รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
วัน อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
----------------------------------------รายชื่ อผู้เข้ าประชุ ม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด
นายอับดุลอายิ
นายมะยูโซ๊ะ
นายอับดุลวาหะ
นายมะสดี
นางสารี ฟ๊ะ
นายอับดุลอาซิซ
นายมัสอูเซ็ง
นายศรัทธา
นายถาวร
นายชานาญ
นายอดุลย์
นายอนุชิต

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
ตาเละ
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
สาและ
แซ่ด่าน
นวลปาน
ทวีรัตน์
แวโวะ
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วันอาฮาหมัด
อับดุลอายิ
มะยูโซ๊ะ
อับดุลวาหะ
มะสดี
สารี ฟ๊ะ
อับดุลอาซิซ
มัสอูเซ็ง
ศรัทธา
ถาวร
ชานาน
อดุลย์
อนุชิต

หมายเหตุ

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
ตาเละ
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
สาและ
แซ่ด่าน
นวลปาน
ทวีรัตน์
แวโวะ
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรื องกาญจน์
นายสะอารี
แวสแลแม
นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นายเกรี ยงศักดิ์
อินทรสกุล
นางนริ ศรา
สาและ
นางสาวปวีณา
สุหลง
นายอันวารี
แวหะยี

ตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทัว่ ไป

ลายมือชื่อ
นายเกษมสันต์
สาแม
เสรี
เรื องกาญจน์
นายสะอารี
แวสแลแม
ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
เกรี ยงศักดิ์
อินทรสกุล
นริ ศรา
สาและ
ปวีณา
สุหลง
อันวารี
แวหะยี

หมายเหตุ

-2รายชื่ อผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี วัน อังคาร ที่ 7 กันยายน 2553
เริ่มประชุ มเวลา 15.35 น.
เลขานุการสภา

เรี ยน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผูอ้ านวยการ
กองทุกกอง ผมนายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตง
นอก ขณะนี้ครบองค์ประชุม สาหรับวันนี้เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 เมื่อที่
ประชุมพร้อมผมขอเชิญท่านประธานเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะ
เตงนอก ต่อไป

ประธานสภา

ครับ ผมขอเปิ ดการประชุมสภา เวลา 15.35 น.สาหรับวันนี้เป็ นการ
ประชุมสภาเทศ บาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 สาหรับ
วาระการประชุมต่อจาก เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2553 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ แปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2554 เรี ยนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สื บเนื่องจากการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 สิ งหาคม 2553 ได้ประชุมและ
คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ งผมได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม
แห่งนี้ให้เป็ นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิกสภา จานวน
2 ท่าน แปรญัตติ ได้แก่
1.นายมะสดี
2.นายอดุลย์

หะยียะปาร์
แวโวะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2554 ในส่ วนของการปรับลดและตัดออก ผมในฐานะประธาน
กรรมการแปรญัตติขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

-3ประธานสภา

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2554 ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเพื่อแปรญัตติ จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายมะสดี
2.นายอดุลย์

หะยียะปาร์
แวโวะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

ประธานขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ แปรญัตติในส่ วนที่เพิม่ หรื อ
ลดในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 เชิญครับ
นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สื บเนื่องจากการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้คดั เลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ผม
ในฐานะกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงการปรับลดงบประมาณรายจ่ายของร่ าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ดังนี้

สรุปรายละเอียดการเปลีย่ นแปลง ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ 2554
หน้ าที่
17
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

กอง/รายการ
งบกลาง
ส่งคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
สานักปลัด
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริ การ
โครงการฝึ กทบทวนพนักงานดับเพลิง
โครงการฝึ กอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์ อปพร.ทต.สะเตงนอก
โครงการสงเคราะห์จดั การศพผูด้ อ้ ยโอกาส
รายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
วัสดุยานพาหนะขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุดบั เพลิง
ค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ชนิด 8 ตู ้
รถนัง่ ส่วนกลาง
เครื่ องตัดหญ้า

เดิม

ลด

เพิม่
661,450

180,000
300,000
400,000
550,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
550,000
150,000
87,000
780,000
33,000

50,000
100,000
100,000
200,000
50,000
100,000
50,000
50,000
100,000
75,000
77,000

ตัดออก

สุ ทธิ
661,450

130,000
200,000
300,000
350,000
50,000
50,000
100,000
0
50,000
100,000
450,000
75,000
10,000
780,000
0
33,000
0

- 4หน้ าที่

กอง/รายการ

31

ชุดผจญเพลิง
คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (Computer Notebook)
รวม

