รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๑/2560
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑)
วันพฤหัสบดีท่ี 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายอดุลย์
แวโวะ
๒. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
๓. นายบากอรี
บาเก็ง
๔. นายกราซี
แวนะลัย
๕. นายปฐม
ปันสรณะ
๖. นายบัญชา
ศิริ
๗. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๘. นายสมชัย
หิตานุกูล
๙. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
๑๐. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๑๑. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๓. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๔. นายเด๊ะซามัน
ยูโซ๊ะ
๑๕. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๖. นายลาเต๊ะ
กามา

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภาเทศบาล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
๒. นายสุกรี

ประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑ (ลากิจ)

หะยีปิยวงศ์
เจ๊ะเงาะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอับดุลอายิ
สามะ
๒. นายสมาน
หะยีดอปอ
๓. นายมะสดี
หะยียะปาร์
๔. นายต่วนอาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
/5.นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล...

-25. นายเกรียงศักดิ์
6. นางนริศรา
7. นายลาเต๊ะ
8. นางศรัณยา
9. นางสาวรัชนี
10.นายแวอาแซ
11.นางสาวสุกัลยา
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

อินทรสกุล
สาและ
กามา
ปูเต๊ะ
ดิษรานนท์
สาแล๊ะ
สมถวนิช
16 คน
2 คน

หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลฯ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายฯ รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นายช่างโยธา แทน ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการฯ
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

11

คน
คน

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอกและ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯอยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

เรี ย น คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล และ พนั ก งานเทศบาล
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทาหน้าที่แทนประธานสภา
เทศบาลเมือ งสะเตงนอก ซึ่ งลากิ จ ขอเปิด การประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 สมัยสามัญ สมัยแรก
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ลากิจ
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ลากิจ
3. มี ข้ า ราชการที่ โ อนย้ า ยมาท างานใหม่ จากเทศบาลต าบลยุ โ ป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ขอเชิญแนะนาตัว

นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
เจ้าพนักงานธุรการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวสุกัลยา สมถวนิช ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลยุโป ยินดีที่ได้มาทางาน
ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีอะไรให้รับใช้ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
/4. ให้ท่านสมาชิก...

-34. ให้ท่านสมาชิกทุกท่าน นัดกันไปถ่ายรูปเพื่อทานิตยสาร ที่หอศิลป์
ราชภัฎยะลา โดยแบ่งเป็นเขต การแต่งกายชุดสูทดาผูกไทด์ สวมเสื้อ
ขาวด้านใน ขอให้นัดเวลากันหลังจากเลิกการประชุม
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมัยสามัญ ประจาปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ / 2559
เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕9 ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
29 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ให้การรับรอง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ไม่ มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ไม่ มี

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...

-4ระเบียบวาระที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ที่เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับ
อนุญาตตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.....................
คณะผู้ บริ หารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบั งคับ การประชุม สภาท้ องถิ่ น พ.ศ.
2547 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญั ต ติ
ข้อ 45 ญั ตติร่างข้อ บัญ ญั ติที่ป ระชุมสภาท้องถิ่นต้อ งพิจารณาเป็ น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวได้
ในการพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย ว ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อเสนอให้พิจารณา
ร่างญั ตติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็ บค่าตอบแทน
เป็นรายปีจากผู้รับ อนุญ าตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิ น
พ.ศ........... เป็นสามวาระรวดเดียว ขอยกมือ เชิญท่านอับดุลมายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

นายอั บ ดุ ล อายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพทุ ก ท่ า น กระผม นายอั บ ดุ ล อายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอให้ พิ จ ารณาญั ต ติ ร่ า งเทศ
บั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ า ว เป็ น สามวาระรวดเดี ย ว

นายอดุลย์ แวโวะ

สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ค วามเห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น ขอยกมื อ เมื่ อ ไม่ มี
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้
/พิจารณาร่าง…

-5พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนเป็ น รายปี จากผู้ รับ อนุ ญ าตตามมาตรา 9 แห่ งประมวล
กฎหมายที่ ดิ น พ.ศ......... เป็ นสามวาระรวดเดี ยว โปรดยกมื อ สมาชิ กสภาฯ
ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ในเรื่องฯ ดังกล่าว โปรด
ยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทน
เป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ...........

