
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2565 

วันอังคารที่  29   เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2565   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ         

  1.1   แนะน าพนักงานเทศบาลที่มาใหม่ 

    - นางโนรฮาวา  บิลฮีม   หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

    - นางอสมิา  กวีเขตต์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

    - นายฟาเดล  เจะ๊แว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

    - นายซุลกีฟลี  ดือราแม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
 

   1.2   ........................................................................................................ 
        

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   (เอกสารที่  1) 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    สมัย

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  วันที่  12 เดือน 

กันยายน  พ.ศ. 2565  ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว 

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หาก

ไม่มกี็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 

ก่อนที่ จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา

ฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 

    -ไม่มี  
 

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

/ระเบียบวาระที่  4... 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี  
 

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

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณา  ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การ

ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ......  ออกตาม

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2560  หนว่ยงาน  นติิการ  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี  5.1 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ)  

-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ. 2552  มาตรา 60 เทศบาลมอี านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบท

กฎหมาย ในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 
 

(1)  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้  

(2)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา

เทศบัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้ แต่ห้าม 

มิใหก้ าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย                             

(1) นายกเทศมนตรี 

(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

(3) ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ 

   เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงนิ สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี  ค า

รับรองของนายกเทศมนตรี 

-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่

ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ

ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ......    ทีละวาระ หรือ

พิจารณาทั้งสามวาระรวด  คอื     

วาระที่  1  รับหลักการ                                  
  /วาระที่  2  แปรญัตต.ิ..    
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วาระที่  2  แปรญัตติ    

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ

เป็นผู้เสนอก็ได้  

-ขอถามมติที่ประชุมว่า  เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ......    

ทีละวาระหรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

และเหตุผล  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี  ผม

ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ......   หรือไม่  

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา

ฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่  2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ การ

พิจารณาวาระที่สอง นั้นใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย

ให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภปิราย ขอเรียนเชญิ 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอถามมติที่

ประชุมว่า เห็นชอบ วาระที่  2  แปรญัตติ หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

  -ต่อไป วาระที่  3  การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. ...... หรอืไม่เห็นชอบฯ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 

/-ในวาระที่ 3 นี้... 
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   -ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลง

มตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

-ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 

......   ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่  2 ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ     ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.2  ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  

หนว่ยงาน  นติิการ  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี  5.2  ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ)  

-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ. 2552  มาตรา 60 เทศบาลมอี านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบท

กฎหมาย ในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 
 

(1)  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้  

(2)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา

เทศบัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้ แต่ห้าม 

มิใหก้ าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย                             

(1) นายกเทศมนตรี 

(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

(3) ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ 

   เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงนิ สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี  ค า

รับรองของนายกเทศมนตรี 

 

/-ก่อนอื่น ขอถาม… 
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-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่

ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......   ทีละวาระ หรือพิจารณาทั้งสาม

วาระรวด  คอื     

วาระที่  1  รับหลักการ 

วาระที่  2  แปรญัตติ    

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ

เป็นผู้เสนอก็ได้  

-ขอถามมติที่ประชุมว่า  เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... ทีละวาระ

หรือพิจารณาทั้งสามวาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

และเหตุผล  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี  ผม

ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่  2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ การ

พิจารณาวาระที่สอง นั้นใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย

ให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภปิราย ขอเรียนเชญิ 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอถามมติที่

ประชุมว่า เห็นชอบ วาระที่  2  แปรญัตติ หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
/มตท่ีิประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
 

  -ต่อไป วาระที่  3  การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        พ.ศ. 

......... หรอืไม่เห็นชอบฯ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 

   -ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลง

มตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

-ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ. ......  ที่ได้

ผ่านการพิจารณาในวาระที่  2 ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  

ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย 

การด าเ นินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อ บัญญัติท้องถิ่ น           

พ.ศ. .......... หนว่ยงาน  นติิการ  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี 5.3 )    

(ผู้เสนอญัตติ นายอดุลย์   แวโวะ  รองประธานสภาเทศบาลฯ) 

 -อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   

มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย                             

(2) นายกเทศมนตรี 

(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

(3) ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ 

   เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงนิ สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี  ค า

รับรองของนายกเทศมนตรี 

-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่

ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย การ

ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ..........  ทีละวาระ 

หรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด  คือ     

วาระที่  1  รับหลักการ 

/วาระที่  2  แปรญัตติ...    
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วาระที่  2  แปรญัตติ    

