
       

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/13     วันท่ี        10   สิงหาคม   2563 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   

         สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2563 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563   เพื่อพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่ 2 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาหารอืข้อราชการอื่น ๆ 

ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม   ในวันจันทร์ที่   17  สิงหาคม   2563  

เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอ

เมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

 ในการนี ้  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะ

เตงนอกฯ ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยนี ้

 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

(นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 21                                                             ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                       ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา 

      จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

        10  สิงหาคม   2563 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 1)   
 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เฃต  1-3  คณะผูบ้ริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ทม.สะเตงนอก ทุกท่าน 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ                            จ านวน     ๑    เล่ม 

  2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยฯ ปี 2564 จ านวน     1    เล่ม 

  3. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน     1    ชุด 
 

ตามที่   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง                                                                                                                                                                                                    

สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 3 / 2563  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  สิงหาคม  2563  มี

ก าหนดไม่เกิน  30 วัน   นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 

/2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชญิท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม

สามัญประจ าปี  สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1)  เพื่อพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาหารือข้อราชการอื่น ๆ ในกิจการสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม ในวันจันทร์ที่   17  สิงหาคม  2562 เวลา  09.00น.  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัด

ยะลา   

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                     (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                             ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

หมายเหตุ   -การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 
  

งานกจิการสภา 

ส านักปลดัเทศบาล 

โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200  

“ต ำบลน่ำอยู ่เศรษฐกิจย ัง่ยนื ประชำชนมสีขุ” 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2563  

วันจันทร์ที่   17  สิงหาคม   2563  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  (ประธานสภาฯ) 

1.1 แนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาใหม่ 

-นางนุชนาฏ   จันทร์ขุน          ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

-นางสาววาสนา   ช าระ          ต าแหน่ง หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ 

-นางสาวสารนี๊ะ  สะยะมงิ       ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

   1.2 …..................................................................................................................   
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  การประชุมสภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  (คร้ังที่ 1)  

เมื่อวันท่ี   29  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2563     (เอกสารที่ 1) 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)  วันที่  29  เดือน 

มิถุนายน   พ.ศ. 2563   ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หากไม่มีก็จะถามมติที่

ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ   ข้อ 76 

ก่อน   
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
    

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
 

   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

   -ไม่มี- 

/ระเบียบวาระที่  5… 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ญัตติที่เสนอใหม่ 

5.1  ญัตติ  เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ   

(ตามเอกสาร รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) 

-ตามมาตรา  61 ทวิ  และมาตรา  61  ตรี (4)  พระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541  รวมถึงทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ประกอบกับระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45    

   ผู้เสนอญัตติน้ี  คอื  นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมือง 

สะเตงนอก  

 -พิจารณาวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47 

เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็น  3  วาระ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45  ซึ่งในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระ

ที่ 1  คือ  ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47  ขอเชญินายเกษมสันต์   สาแม  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผู้เสนอญัตติ  ชี้แจงหรือแถลงหลักการและเหตุผล  

ขอเรียนเชญิ           
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................................... 
 

   5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวนไม่น้อยกว่า   

   3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 49 และข้อ 105(3) 

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอว่า  จะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน กี่

คน  ขอเรยีนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ  ขอเรยีนเชิญ  
 

มติท่ีประชุม  ..........................................................................................................................  

/-ต่อไปขอเรียนเชญิ… 



-3- 
   

-ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยขอให้

เสนอทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จ านวน ไม่น้อยกว่า  2  คน  ขอเรยีนเชิญ 
 

มติท่ีประชุม  ..........................................................................................................................  
 

-ส าหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้จัดประชุมในวันที่    17   สิงหาคม  

2563  คือ วันนี้   เวลา  12.30 น. ขอให้ เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย    
 

5.3  ญัตติ พจิารณาการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2564   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45  วรรค 2 

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ  

(ต้องไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง)     
 

มติท่ีประชุม  ........................................................................................................................... 
 

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ 

ข้างต้นแล้ว ผมขอแจง้ใหส้มาชิกเทศบาลฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 ได้เสนอภายในระยะเวลาและ

สถานที่ ที่ก าหนดด้วย โดยให้ไปขอรับแบบเสนอค าแปรญัตติได้ที่ ปลัดเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อจัดท าเอกสารเสนอค าแปรญัตติแล้ว 

ขอให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป 
 

-ส่วนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอให้ประชุมในวันที่    21  สิงหาคม  2563   เวลา  

09.00 น.  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   
 

-ส่วนการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่  2  ขั้นการแปรญัตติฯ และ

วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่ ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ.50 ข้อ.51 และ ข้อ.52  ขอนัดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  ในวันพุธ

ที่  26   สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะ

เตงนอก     
    

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................   
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5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก  จ านวน   3   คน   เนื่องจากครบวาระ  

(งานวิเคราะหน์โยบายและแผน) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559  

ข้อ  8  (3) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   3  คน 

-ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยขอให้เสนอทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จ านวนไม่น้อย

กว่า  2  คน ขอเรียนเชญิ 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  
 

5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน   3   คน   เนื่องจากครบวาระ    

(งานวิเคราะหน์โยบายและแผน) 

  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559   

ข้อ  28  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   3  คน 

-ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยขอให้เสนอทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จ านวนไม่น้อย

กว่า   2  คน ขอเรียนเชญิ 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................ . 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..  
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  
 

 

 