นายอดุลย์ แวโวะ

ต่อไป ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ........... ใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญ ผูอ้ านวยการคลัง ชีแ้ จง

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุ ก ท่ าน ดิ ฉั น นางนริ ศ รา สาและ ผู้ อ านวยการกองคลั ง โดยที่
มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผรู้ ับอนุญาตตาม
มาตรา 9 ต้ องเสี ย ค่าตอบแทนเป็น รายปีให้แก่ เทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ นอื่ น ที่ก ฎหมายจัด ตั้งที่ ดิน ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตตั้ งอยู่ และได้
บัญญัติให้การจัดเก็บค่าตอบแทนเป็นไปตามวิธีการและอัตราที่กาหนด
ในข้ อบั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น นั้ น รายละเอีย ดต่ าง ๆ ปรากฏในวาระการ
ประชุ ม หน้ า ที่ 19-20 และเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ รั บ
อนุญ าตตาม มาตรา 9 ให้แบ่งจัดสรรตามอัตรา ร้อยละ 40 ของ
ค่าตอบแทนจัดสรรให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ร้อยละ
60 ของค่าตอบแทนเป็นรายได้ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงเป็น
/การสมควรตรา…

-6การสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการเรียก
เก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ เพื่อประกอบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
นายอดุลย์ แวโวะ

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ศึกษาในรายละเอียดของ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปี
จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ........... แล้วมี
อะไรเพิ่มเติม ขอยกมือ ไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ในวาระ ที่ 1 ขั้ น รั บ หลั ก การของร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ......... โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ
ท่านใด ไม่เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นชอบ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการของร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการของร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการของ
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งสะเตงนอก เรื่ อ ง การเรี ย กเก็ บ
ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญ าตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ...........

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไป ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
เรื่อ ง การเรี ย กเก็ บ ค่ าตอบแทนเป็ น รายปี จ าก
ผู้รับอนุญาตตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ...........
ในวาระที่ 2 แปรญั ตติ และวาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้ตราเป็ น
เทศบัญญัติหรือไม่
วาระที่ 2 แปรญั ต ติ สมาชิ ก สภาฯท่ า นใดจะขอแปร
ญั ต ติ ใ นเรื่ อ งฯดั ง กล่ า ว ขอยกมื อ ไม่ มี สรุปว่า ในวาระที่ 2 ไม่
มีการแปรญัตติ เนื่องจากไม่มีการขอยื่นเสนอคาแปรญัตติ
/มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

รับทราบ ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายอดุลย์ แวโวะ

ในวาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ขอยกมือ เมื่อไม่มีการ
อภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ในวาระที่ 3 ลงมติ ว่ า จะให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ......... โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ
ท่านใด ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่องฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ในวาระที่ 3 ลงมติวา่ ให้ตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทน
เป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ. ...........

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

5.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานสานักปลัด เพื่อจัดซือ้
เก้าอีส้ านักงาน เชิญ หัวหน้าสานักปลัด ชีแ้ จง

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุ ก ท่ าน กระผม นายเกรี ย งศั ก ดิ์ อิ น ทรสกุ ล หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม 15,000 บาท เพื่อซื้อเก้าอี้ 10 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท ไม่สามารถจัดซื้อได้ ตามราคาในท้องถิ่นหรือ
ราคาที่ซื้อโดยประหยัด เก้าอี้ราคาตัวละ 1,900 บาท จานวน 10 ตัว
ราคารวม 19,000 บาท ท าให้ งบประมาณไม่ เพี ย งพอในการ
จั ด ซื้ อ เก้ าอี้ จึ ง มี ค วาม จ าเป็ น ที่ จะขอ โอน งบ ป ระม าณ เพิ่ ม
จานวน 4,000 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
/หมวดรายจ่าย…

