ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561
ครั้งที่ 1 / 2561
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
--------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ (ประธานสภาฯ)
1.1 …..................................................................................................................
1.2 …..................................................................................................................

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 (ซึ่งจัดวางบนโต๊ะลงชื่อ จานวน 2 ชุด) ก่อนการประชุมล่วงหน้า
แล้ว 1 วัน เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่ านใดต้อ งการแก้ ไขเพื่ อความถู ก ต้ อง หรือไม่ หากไม่มี ก็ จ ะถามมติ ที่
ประชุมว่าจะรับ รองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
(เอกสารสาเนารายงานการประชุม หมายเลข 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. 2562 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. 2562 ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน) ผู้เสนอญัตตินี้ คือ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก
พิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47
-เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น 3 วาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้ อ 45 ซึ่ งในวัน นี้ จ ะเป็ น การพิ จ ารณาในวาระที่ 1 คื อ การรั บ
หลั ก การร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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. 2562 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. 2562 จานวนกี่คน
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ ขอเรียนเชิญ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................................
-ต่ อไปขอเรี ย นเชิญ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้เสนอที
ละคน พร้อมขอผู้รับรอง จานวน ไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเรียนเชิญ

มติที่ประชุม

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

/5.3 ญัตติ พิจารณา…
-35.3 ญัตติ พิจารณาการกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2562 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 วรรค 2
-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติ (ต้องไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)
มติที่ประชุม

...........................................................................................................................
-เมื่อได้กาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้กาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติ
ข้างต้นแล้ว ผมขอแจ้งให้สมาชิกเทศบาลฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอคาแปรญัตติร่าง
เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ได้เสนอภายในระยะเวลาและ
สถานที่ ที่กาหนดด้วย โดยขอให้ไปขอรับ แบบเสนอคาแปรญั ตติได้ที่ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อจัดท าเอกสารเสนอคาแปรญั ตติแล้ว
ขอให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติตอ่ ไป
สาหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้จัดประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
คือ วันนี้ ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติด้วย ส่วน
การพิ จารณ าร่ า งเท ศบั ญ ญั ติ ง บ ประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี 2 5 62 ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00
น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส่วนการประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2562 ใน
วาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติฯ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติฯ หรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 ข้อ 51 และข้อ 52 ขอ
นัดประชุม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.4 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่ -เคาเตอร์ งาน
ทะเบียนราษฎร จานวนเงิน 95,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด
(เอกสารหมายเลข 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ

/ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน...
-4ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................
5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก จานวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน
3 คน
-ต่อไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โดยขอให้เสนอทีละคน พร้อมขอผูร้ ับรอง จานวนไม่น้อยกว่า
2
คน ขอเรียนเชิญ

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.6 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก จ านวน 3 คน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 (1) สมาชิก
สภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
-ต่อไปขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โดยขอให้เสนอทีละคน พร้อมขอผูร้ ับรอง จานวนไม่น้อยกว่า
2
คน ขอเรียนเชิญ

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ
6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..
6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..

มติที่ประชุม

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

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2561
วันพุธที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
***********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอดุลย์
2. นายอับดุลนาเซร์
3. นายบากอรี
4. นายสุกรี
5. นายปฐม
6. นายบัญชา
7. นางอุมาพร
8. นายสมชัย
9. จ่าสิบเอก วรดร
10. นายดอเลาะ
11. นายอับดุลเลาะ
12. นายเพาซี
13. นายเด๊ะซามัน
14. นายอิทธินันท์

แวโวะ
ฮะ
บาเก็ง
เจ๊ะเงาะ
ปันสรณะ
ศิริ
ใจแผ้ว
หิตานุกูล
รอดทุกข์
สะหัดอีตา
กาซอ
มะเด็ง
ยูโซ๊ะ
สาเฮาะ

รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายกราซี

หะยีปิยวงศ์
แวนะลัย

ประธานสภาเทศบาลฯ (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 (ลาป่วย)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษมสันต์
2. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
3. นายถาวร
4. นายบพิตร
5. นายอับดุลวาหะ
6. นางสาวรอฮานี
7. นายมาหะมะรอสีดี

สาแม
ยานยา
นวลปาน
อินทราช
ตาเละ
จารู
อุชะมิ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
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15

คน
คน

นายอดุลย์ แวโวะ
เรียน คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ แวโวะ รองประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งลากิจในวันนี้
บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและมีท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม 12 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอดุลย์ แวโวะ
-ไม่มี
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561
เมื่อวันพุธที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เชิญ ขอเชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2

นางอุมาพร ใจแผ้ว
เรี ย น ท่ า นป ระธานสภา เท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอแก้ไขผิด หน้าที่ 16 วรรคท้าย จากคาว่า
“จ้อง” เป็น “ต้อง” ขอบคุณค่ะ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน รายงานการป ระชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว ขอเชิ ญ เมื่ อ ไม่ มี ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ให้การรับรอง รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 15 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
มติที่ประชุม