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ

เป็นผู้เสนอก็ได้  

-ขอถามมตทิี่ประชุมว่า  เห็นชอบให้พิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พ.ศ. .......... ทีละวาระหรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชญิรองประธานสภาเทศบาลฯ  ได้แถลง

หลักการและเหตุผล  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี  ผม

ขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการ  ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง           

สะเตงนอก ว่ าด้ วย  การด า เนินการของประชาชนในการเข้ า ชื่อ เสนอข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ท้องถิ่น พ.ศ. .......... หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่  2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ การ

พิจารณาวาระที่สอง นั้นใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย

ให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภปิราย ขอเรียนเชญิ 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอถามมติที่

ประชุมว่า เห็นชอบ วาระที่  2  แปรญัตติ หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

  -ต่อไป วาระที่  3  การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นระเบียบสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...... หรือไม่เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

ข้อ 52                                                                           /-ในวาระที่ 3 นี้... 
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   -ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลง

มตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

-ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นร่างระเบียบสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ..........   ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่  2 ไปแล้วหรือไม่  

ก่อนที่จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.4   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์

ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  14,000 บาท   หน่วยงาน 

ส านักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี 5.4 )    

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น  จ านวน 1 เครื่อง  เป็น เงิน  14,000 บาท   

หน่วยงาน ส านักปลัด  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76  ก่อน 
 

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

5.5   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ หรืออีเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย (Access 

Point) แบบที่ 1  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท  เป็นเงิน  21,600 บาท   

หนว่ยงาน  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี 5.5 ) 

 

/-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย… 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27 (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ  หมวดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ หรืออีเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย (Access Point) 

แบบที่ 1  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท  เป็นเงิน  21,600 บาท  หน่วยงาน  

ส านักปลัด  ก่อนที่จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ  ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.6   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์

ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ  50,000 บาท  เป็น

เงนิ  150,000 บาท   หนว่ยงาน ส านักปลัด   (เอกสารญัตติท่ี 5.6 )   
  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท  

เป็นเงิน  150,000 บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ  

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76  ก่อน 
 

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

  

/5.10  ญัตติ เพื่อพิจารณา… 
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5.7  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จ านวน 18,500  บาท   หน่วยงาน        กอง

การศกึษา  (เอกสารญัตติท่ี 5.7 ) 
    

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  จ านวน  18,500  บาท  หน่วยงาน กองการศึกษา

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ  สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ  ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.8   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  

(เอกสารญัตติท่ี 5.8 )    

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

ขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   ค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  หน่วยงาน  กองการศึกษา  

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา

ฯ  ข้อ 76  ก่อน 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  
 

5.9   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  

(เอกสารญัตติท่ี 5.9 )  
   

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  หน่วยงาน  กองการศึกษา  

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา

ฯ  ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.10   ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูก

สร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็น

ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายนิบงบารู ช่วง 2-บาโงยดือปู 

หมู่ที่ 13  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หน่วยงาน  กองช่าง  

(เอกสารญัตติที่  5.10) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      ขอ

เชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ

เป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายนิบงบารู    ช่วง 2 - บาโงยดือปู 

หมูท่ี่ 13  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  
 

/หนว่ยงาน  กองช่าง... 
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หนว่ยงาน  กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม 

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.11   ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูก

สร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็น

ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายซอยรุ่งตะวัน – ซอยโสภา  

หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หน่วยงาน  กองช่าง  

(เอกสารญัตติที่  5.11) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      ขอ

เชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ

เป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายซอยรุ่งตะวัน – ซอยโสภา  หมู่ที่ 

9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หน่วยงาน  กองช่าง หรือไม่ 

ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1  การประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การติดตามและประเมินผล 

แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปี

งบประมาณ  2565   

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วกันปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินผล

และติดตามแผนฯ ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 

/ ไปแล้วเมื่อ… 
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ไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้

สรุปผล ในส่วนของการประเมนิคุณภาพของแผน  คะแนนอยู่ในระดับ 85 คะแนน   

จึงขอประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปีงบประมาณ  2565  ลงวันที่  21 เดือน 

ตุลาคม  พ.ศ. 2565  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

(ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าส่ง

ให้กับทุกท่านแลว้) 
 

6.2  การประกาศใช้แผนด าเนินงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปี 

งบประมาณ  2566     

        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561           ข้อ 

26 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้เป็นแผนด าเนินงาน  ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกาศ ใช้

แล้ว  เมื่อวันที่  26  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

(แผนการด าเนินงานฯ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ได้น าส่งให้กับ     ทุกท่านแลว้) 
 

   6.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 
 

 