-8หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการ/รายการ โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 11,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 11,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 4,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 7,000 บาท
โอนเพิ่ม จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณ ฑ์สานัก งาน โครงการ/ราย เก้าอี้สานักงาน
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 15,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 15,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 4,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จ านวน 19,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบรายละเอียดแล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดมี
การอภิปรายหรือข้อซักถามขอเชิญ หากไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ดาเนินการต่อไป
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า ควร
อนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 จ าน วน 4 ,0 0 0 บ าท ใน ก ารจั ด ซื้ อ เก้ าอี้ ส านั ก งาน
จานวน 10 ตัว ของสานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นว่า
ไม่ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นว่า ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
งดออกเสียง

จานวน 14 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง
/เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ...

-9เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 4,000 บาท ในการจัดซื้อ
เก้าอีส้ านักงาน จานวน 10 ตัว ของสานักปลัด
นายอดุลย์ แวโวะ

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผูอ้ านวยการ
กองสาธารณสุข

5.3 ญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบการโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่ วยงานสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่ อตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ในเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น เชิญ
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข ชีแ้ จง
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุก ท่ าน ดิฉั น นางศรัณยา ปู เตะ รก.ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข
กองสาธารณสุขฯ ที่จะโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนี้
โอนจาก แผนงานสาธารณ สุ ข งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าทิ่ดนิ และสิ่งก่อสร้างประเภท
รายจ่าย ค่าบ ารุงรัก ษาและปรับ ปรุงที่ ดินและสิ่งก่อสร้ าง โครงการ/
รายการ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
-งบประมาณอนุมัติ จานวน 700,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน 700,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน 700,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน
บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน สาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
-งบประมาณอนุมัติ จานวน
บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน
บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน 700,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน 700,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
/ปกครองส่วนท้องถิ่น…

-10ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบรายละเอียดแล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดมี
การอภิปรายหรือข้อซักถามขอเชิญ ขอเชิญท่านอุมาพร ใจแผ้ว

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ เป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์
อะไรบ้าง ขอให้ชแี้ จงรายละเอียด

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข

นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผูอ้ านวยการ
กองสาธารณสุข

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุก ท่ าน ดิฉั น นางศรัณยา ปู เตะ รก.ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข
เป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมรถทุกคัน ของกองสาธารณสุขฯ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบรายละเอียดแล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดมี
การอภิปรายหรือข้อซักถามขอเชิญ ขอเชิญท่านปฐม ปันสรณะ

นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอให้ชแี้ จงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผูอ้ านวยการกองคลัง

นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศนา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง ขอชีแ้ จง
/เพิ่มเติม คือ...

-11เพิ่มเติม คือ เป็นรายละเอียดเดิมตามเทศบัญญัติฯ ทั้งหมด แต่ไม่
สามารถใช้จ่ายได้ เพราะตั้งจ่ายผิด ประเภท จึงต้องขอโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามปกติ
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี การอภิปราย หรือข้อซักถาม ขอเชิญ เมื่อไม่มี
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า
ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 700,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกอง
สาธารณสุข โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอน
เงินงบประมาณฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นว่า ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
จานวน 14 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 700,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

ขอเพิ่มเติมญัตติ 5.4 ขอความเห็นชอบการถอนคืนค่าธรรมเนียม
ที่ดิน จานวน 2 ราย เป็นเงิน 33,429 บาท เชิญเลขานุการสภาฯ

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก สภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน เนื่องจากการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมการถอนคืน
ค่าธรรมเนียมที่ดนิ ของนายมะรอเซะ สาเมงและนางยูวารีย๊ะ แวหามะ
ได้รับ มาหลังจากวาระการประชุมได้ดาเนินการเสร็จแล้ว จึงขอเพิ่ ม
วาระการประชุมครั้งนี้ด้วยวาจา และการถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน
จาเป็นต้องขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาลฯ เพื่อ
ไม่เกิ ดความล่าช้า การเพิ่มญั ตติด้วยวาจาสามารถกระท าได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3
/ญัตติ ข้อ 38...