ให้การรับรอง เสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอดุลย์ แวโวะ
-ไม่มีรองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณา
นายอดุลย์ แวโวะ
แล้วเสร็จ
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน -ไม่มีประธานสภาเทศบาลฯ
ระเบียบวาระที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ตามมาตรา 61 ทวิ และมาตรา 61 ตรี (4) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ก รปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2541 รวมถึงที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ ม จนถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.
2543 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ
45 (ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน)
ผูเ้ สนอญัตตินี้ คือ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก
พิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับ หลั ก การ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 47

-เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น 3 วาระ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ซึ่งในวันนี้จะเป็นการ
พิ จ ารณาในวาระที่ 1 คื อ การรับ หลั ก การร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 47 ขอเชิญ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ผูเ้ สนอญัตติ ชีแ้ จงหรือแถลงหลักการและเหตุผล ขอเรียนเชิญ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภ าเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอชี้แจงคาแถลงงบประมาณ ประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอร่าง
เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้
ทราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสะเตงนอก) มีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 90,107,425.88 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 37,512,177.40 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 21,236,200.97 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้
เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ รวม 4,410,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 9 โครงการ จานวน 1,926,333.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 386,520,508.50 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริง จานวน 129,860,573.33 บาท ประกอบด้วย

-หมวดภาษีอากร
จานวน 4,266,221.26 บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 3,004,162.10 บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ จานวน
238,638.97 บาท
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์
จานวน
0.00 บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
3,140.00 บาท
-หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
-หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 39,336,179.00 บาท
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 83,012,232.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 3,619,103.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 94,768,765.97 บาท ประกอบด้วย
-งบกลาง
จานวน 25,806,550.94 บาท
-งบบุคลากร
จานวน 32,017,240.51 บาท
-งบดาเนินงาน
จานวน 23,023,702.54 บาท
-งบลงทุน
จานวน 7,646,986.98 บาท
-งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
-งบเงินอุดหนุน
จานวน 6,274,285.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
จานวน 3,630,305.60 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน
27,289.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายรับจริง ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

รายได้ที่จดั เก็บเอง
-หมวดภาษีอากร
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
-หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
-หมวดรายได้จากสาธารณูโภคและการพาณิชย์
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

4,609,256.90
583,070.10
704,300.10
0.00
4,290.04
1,100.00
5,902,017.14

4,500,200.00
581,100.00
733,000.00
1,000.00
11,000.00
1,000.00
5,827,300.00

4,650,000.00
703,200.00
351,000.00
1,000.00
11,000.00
1,000.00
5,717,200.00

รายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
-หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

47,627,459.99
47,627,459.99

49,023,000.00
49,023,000.00

39,170.000.00
39,170.000.00

80,880,921.00
80,880,921.00
134,410,396.13

113,638,355.00
113,638,355.00
168,488,655.00

134,012,031.00
134,012,031.00
178.899,231.00

รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้ อปท.
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวม

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
-งบกลาง

รายจ่ายจริง ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

-งบบุคลากร
-งบดาเนินการ
-งบลงทุน
-งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายจากงบประมาณ
รวม

29,328,315.07
34,337,824.95
27,640,495.68
27,255,093.31
5,587,935.97
124,149,664.88
124,149,664.88

36,747,595.00
45,908,860.00
39,710,650.00
40,088,900.00
6,032,650.00
168,488,655.00
168,488,655.00

ประมาณการ ปี 2562

36,700,451.00
49,180,820.00
43,681,960.00
42,416,200.00
6,919,800.00
178.899,231.00
178.899,231.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวม
34,193,620
350,000
33,249,860
17,215,000
125,000
48,805,500
450,000
7,599,800

ด้านการเศรษฐกิจ
-แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
-แผนงานงบกลาง