กองช่ าง
35 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
36 ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริ การ
40 เต็นท์ผา้ ใบทรวงจัว่
43 ติดตั้งขยายเขตหม้อแปลง
44 บุกเบิกผิวจราจรหิ นคลุก ถนนอามัน – บันนังสาเรง หมู่ที่ 5
อาคารเอนกประสงค์ บ้านลางา หมู่ที่ 5
อาคารเอนกประสงค์ มัสยิดตะโล๊ะกือบอ หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิ นคลุก ถนนกูแบกูเลง หมู่ที่ 8
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ถนนอาดัม หมู่
ที่ 8
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ถนนกูแบบาเด๊าะ หมู่ที่ 8
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ถนนกูแบรายอ หมู่ที่ 6
รวม
กองสาธารณสุ ข
55 ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริ การ
หน้ าที่
กอง/รายการ
57 รายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
61

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์

เดิม
150,000
60,000

67

200,000
500,000
100,000
1,000,000
1,183,000

50,000
200,000

550,000
300,000
256,000
360,000
279,000

279,000

550,000

70,000
ลด
100,000

400,000

150,000

สุ ทธิ
75,000
0

150,000
300,000
180,000
1,000,000
0
633,000
550,000
300,000
256,000
360,000

80,000

100,000
เดิม
200,000

ตัดออก
60,000
1,060,000

800,000 2,575,000

เพิม่

1,000,000

ตัดออก

30,000
สุ ทธิ
100,000
250,000

320,000
80,000

รวมทั้งสิ้น

เพิม่

950,000

รวม
กองการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน

ลด
75,000

30,000
2,100,000

50,000
3,236,450 2,060,000

-5-

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

ผมขอชี้แจงคาแปรญัตติในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ 2554 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เรี ยนเชิญกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก เขต 2 แปรญัตติ เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมในฐานะกรรมการแปรญัตติ ขอ
ชี้แจงการปรับลดงบประมาณรายจ่ายของร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ 2554 ในส่ วนของสานักปลัด และกองช่าง ดังนี้

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเขต 2

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

รายการ
สานักปลัด
โครงการสงเคราะห์จดั การศพผูด้ อ้ ยโอกาส
ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
ชนิด 8 ตู้
รถนัง่ ส่ วนกลาง
เครื่ องตัดหญ้า
คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสู ง
(Computer Notebook)
กองช่ าง
ติดตั้งขยายเขตและหม้อแปลง

งบประมาณ

ลด

สุ ทธิ

100,000
87,000

50,000
77,000

50,000
10,000

780,000
33,000

230,000
18,000

550,000
15,000

60,000

27,000

33,000

1,000,000

500,000

500,000

-6-

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเขต 2

ผมขอชี้แจงคาแปรญัตติในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ 2554 ในส่ วนสานักปลัด และกองช่าง เพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ

ประธานสภา
ตามร่ างเทศบัญญัติ
ทีป่ ระชุ ม

ไม่มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติ ต่อไปก็เป็ นขั้นลงมติเห็นชอบกับคาแปรญัตติ

ประธานสภา
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา
ทีป่ ระชุ ม
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา
ทีป่ ระชุ ม

มีมติเห็นชอบ 6
เสี ยง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
ต่อไปเป็ นขั้นลงมติ เห็นชอบร่ างเทศบัญญัติ ประธานสภาจะให้
เลขานุการสภาดาเนินการในขั้นลงมติที่ประชุม
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ลาดับต่อไปเป็ นการลงมติรับรองร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ซึ่ งถ้าสมาชิกเห็นชอบในร่ าง
เทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวโปรดยกมือ ถ้าไม่เห็นชอบไม่ตอ้ งยกมือ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ 2554 โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบ 6

เสี ยง

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ 2554 โปรดยกมือครับ
มีมติไม่เห็นชอบ 4

เสี ยง

- 7-

ประธานสภา

สรุ ปผลในการลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
เห็นชอบ
ไม่ เห็นชอบ
งดออกเสี ยง

ประธานสภา

ปิ ดการประชุ ม

6
4
2

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ไม่ท ราบว่าสมาชิกสภ าท่านใดมีขอ้ เสนอแนะ หรื อซักถามเพิ่มเติม
เชิญครับ ถ้า สมาชิก สภาไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ ผมขอปิ ดการประชุมสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ บัดนี้
เวลา 16.00 น.

(นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

……………………………ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผูจ้ ดรายงานการประชุม

- 48-

……………………………ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์ )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

…………………………… ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

…………………………ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวันอาฮาหมัด มามะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

เรื่ องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ
.ศ.2554 ได้แต่งตั้งและคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการพิจารณาร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ก่อนขั้นรับหลักการ นั้น กระผมในนามคณะกรรมการ
พิจารณาร่ างเทศบัญญัติได้พิจารณาแล้วว่าเทศบาลได้จดั ทาถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารงบประมาณขององค์กร

ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

มติทปี่ ระชุ ม
ประธานสภา

ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ .ศ. 2551 และหนังสื อสั่งการที่เกี่ ยวข้อง แต่ยงั มีบาง
รายการที่พิมพ์ผดิ พลาด หรื อพิมพ์ผดิ ทางคณะกรรมการได้เสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแล้ว จึงเรี ยนมาเพื่อ
โปรดทราบ ขอบคุณครับ
เรี ยนสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อประธานคณะกรรมการพิจารณาร่ างเทศ
บัญญัติได้รายงานต่ อที่ประชุมสภาแห่งนี้เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็ นขั้นรับ
หลักการ ประธานจะถามความคิดเห็นของสมาชิกสภา สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ยกมือ ถ้าไม่เห็นชอบ ไม่
ต้องยกมือ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบในขั้นรับหลักการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือ
เห็นชอบ
6
เสี ยง
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในขั้นรับหลักการร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือ
ไม่เห็นชอบ 4
เสี ยง
สมาชิกเห็นด้วย
สมาชิกไม่เห็นด้วย
สมาชิกงดออกเสี ยง

6
4
2

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ประธานสภา

ลาดับต่อไป เป็ นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ประธานจะให้สมาชิกสภา
เสนอชื่อมาจานวน 3 ท่าน คนที่ได้เสนอเป็ นคนแรกจะเป็ นประธานกรรมการ
แปรญัตติ คนต่อไปเป็ นกรรมการ และเลขานุการตามลาดับ เชิญสมาชิกสภา
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิย
วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ

ประธานสภา
มติทปี่ ระชุ ม
ประธานสภา
นายศรัทธา แซ่ ด่าน
สมาชิ กสภาเขต 2

ประธานสภา
มติทปี่ ระชุ ม

ขอผูร้ ับรอง เชิญครับ
รับรอง
5

เสี ยง

เชิญสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านต่อไป
เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
ขอผูร้ ับรอง เชิญครับ
รับรอง
5

เสี ยง

ประธานสภา

เชิญสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่ านต่อไป
เชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุก ท่าน ผมขอเสนอ นางสารี ฟ๊ะ สาหะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
เมื่อที่ป ระชุมได้คดั เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ซึ่ งมีรายชื่อดังนี้

ประธานสภา

1.นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
2.นายมะสดี
หะยียะปาร์
3.นางสารี ฟ๊ะ
วาหะ
เมื่อที่ประชุมได้คดั เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรี ยบร้อยแล้วรายระ
เอียดต่าง ๆ ประธานจะให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์

เมื่อที่ประชุมสภาแห่งได้รับหลักการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ

เลขานุการสภา

รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2554 เรี ยบร้อยแล้ว ที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ งคณะกรรมก ารแปรญัตติได้คดั เลือก
ประธานแล้ว แต่ยงั ไม่ได้คดั เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ผมใน
ฐานะเลขานุการสภา อยากให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่
ได้คดั เลือกแล้ว เป็ นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอ นางสารี ฟ๊ะ วาหะ สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 1 เป็ นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

เมื่อที่ประชุมสภาแห่งได้เสนอประธาน รองประธาน เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2554 เรี ยบร้อยแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการนัดประชุม
ปรึ กษาหารื อ เพื่อเสนอรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการแปรญัตติ ผมอยาก
ชี้แจงให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาทุกท่านครับว่า การรับหลักการและ
การแปรญัตติจะต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง คณะกรรมการ
แปรญัตติผมอยากให้ท่านไปนัดประชุมว่าจะกาหนดประชุมสภาเพื่อแปร
ญัตติครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ เวลาไหน เรี ยนเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุก ท่านผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาเพื่อ
แปรญัตติในวันพรุ่ งนี้ คือ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 15.15 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้กาหนดวันพรุ่ งนี้ คือ วันอังคา ร ที่ 7
กันยายน 2553 เวลา 15.15 น. เป็ นวันประชุมสภาเพื่อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา
แห่งนี้ทราบกันทุกคน โดยไม่ตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสื อเพราะทุกคนได้ทราบกัน
แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอืน่ ๆ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ เสนอแนะเรื่ องอื่น ๆ เชิญครับ
ถ้า สมาชิก สภาไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ ผมขอปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ บัดนี้

ปิ ดการประชุ ม

เวลา 10.45 น.

อนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

ถาวร นวลปาน ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มะสดี หะยียะปาร์ ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์ )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