-12ญัตติ ข้อ 38 วรรคสี่ การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า
ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น และ
ข้อ 39 การเสนอญั ตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในในข้อ 62 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทาโดยวิธี
ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

การขอเพิ่มเติมญัตติดว้ ยวาจา เชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ขอมติที่ประชุม การเพิ่มญัตติดว้ ยวาจา ของกองคลัง สมาชิก
สภาฯ ท่านใด เห็นชอบในการเพิ่มญัตติครั้งนี้ ขอยกมือ ท่านใด ไม่
เห็นชอบในการเพิ่มญัตติครัง้ นี้ ขอยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มญัตติด้วยวาจาครั้งนี้
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบให้เพิ่มญัตติด้วยวาจาครั้งนี้
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มญัตติดว้ ยวาจา การถอนคืน
ค่าธรรมเนียมที่ดนิ ของกองคลัง

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

การถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดนิ ขอเชิญ ผูอ้ านวยการกองคลัง

นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางนริ ศ นา สาและ ผู้ อ านวยการกองคลั ง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอน
และการจานองอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการสนับ สนุนเขตพั ฒ นา
พิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ลงวันที่ 26
มีน าคม 2558 เพื่ อ เป็ น การให้ ค วามช่วยเหลื อประชาชน ในการ
ลดหย่ อนค่าธรรมเนี ย ม โดยในวันจดทะเบีย นพนั ก งานเจ้าหน้าที่ ได้
เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในอั ต ราร้ อ ยละ 1 ของราคาทุ น ทรั พ ย์
(ร้อยละ 0.99 ของราคาประเมินเป็นรายได้ของเทศบาลฯ) ร้อยละ
/0.01 สานักงานที่ดิน…

-130.01 สานักงานที่ดินได้โอนมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งตกเป็นเงินสะสม
และได้นาส่งเงินค่าธรรมเนียมมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ต่ อ มาได้ ป ระกาศลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย มลงเหลื อ ร้ อ ยละ 0.01
สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา แจ้งเรื่อง ขอคืนค่าธรรมเนียมเพื่อถอนคืน
ค่ า ธรรมเนี ย มให้ ผู้ ข อ จ านวน 2 ราย คื อ นายมะรอเซะ สาเมง
และนางยูวารีย๊ะ แวหามะ รวมเป็นเงิน 33,429 บาท กองคลัง จึง
ขอเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จานวนฯดังกล่าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้ อ 96 (2) ขอเงิ น คื น ภาย
หลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกต้อง
ใหองคกรปกครองสวนท้ อ งถิ่ น จายขาดเงิน สะสมไดโดยตองไดรั บ
อนุมตั ิจากสภาทองถิ่น
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี การอภิปราย หรือข้อซักถาม ขอเชิญ เมื่อไม่มี
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้
ถอนคื น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ดิ น จ านวน 33,429 บาท ขอยกมื อ
ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ ให้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดนิ ฯ ดังกล่าว
ขอยกมือ ไม่มี

มติที่ประขุม

ควรอนุมัติให้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน
จานวน 14 เสียง
ไม่ควรอนุมัติให้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นควรอนุมัตใิ ห้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดนิ
จานวน 33,429 บาท ของกองคลัง

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

5.5 หารือกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕60 และกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
2561 สมัยแรก เชิญเลขานุการสภาฯ
/นายลาเต๊ะ กามา...

-14นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี นั้น ในการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยแรกของปีถัดมา สภาฯ ต้องเป็น ผู้กาหนด
จ านวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2560 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาเทศบาลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
ส ามั ญ ป ระจ าปี ให้ ส ภ าเท ศ บ าล ก าห น ด แล ะ ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การ
ประชุ ม ข้ อ 21 การก าหนดจ านวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้น ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี ของแต่ละ
สมั ย ในปี นั้ น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ข องปี ถั ด ไป และ
ระยะเวลาของของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การก าหนดสมั ย ประชุม ปี ห นึ่ งไม่ เกิ น 4 สมั ย ในปี ที่ แ ล้ ว ปี พ.ศ.
2559 สภาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุม ดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560 และกาหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถั ดไป จะใช้ห้วงเวลาเดิม หรือก าหนด
ใหม่ก็แล้วแต่ดุลพินจิ ของสภาฯ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ
/นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ...

-15นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเสนอให้กาหนดสมัยประชุมในห้วงเวลา
เดียวกันกับสมัยประชุมของ ปี 2559

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด มี ค วามเห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น เชิ ญ ยกมื อ ไม่ มี
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอให้กาหนดห้วงสมัยประชุมเหมือน
ของปี 2559 และการประชุมสมัยแรก ของปี 2560 ได้ กาหนด
แล้ว คือ การประชุมในวันนี้ ดังนั้น การกาหนดสมัย ประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2560 ที่เหลืออีก สามสมัย และก าหนดสมัย ประชุม
สามัญ สมัยแรก ของปี 2561 มีดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑5 มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕60
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕60
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕60
-และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖1
ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ.2560 และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี 2561 ขอยกมือ ท่านใด ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
ดังกล่าว ขอยกมือ ไม่มี

มติที่ประขุม

เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบการก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี พ.ศ.2560 และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี
2561
/ระเบียบวาระที่ ๖…

-16ระเบียบวาระที่ ๖
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่ อ ง อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือสอบถาม ขอยกมือ
ขอเชิญท่านปฐม ปันสรณะ

นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ที่ผ่านมาประสบปัญหาน้าท่วม ทาให้ถนน
ในพื้นที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ และช่วงนีเ้ ข้าหน้าแล้ง ขอให้ผบู้ ริหารฯ
นาหินคลุกไปปรับปรุงถนน เช่น ซอยนพเก้า ซอยสามัคคี ชาวบ้าน
ร้อ งขอมา ซึ่งได้เสนอขอมานานแล้ ว แต่ ไม่ ได้ก ารตอบรับ ชาวบ้ าน
เดือดร้อนจริง ๆ กระผม จะคอยติดตามผล

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือสอบถาม ขอยกมือ
ขอเชิญ ท่านอับดุลนานาเซร์ ฮะ

นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ มีเรื่องจะสอบถาม ดังนี้
-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากที่เคยแจ้งไว้ ต้อง
ดาเนินการอย่างไร จะรับได้เมื่อไร ขอให้ช่วยติดตามด้วย
-ไฟฟ้ า เขต 1 จากสี่ แ ยกอนามั ย –หน้ าเทศบาลฯ กลางวั น ติ ด แต่
กลางคื น ดั บ เป็ น อยู่ แ บบนี้ ม าเป็ น อาทิ ต ย์ แ ล้ ว ขอให้ เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ า ย
รับผิดชอบได้ไปสารวจดูด้วยว่า เกิดจากสาเหตุใด
-และขอเพิ่ มเติมในระเบี ย บวาระที่ 5.2 เนื่อ งจากผ่านสภาฯไปแล้ ว
ไม่ ท ราบว่ า จะสอบถามได้ อี ก หรื อ ไม่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ เก้ า อี้
สานักงาน คือ เมื่อดาเนินการจัดซือ้ แล้ว กระผมอยากขออนุญาตดูของ
เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะซือ้ เก้าอี้ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ตรวจดูเลย

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือสอบถาม ขอยกมือ
ขอเชิญ ท่านอุมาพร ใจแผ้ว
/นางอุมาพร ใจแผ้ว..