210,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

36,700,451
178.899,231

รายละเอียดประกอบปลีกย่อยอื่น ๆ ท่านสมาชิกฯ สามารถดูได้จากร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในมือของท่าน
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอดุลย์ แวโวะ
3.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุกท่าน ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิก จานวน 3 คน ตามข้อ 107
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอ
ต้อ งมี ส มาชิก สภาท้ องถิ่น รับ รองไม้น้ อยกว่าสองคน ส่ วนกรณี ที่ ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีรับรอง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาลฯ
เป็นกรรมการฯ คนที่ 1 และขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน เชิญครับ
นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ที่ เคารพทุ ก ท่ าน กระผมนายศราวุธ อั บ ดุ ล กอเดร์ ยานยา สมาชิ ก สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 3 ขอเสนอชื่อนายอับดุลนาเซร์ ฮะสมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอผูร้ ับรองด้วย
นายเพาซี มะเด็ง
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ 3 ขอรับรอง นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
ฯ เขตที่ 1 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายเพาซี มะเด็ง
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ 3 ขอรับรอง นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
ฯ เขตที่ 1 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม ประธานสภา
เทศบาลฯ
เป็นกรรมการฯ คนที่ 2 และขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน เชิญครับ
นายบากอรี บาเก็ง
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เขตที่ 1 ขอเสนอชื่อ นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยาสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 เป็นกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอผูร้ ับรองด้วย
นายปฐม ปันสรณะ
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เขตที่ 2 ขอรับรอง นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยาสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ ร่า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางอุมาพร ใจแผ้ว
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ 2 ขอรับ รอง นายศราวุธ อับ ดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม ประธานสภา
เทศบาลฯ
เป็นกรรมการฯ คนที่ 3 และขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน เชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ 2 ขอเสนอชื่อ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอผูร้ ับรองด้วย
นายบัญชา ศิริ
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ 2 ขอรับ รอง จ่าสิบ เอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิก สภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ที่เคารพทุก ท่าน กระผม นายดอเลาะ สะหั ดอี ตา สมาชิก สภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ 2 ขอรับรองจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เป็ น อั น ว่ า สภาฯได้ คั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
สท. เขต 1
2. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ สท. เขต 3
3. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์ สท. เขต 2
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
-พักการประชุม 10 นาที-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.3 ญัตติ การกาหนดวันยื่นญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จง
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุก ท่ าน ตามมติที่ป ระชุมสภาฯได้ คัดเลือก คณะกรรมการแปรญั ตติร่าง
เทศบัญญัติฯ จานวน 3 คน และคณะกรรมการได้ประชุมคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ แล้ว คือ
-นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เป็น ประธานฯ
-จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ เป็น เลขานุการฯ
ได้กาหนดวันยื่นญัตติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ตัง้ แต่
เวลา 08.30 น.- 16.00 น. และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ วัน
จันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ กาหนดวันยื่นญัตติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา
ประธานสภาเทศบาลฯ
08.30 น.- 16.00 น. เชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุกท่านต่อไป ขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการ
กาหนดวันยื่นญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
การก าหนดวั น ยื่ น ญั ต ติ (ร่ าง) เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นชอบการกาหนดวันยื่นญัตติ ฯ
ไม่เห็นชอบการกาหนดวันยื่นญัตติ ฯ
งดออกเสียง

จานวน 14 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 3 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการกาหนดวันยื่นญัตติ (ร่าง)
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอก าหนดวั น ประชุ ม สภาฯ เพื่ อ พิ จ ารณ าเห็ น ชอบ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งต่อไป เป็น
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 4.1 ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอยกมือ เชิญ นายปฐม ปันสรณะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 2
นายปฐม ปันสรณะ
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขตที่ ๒ ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เขตที่ 2 กระผมได้นาเสนอไปแล้วครัง้ หนึ่ง ซอยนพเก้า
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริง ๆ เทศบาลฯ ไม่ได้ดาเนินการเลย จากการประชุม
สภาฯ ครั้งที่แล้ว การซื้อรถดับ เพลิง กระผมขอเสนอว่า ให้ซื้อเป็นรถขยะ
ดีกว่า******
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒ ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เขตที่ 2 ขอเสริมจากท่านปฐม เรื่อง ปัญหาขยะ แม้ว่าจะเอาป้ายไป
ติดเตือนการห้ามทิง้ ขยะ ก็ยังมีการฝ่าฝืนที่ชัดเจน คือขยะที่หน้าสระน้าพันวา
หมู่ที่ 9 เริ่มกองพะเนินแล้ว เห็นด้วยในการจัดซื้อรถดับเพลิง และรถขยะ
ขอให้ซื้อหลายคัน และขอให้หามาตรการแก้ไขด้านขยะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอยกมือ เชิญ นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 3
นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 3 ก่อนอื่นขออวยพรย้อนหลังใน
โอกาสวันรายอที่ผา่ นมา จากการที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาเกือบ
5 ปี รู้สึกยินดี และนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ข้าราชการเข้ามาร่วมประชุมกัน
อย่างคับคั่ง ได้มารับฟังปัญหาจะได้นาคาแนะนาไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอยกมือ เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 3 ก่อนอื่นขออวยพรย้อนหลังในโอกาส
วันรายอที่ผ่านมาเช่นกั น ขอเสนอแนะเรื่อง คูคลอง*** เพื่อให้รับ เรื่องไป
ดาเนินการแก้ไขให้เลย ซึ่งได้เขียนคาร้องไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขเลย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒ ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เขตที่ 2 อยากเสนอแนะ****
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอยกมือ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 1*********
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ฯ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก****

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอยกมือ เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 2
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ 2*******
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายกเทศมนตรี ชีแ้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ฯ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก****

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ ที่ จ ะเสนอแนะ สอบ ถาม ขอยกมื อ เมื่ อ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอฝากให้ทุกท่านได้รักษาเวลาในการมาเข้าประชุมด้วย ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน ที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอ
ปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิ ด ประชุ ม เวลา 13.45 น.

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ใน
คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ
สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 2 )
ประจาปี 2561 .
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 .
(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม
สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน
หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรงตาม
ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

