 

โครงการนะครับ งบประมาณเราต้องตั้งเผื่อไว้ แต่เวลาท าจริง คณะกรรมการ

อาจจะก าหนดราคากลาง อาจจะตัดลด ให้เป็นราคาท้องตลาดในปัจจุบัน 

อดีตอาจจะราคาแพง ปัจจุบันราคาถูก และอดีตราคาถูก ปัจจุบันราคาแพง

แบบนี้นะครับ การบริหารจัดการผมเชื่อนะครับ ฝีมือของคณะผู้บริหารฯชุดนี้

นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ญัตติที่  5.4  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม่มี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ก่อนที่

จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม 

สภาฯ  ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม ทีละโครงการ สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยปะจูรง หมู่ที่ 1, 12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา  จ านวนเงิน   6,320,000  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด  ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   4.  นายบัญชา              ศริ ิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

/5.  นางอุมาพร   ใจแผ้ว… 
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   5.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

   7.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   8.  นายดอเลาะ           สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   9.  นายอับดุลเลาะ       กาซอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   10. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

   11. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

 1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่1 

 2. นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

 1.  นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

 2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน      11       เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน       3       เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน       2       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปะจูรง หมู่ที่ 1, 12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   6,320,000  บาท 
  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  2. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนวัดเห้งเจีย สายเนินงาม  

หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   จ านวนเงิน    

3,000,000   บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  

โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

/4.  นายกราซี   แวนะลัย... 
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   4.  นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   5.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        3      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนวัดเห้งเจีย   สายเนินงาม  หมู่ที่  9 ต าบล      

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  3,000,000  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   3. โครงการ

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ซอยปะจูรง  หมู่ที่ 1   ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน  2,455,000 บาท โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

/3.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ... 
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   3.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   5.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        3      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม

ถนน  ซอยปะจูรง  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัด

ยะลา   จ านวนเงิน   2,455,000   บาท 
                                                                

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   4. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประดิษฐ์บ ารุง  หมู่ที่ 10  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน  751,000   

บาท  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1   

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

   3.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   4.  นายบัญชา              ศริ ิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   5.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

   7.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   8.  นายดอเลาะ           สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   9.  นายอับดุลเลาะ       กาซอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   10. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

   11. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3. นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   5.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       11      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        5     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประดิษฐ์บ ารุง  หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   751,000   บาท 
                                         

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า ซอยมัสยิด  

หมู่ที่ 12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน    

1,424,000 บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  

โปรดยกมอื   

/รายชื่อผูเ้ห็นชอบ…   
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รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย      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 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   4.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        4      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า  ซอยมัสยิด  หมู่ที่ 12  ต าบล     

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  1,424,000  บาท 
  

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   6. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 10  หมู่ที่ 7   

 

/ต าบลสะเตงนอก... 
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ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  759,000  

บาท  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   4.  นายบัญชา              ศริิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   5.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6.  นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

   7.  จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   8.  นายดอเลาะ           สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   9.  นายอับดุลเลาะ       กาซอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   10. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

   11.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   12. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        4      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 10   หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ   759,000   บาท 
 

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  7. โครงการ 

/ก่อสร้างคูระบายน้ า... 



              -33- 
 

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 11   หมู่ที่ 7  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน  544,000   

บาท   โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี   แวนะลัย      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. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   13. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        3      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก  ซอยนิบงบารู 11   หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   544,000   บาท 
 

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงนิ 

/งบประมาณฯ  เพื่อ... 
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งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   8. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแบกูเล็ง   หมู่ที่ 8  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  614,000

บาท   โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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.  นางอุมาพร            ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   6. นายสมชัย              หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

   7. จา่สิบเอก วรดร      รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   8. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   9. นายอับดุลเลาะ       กาซอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   10. นายเพาซี             มะเด็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3      

   11. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   12. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   4.  นายบัญชา              ศริ ิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        4      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแบกูเล็ง   หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  614,000   บาท 
                                         

/-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ... 
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-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  9. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่      

หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   

522,000  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  

โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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   

   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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์        ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายบัญชา              ศริ ิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   4.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        4      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก 

/อ าเภอเมืองยะลา... 
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อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   522,000  บาท 
  
-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   10. โครงการ

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน   ซอยหลังมัสยิด  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  493,000  บาท  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   5.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   13. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
    

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        3      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  10. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม 

/ถนน ซอยหลังมัสยิด... 
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ถนน ซอยหลังมัสยิด  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา   จ านวนเงนิ  493,000   บาท 
                                          

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   11. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตือเบาะ 3  หมู่ที่ 10  

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงิน 725,000 บาท   

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
      

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงนิงบประมาณฯ  เพื่อ 

/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ... 
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เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   11. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก  ซอยตือเบาะ 3   หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  725,000   บาท 
  
-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  12. โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11  ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน 1,357,000  บาท  

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื                                        

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   4.  นายปฐม               ปันสรณะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   5.  นายบัญชา              ศริ ิ        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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   4.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         4     เสียง 
 

/เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ… 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  12. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ   1,357,000   บาท                          
  

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  13. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาเดีย  หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  139,200  บาท  โปรดยกมอื                                       

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื  

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 

/เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ… 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยนาเดีย  หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  139,200   บาท                          
  
-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  14. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดตักวา 3  หมู่ที่ 4  ต าบล   

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน  700,700  บาท   

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

   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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   14.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
    

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       14      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        2      เสียง 
 

 /เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ... 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยมัสยิดตักวา 3  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   700,700   บาท 
 

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเบอร์เส้ง 4  หมู่ที่  1   ต าบล    

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  268,700  บาท 

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 

/เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ... 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 4  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   268,700   บาท 
  

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  16. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 9  หมู่ที่  1  ต าบล        

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  471,500   บาท 

          โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 

/เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ... 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 9  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน  471,500   บาท                       
  

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  17. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ า 

      ซอยผ่องอ าไพ  หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงิน  1,429,000  บาท  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย      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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    

   4.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

/-งดออกเสียง… 
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    -งดออกเสียง      จ านวน         4     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงนิงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  17. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ า  ซอยผ่องอ าไพ  หมู่ที่ 9   ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  1,429,000  บาท 
                                       

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  18. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ 5  หมู่ที่ 3 ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   492,600   บาท  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
    

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       15     เสียง 
 

/-ไม่เห็นชอบ ให้กันเงิน... 



-45- 
 

-ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยอลันูร์ 5   หมู่ที่ 3  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  

จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ   492,600   บาท 
  
-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   19. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเบอร์เส้ง-ก าปงดาระบุดี   

หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ    

727,100   บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ

โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 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. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   13. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายบัญชา              ศริ ิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

/มติที่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายเบอร์เส้ง-ก าปงดาระบุดี  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   727,100  บาท                                      
 

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  20. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าหอพักชาย (โรงเรียนอิสลาม 

      ประสานวทิย์)  หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงิน   388,800  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 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. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   13. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายบัญชา              ศริ ิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

/3.  นายอดุลย์   แวโวะ... 
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   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กถนนหน้าหอพักชาย (โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์)  หมู่ที่ 5 

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ 388,800 บาท                        
  
-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   21. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหลักห้า 1  หมู่ที่ 2  ต าบล 

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  248,100   บาท 

          โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

/2.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ… 
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   2.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ถนนหลักห้า 1  หมู่ที่ 2  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   248,100   บาท 
  

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  22. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยมิตรสัมพันธ์  หมู่ที่ 6 

        ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ 294,000 บาท 

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

/2.  นายบัญชา  ศิริ… 
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   2.  นายบัญชา              ศริิ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    

   4.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         4     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  22. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยมิตรสัมพันธ์  หมู่ที่ 6  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   294,000   บาท 
 

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  23. โครงการ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกอนามัย  หมู่ที่ 6  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   1,300,000   บาท  โปรดยกมอื 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

   2.  นายบากอรี            บาเก็ง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายกราซี     แวนะลัย      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 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

/2.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ… 
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   2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    

   4.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       12      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         4     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   23. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรสี่แยกอนามัย  หมู่ที่ 6  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา  จ านวนเงนิ  1,300,000    บาท 
                      

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  24. โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยแลแง  หมู่ที่ 8  ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   581,000   บาท  

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื                                        

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชือ่ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี

/รายชื่อผูง้ดออกเสียง… 
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รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  24. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยแลแง  หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืง

ยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  581,000   บาท 
  

-ต่อไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   25. โครงการ

บุกเบิกถนนหินคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   966,000  บาท  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

รายชื่อผู้เห็นชอบ  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 2 

   6.  นายบัญชา              ศริ ิ        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. นายอิทธินันท์       สาเฮาะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    รายชื่อผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

   -ไม่ม ี
/รายช่ือผู้งดออกเสียง… 
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รายชื่อผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

   1.  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

   2.  นายอดุลย์  แวโวะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

   3.  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  ใหก้ันเงินงบประมาณฯ   จ านวน       13      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณฯ  จ านวน        -      เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน         3     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  25. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

          จ านวนเงิน  966,000  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

    ตั้งแตโ่ครงการที่  1 ถึงโครงการที่ 25  รวมงบประมาณ  26,970,700  บาท  
 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

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 1)  ประจ าปี  2562 

                                 ประชุมเมื่อวันพุธที่  28   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

                                          ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประขุม

สามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันพุธที่   28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 



  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่  5  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2562   เวลา 10.30 น. – 12.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    52     หนา้ แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตามที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

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    (ครั้งที่  2  )   ประจ าปี  2562   เมื่อวันที ่  28   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2562  

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 -ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ     สมัยที่   4     (ครั้งที ่ 1  )    

ประจ าปี   2562  . เมื่อวันที่      28     เดือน พฤศจกิายน      พ.ศ.   2562    . 
 

 

 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                                ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 



                           ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