-17นางอุมาพร ใจแผ้ว

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ เรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้าท่วม ซอยสายชล ขอหิน
คลุก 4-5 คันรถไปถมที่ ถนนสายวัดเห้งเจีย ที่ดาเนินการแล้วแต่ยัง
เป็นลุ่มๆ อยู่ เวลาฝนตกน้าจะขัง เมื่อรถสัญจรไปมา ทาให้น้าประเด็น
เข้าบ้าน
-ปัญหาน้าท่วมที่เกิดอยู่ทุกปี ขอเสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ว อร์ รู ม
เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก พร้ อ มอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร และอุ ป กรณ์
อื่ น ๆ ที่ จาเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นในกรณี เ กิ ด เหตุ
ฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว น สื บ เนื่ อ งจากการเกิ ด ปั ญ หาน้าท่ ว ม
-รอบแรกวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2559 – 2 มกราคม 2560
เกิ ด จากฝนติดติดต่อกันหลายจนน้าล้นตลิ่ง ไหลไม่ทัน เหตุการณ์ใน
วันนั้น หลายท่านมี ปลัด รองสมาน นายกฯ สมาชิกเทศบาลฯ คง
ทราบดี ครั้ ง ที่ ผู้ ว่ า ฯ และรองผู้ ว่ า ฯ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มาตรวจ
สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ ได้สอบถามถึงศูนย์วอร์รูม จาได้ว่า ตั้งแต่
ปี 2555 ซึ่งก็หลายปีแล้ว เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีการแต่งตั้ง
คณ ะท างาน ประกอบด้ ว ยคณ ะท างาน ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ดั ง นี้ ฝ่ า ย
อานวยการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเฝ้าระวังภัย เป็นต้น โดยแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และจังหวัดก็ ได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ
และแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มตามโรดแมพของประเทศ ประกอบด้ ว ย
คณะทางานฝ่ายต่าง ๆจากหลายหน่วยงาน ตอนหนึ่งรองผู้ว่าฯ ถาม
ถึงศูนย์วอร์รูม ถามถึงแผนที่ และถามว่า ได้รายงานผลต่อส่วนกลาง
แล้วหรือยัง ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ ดิฉันรู้สึกอายกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น และรอบ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ฝนตก
อีกรอบ รองปลัดฯ และนายกฯ คงทราบราษฎรได้รับความเดื อดร้อน
เพิ่มขึ้น จาก 100 ครัวเรือน เป็น 200 กว่าครัวเรือน การสั่งงานเกิด
ความล่าช้า ดิฉันขอเสนอให้เทศบาลฯ จัดตั้งศูนย์วอร์รูมเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เพื่อจะได้เป็นศูนย์ประสานในทุก ๆ เรื่อง ตามแผนพัฒนาปี
60 – 62 ได้บรรจุแต่ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเท่านั้น ดิฉันได้ประสาน
กับงานวิเคราะห์ฯ เพื่อ บรรจุแผนจัดซื้ออุปกรณ์ อยากทราบว่า ห้อง
วอร์ รู ม นี้ ปี 60 ได้ บ รรจุ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ฯ หรื อ ไม่ เพื่ อ เตรี ย มการ
ต้อนรับสถานการณ์น้าท่วมในปีตอ่ ไป
/นายอดุลย์ แวโวะ...

-18นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอ หรือสอบถาม ขอยกมือ
ไม่มี ขอเชิญ ท่านอับดุลอายิ สามะ ชีแ้ จงตอบข้อซักถาม

นายอั บ ดุ ล อายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ แล ะสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพทุ ก ท่ า น กระผม นายอั บ ดุ ล อายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี ขอชี้ แ จง ดั ง นี้
-หิ น คลุ ก ไปถมที่ ห ลั ง จากน้าท่ ว ม ขอให้ ท่ า นสมาชิ ก ทาคาร้ อ ง
ไปยั ง กองช่ า ง ทาบั น ทึ ก เสนอผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ สั่ ง ซื้ อ หิ น คลุ ก
จานวนเท่ า ไรนั้ น จะมอบกองช่ า งสารวจว่ า จะใช้ จานวนกี่ คั น รถ
-เรื่ อ ง ไฟฟ้ า จากสี่ แ ยกอนามั ย -หน้ า เทศบาล ขอฝากกอง
ช่ า งให้ ดู แ ลด้ ว ย
-การจั ด ซื้ อ เก้ า อี้ เป็ น หน้ า ที่ ข องท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
ที่ ต้ อ งตรวจสอบดู แ ล
-เค รื ่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ แ ล ะ เรื ่ อ ง ศู น ย์ ป ้ อ ง กั น ภั ย ข อ ให้
หั ว หน้ า สานั ก ปลั ด ดาเนิ น การ

