บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/12

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ

จานวน 1 ฉบับ

ด้ ว ย สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ก าหนดนั ด ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณา(ร่าง) เทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาหารือข้อราชการอื่น ๆ
ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยกาหนดนัดประชุม ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ท่ี 6 ตาบลสะเตงนอก อาเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอกฯ ดังกล่าว ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 24

สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
13 สิงหาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 1)
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เฃต 1-3 คณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทม.สะเตงนอก ทุกท่าน
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ
2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2563
3. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ

จานวน
จานวน
จานวน

๑ เล่ม
1 เล่ม
1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้ มี ป ระกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมั ย ประชุม สามั ญ ประจาปี สมัย ที่ 3 / 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิ งหาคม 2562 มี
กาหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัย
ที่ 3 /2562 เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย จึ งขอเชิญ ท่ านเข้าร่ วมประชุม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาหารือข้อราชการอื่น ๆ ในกิจการ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยก าหนดนัดประชุม ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ท่ี 6 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
หมายเหตุ

-การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี

งานกิจการสภา
สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200

“ตำบลน่ำอยู่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน ประชำชนมีสขุ ”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562
ครั้งที่ 1 / 2562
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
--------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 …..................................................................................................................
1.2 …..................................................................................................................

มติที่ประชุม

............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) วันที่ 24 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว
เพื่ อ ให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิก สภา
เทศบาลฯ ท่ านใดต้อ งการแก้ ไขเพื่ อความถู ก ต้ อง หรือไม่ หากไม่มี ก็ จ ะถามมติ ที่
ประชุมว่าจะรับ รองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
(เอกสารที่ 1)

มติที่ประชุม

.............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ตามมาตรา 61 ทวิ และมาตรา 61 ตรี (4) พระราชบัญญัติเทศบาล
/พ.ศ. 2496 และแก้ไข...

-2พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 รวมถึงทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 (ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน) ผู้เสนอญัตตินี้ คือ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก
พิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47
-เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 3 วาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้ อ 45 ซึ่ ง ในวั น นี้ จ ะเป็ น การพิ จ ารณาในวาระที่ 1 คื อ ขั้ น รั บ
หลั ก การร่างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาฯ ข้ อ 47 ขอเชิ ญ
นายเกษมสั น ต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงหรือแถลงหลักการและเหตุผล
ขอเรียนเชิญ
มติที่ประชุม

..........................................................................................................................
5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนไม่น้อยกว่า
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 49 และข้อ 105(3)
-ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ เสนอว่า จะแต่ งตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนกี่คน
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ ขอเรียนเชิญ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................................
-ต่ อไปขอเรี ย นเชิญ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยขอให้เสนอที
ละคน พร้อมขอผู้รับรอง จานวน ไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเรียนเชิญ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................................
/5.3 ญัตติ พิจารณา…

-3-ส าหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ค รั้ ง แรก เพื่ อ เลื อ กประธานและ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ขอให้ จั ด ประชุ ม ในวั น ที่ 20 สิ งหาคม
2562 คื อ วั น นี้ เวลา 12.30 น. ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาฯ แจ้ ง นั ด ประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย
5.3 ญัตติ พิจารณาการกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 วรรค 2
-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติ (ต้อง
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)
มติที่ประชุม

...........................................................................................................................
-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้กาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติฯ ข้างต้นแล้ว
ผมขอแจ้งให้สมาชิกเทศบาลฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 2563 ได้ เสนอภายในระยะเวลาและสถานที่ ที่
กาหนดด้วย โดยให้ไปขอรับแบบเสนอคาแปรญัตติได้ที่ ปลัดเทศบาลเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อจัดทาเอกสารเสนอคาแปรญั ตติแล้ว ขอให้เสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯต่อไป
-ส่ ว นการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2563 ของ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ขอให้ ป ระชุม ในวัน ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
-ส่วนการประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติฯ และวาระที่ 3
ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญ ญั ติฯ หรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้ อ .50 ข้ อ .51 และ ข้ อ .52 ขอนั ด ประชุ ม สภาฯ ครั้ งต่ อ ไป ในวั น พุ ธ ที่ 28
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.4 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้แ จงงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ
ฉีดหมึก (Injet Printer) หน่วยงาน กองการศึกษา ( เอกสารที่ ๒ )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
/หมวด 4 การโอน...

-๔หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
-เชิญผูบ้ ริหารฯ
-สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี ก็
จะถามมติที่ประชุม ฯว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet
Printer) ของหน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภา
ฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ เลขานุการ
สภาฯ
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ
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มติที่ประชุม
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