นายอดุ ล ย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้ า ที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิ ญ นายเกรี ย งศั ก ดิ์ อิ น ทรสกุ ล ชี้ แ จง

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรี ย น ท่ านป ระธานสภาฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภ า
เทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะให้หัวหน้าฝ่าย
อานวยการ ได้ชแี้ จง

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

นางสาวรัชนี ดิษรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรี ย น ท่ านป ระธานสภาฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภ า
เทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวรัชนี ดิษรานนท์ หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดิมที เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา สานักนายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือถึงจังหวัด ให้แจ้งผู้
มีรายชื่อเดินทางขึ้นไปรับเครื่องราชย์ด้วยตนเองที่กรมฯ และเมื่อได้ขอ
/เครื่องราชย์ลาดับ…

-19เครื่องราชย์ลาดับ ขั้น ที่สูงขึ้น ก็ ให้ ส่ งคืน ของเดิม แต่ไม่ค่อ ยมีใครจะ
ส่งคืน ปัจจุบัน เมื่อประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จังหวัดสุ่ม
รายชื่อให้ไปรับเครื่องราชย์ที่จังหวัด เนื่องจากมีน้อย ไม่ได้ให้ทุกคน
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จง

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อประกาศ
ชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ท่านก็สามารถประดับได้เลย โดยต้องหา
ซื้ อ เอง ส่ ว นประกาศ นั้ น ให้ พิ ม พ์ ร ายชื่ อ จากราชกิ จ จาเก็ บ ไว้ เป็ น
หลักฐานได้เลย เพื่อความชัดเจน จะประสานไปทางจังหวัดอีกครั้ง
1. การจัด ตั้งศูน ย์วอร์รูม ก็ เพื่ อ ช่วยเหลื อชาวบ้านได้ อย่ างเร่งด่ วน
และผมก็ใหม่กับที่น่ี ได้ทราบจากท่านอุมาพร ว่า เทศบาลฯ เคยมี
ศู น ย์ ว อร์ รู ม และมี ก ารแจกจ่ า ยวิ ท ยุ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งแต่ ล ะคนไป
หมดแล้ว ไม่ทราบว่า เครื่องยังอยู่หรือเปล่า ขอให้เรียกคืนมาทั้งหมด
แม้แต่ซากเพื่อซ่อมแซมทั้งหมด เมื่อซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่ เผื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน
2. ต้องซ่อมเสาส่งสัญญานให้ทั่วถึง
3. ห้ อ งศู น ย์ ว อร์ รู ม จะให้ หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด ท าเป็ น ห้ อ งวิ ท ยุ เ พื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน และสถานการณ์เร่งด่วนทุกเรื่อง
ส่วนคาสั่งและแผน เราก็มี แต่พอเกิดภาวะฉุกเฉิน ก็ไม่สามารถตอบ
คาถามท่านรองผู้ว่าฯ ได้ เพราะสถานการณ์น้าของพื้นที่เทศบาลฯ น้า
จะมาเร็ ว ไปเร็ ว บางพื้ น ที่ ก็ มี น้ าท่ ว มขั ง การแก้ ปั ญ หาต้ อ งแก้ ใ น
ภาพรวม โดยให้ทาแผนออกมาเพื่อเสนอของบประมาณ ในอนาคตไม่
นานนี้ ก็คงเกิดภาวะแล้งอีก

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรี ย น ท่ านป ระธานสภาฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภ า
เทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด เรื่อง ห้องวอร์รูม ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ
/นัน้ ได้บรรจุไว้…

-20นั้ น ได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนปี 60 แล้ ว จะมี ก ารประชุ ม ในวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2560 นี้ วิทยุที่เสียจะดาเนินการซ่อมแซมให้ใช้ได้ และ
หากซ่อมแซมไม่ได้ก็จะทาเอกสารขอจัดซือ้ ใหม่
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญ ท่านอุมาพร ใจแผ้ว

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอบคุณสาหรับข้อมูล กรณีซ่อมวิทยุ เทศบาลฯ
สามารถทาหนังสือขอตัวเจ้าหน้าที่จาก ตชต.44 มาดาเนินการซ่อมได้
คือ นายธีรวัฒน์ สิริช่าง นักวิทยุฯสมัครเล่นขั้นสูง ซึ่งมีความชานาญ
ในเรื่องวิทยุอย่างมาก

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิก สภาฯ ท่านใด มีเรื่อ งอื่น ๆ จะเสนอหรือสอบถาม ขอยกมื อ
ขอเชิญ ท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3 ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 3 วันนี้เป็นตัวแทนของชาวบ้าน
ในเขต 3 ให้ ข อบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ โดยเฉพาะท่ า นปลั ด ที่ ไ ด้
จั ด เตรี ย มสถานที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ พยพจากน้ าท่ ว ม ทั้ ง 2 รอบ คื อ
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560
และระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 สถานที่ คือ ตลาดสด
หมู่ 4 และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เขตมัรกัส ชาวบ้านพึงพอใจ
มาก ขอบคุณ ในการเตรียมพร้อมและถุงยังชีพ ที่เทศบาลฯ จัดเตรียม
ไว้ และขอขอบคุณ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ท่าน ที่ได้เข้าไปช่วยเหลื อ ดูแล
แม้เวลายามค่าคืน
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือสอบถาม ขอยกมือ
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้ด้วย กระผมทาหน้าที่ในฐานะประธานสภาฯ หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่น่ดี ้วย ขอปิดการประชุม
/มติที่ประชุม...

-21มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิ ด ประชุ ม เวลา ๑3.5๐ น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(นายลาเต๊ะ กามา)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

(ลงชื่อ

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอดุลย์ แวโวะ)
รองประธานสภาฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้ รั บ รองรายงานการประชุ ม ฉบั บ นี้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว

เ มื ่ อ ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เท ศ บ า ล เมื อ ง ส ะ เต ง น อ ก ค รั้ ง ที่ ๒ /๒ ๕ ๕ ๘ ส มั ย วิ ส า มั ญ
สมัยที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญั ตติ ข อความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.....................
เชิญ ผูอ้ านวยการคลัง ชีแ้ จง

นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง โดยที่
มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผรู้ ับอนุญาตตาม
มาตรา 9 ต้ องเสี ย ค่าตอบแทนเป็น รายปีให้แก่ เทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ นอื่ น ที่ก ฎหมายจัด ตั้งที่ ดิน ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตตั้ งอยู่ และได้
บัญญัติให้การจัดเก็บค่าตอบแทนเป็นไปตามวิธีการและอัตราที่กาหนด
ในข้ อบั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น นั้ น รายละเอีย ดต่ าง ๆ ปรากฏในวาระการ
ประชุ ม หน้ า ที่ 19-20 และเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ รั บ
อนุ ญ าตตาม มาตรา 9 ให้ แ บ่ ง จั ด สรรตามอั ต รา ร้ อ ยละ 40
ของ ค่ าตอบแทนจัด สรรให้ องค์ ก ารบริห ารส่วนจังหวัดยะลา และ
ร้อยละ 60 ของค่าตอบแทนเป็นรายได้ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จึงเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการ
เรียกเก็ บ ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับ อนุญ าตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ เพื่อประกอบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ

นายอดุลย์ แวโวะ

สมาชิก สภาฯ ทุ ก ท่ าน ได้ ศึ ก ษาในรายละเอี ย ดของร่ างเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปี
จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.............. แล้ว

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

และไม่มอี ะไรเพิ่มเติม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่าง
เทศบัญ ญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทน
เป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ......... โปรดยกมื อ สมาชิ กสภาฯ ท่ านใด ไม่ เห็ นชอบร่ างเทศบั ญญั ติ ฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี
/มติที่ประชุม....
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มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ...........

