
 

 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/4      วันที่    20   กุมภาพันธ์  2562 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 

          ประจ าปี  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 / 2562  (ครั้งที่ 1)   
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ก าหนดนัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1/ 2562  (ครั้งที่ 1)   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

หารือข้อราชการอื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันอังคารที่                 

26  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  

ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 
 

  ในการนี้   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอกฯ ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วยนี ้

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

(นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 7                                                        ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา 

  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

                                                                 20  กุมภาพันธ์   2562 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก)  

         สมัยที่ 1/ 2562  (ครั้งที่ 1)   
 

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

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ                                จ านวน     ๑    เล่ม 
 

ตามที่  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก) สมัยที่ 1/ 2562  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2562   ถึงวันที่  2  

มีนาคม  2562  มกี าหนดไม่เกิน  30 วัน   นั้น 

ดังนัน้  เพื่อใหก้ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี (สมัยแรก) 

สมัยที่ 1 / 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก) สมัยที่ 1/ 2562  (ครั้งที่ 1)   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ

หารือข้อราชการอื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันอังคารที่  26  

กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบล

สะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา  
  

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                      (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                              ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

หมายเหตุ   -การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

       -อน่ึง  หากหัวหน้าส่วนฯ/ผู้อ านวยการกอง ไม่ว่างกรุณามอบหมายตัวแทนเข้าประชุม 
 

งานกจิการสภา 

ส านักปลดัเทศบาล 

โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200                                                                                                                         

“ต ำบลน่ำอยู ่ เศรษฐกิจย ัง่ยนื  ประชำชนมสีขุ” 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562  (คร้ังท่ี 1) 

วันอังคารที่   26  กุมภาพันธ์   2562   เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

********************   
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ    

1.1 แนะน ำพนักงำนเทศบำลใหม่   จ ำนวน   2  รำย  (ส ำนักปลัด และกองช่ำง) 

1.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. 2562 

ตำมส ำเนำหนังสือจังหวัดยะลำ ที่ ยล 0023.4/ว 179 ลว. 31 มกรำคม  2562 

ที่ได้แนบไปในระเบียบวำระแล้ว  จึงไม่ขอกล่ำวในรำยละเอียด 

1.3 .....................................................................................................................  
 

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่  4 / 2561 (ครั้งที่  1 )  เมื่อวันอังคารที่   11  ธันวาคม  2561 

(เอกสำรที่  1 )  

-ตำมเอกสำรส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอก    สมัย

ประชุมสำมัญ  สมัยที่  4  (ครั้งที่  1)  ประจ ำปี  พ.ศ. 2561  วันอังคำรที่  11  เดือน 

ธันวำคม   พ.ศ. 2561  (ซึ่งได้จัดวำงบนโต๊ะลงชื่อ  จ ำนวน   2  ชุด) ก่อนกำรประชุม

ล่วงหน้ำแล้ว  1  วัน  เพื่อให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลฯ ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง

แล้วตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  กำรประชุม  ข้อ 33  

-สมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดต้องกำรแก้ไขเพื่อควำมถูกต้อง หรือไม่ หำก

ไม่มี ก็จะถำมมติ ที่ประชุมว่ำ จะรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่ผ่ำนมำ

หรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำร

ประชุมสภำฯ   ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 
 

มตทิี่ประชุม  .............................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี- 

/มติที่ประชุม...  
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มติท่ีประชุม  .............................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติ  เพื่อหารือการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ ประจ าปี  2562     

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  กำรประชุม  ข้อ 21  กำรก ำหนดจ ำนวนสมัย

ประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี

ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำ

ของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ใหป้ระธำนสภำท้องถิ่น        น ำ

ปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11  มำ

ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเป็นประกำศของสภำ

ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่ เปิดเผย  ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น 

-เนื่องจำกตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

12)  พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติว่ำ  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ   สี่สมัย 

สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีโดยให้สภำ

เทศบำลก ำหนด 

-ปีที่ผำ่นมำเทศบำลฯ ได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีไว้แล้ว  ดังนี้ 

   สมัยที่  2   คือ  ระหว่ำงวันที่  15  มิถุนำยน  -  14  กรกฎำคม  2561 

    สมัยที่  3   คือ  ระหว่ำงวันที่   1  สิงหำคม   -  30  สิงหำคม  2561 

สมัยที่  4   คือ ระหว่ำงวันที่  15  พฤศจกิำยน  –  14  ธันวำคม  2561 

-ส ำหรับ สมัยที่  2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  ของปี  2562  สมำชิกสภำ 

   เทศบำลฯ ท่ำนใด จะเสนอควำมคิดเห็นว่ำ ควรจะก ำหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 

 -สมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น ขอเชิญ หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯ ว่ำ เห็นชอบกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลเมือง      สะ

เตงนอก สมัยสำมัญประจ ำปี 2562 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้

นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขำนุกำรสภำฯ 

 

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

/5.2  ญัตติ  เพื่อหำรอืก ำหนด... 
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5.2  ญัตติ  เพื่อหารือก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ ประจ าปี  2563  (สมัยแรก) 

-ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 12)   

  พ.ศ. 2546  มาตรา 24  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำร  

                     ประชุมสภำท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  กำรประชุม  ข้อ 21  เชน่กัน 

-ปีที่ผำ่นมำเทศบำลฯ ได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก ของ   

ปี  2562   คือ  1  กุมภำพันธ์ – 2  มีนำคม  2562   ซึ่งก็คือ กำรประชุมในวันนี้  

-ส ำหรับ  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สมัยสามัญ ประจ าปี  2563  (สมัยแรก)  สมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใด จะเสนอ

ควำมคิดเห็นวำ่ ควรจะก ำหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 

 -สมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น ขอเชิญ หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำเห็นชอบกำรก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภำเทศบำลเมืองสะ

เตงนอก  สมัยสำมัญประจ ำปี  2563  (สมัยแรก) หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมตขิอให้ 

เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขำนุกำรสภำฯ 

 

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

5.3 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 10  หนว่ยงำน กองชำ่ง  

(เอกสำรที่  2 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  ข้อ 29   

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บ ำรุง หมู่ที่  10  ของหนว่ยงำน กองช่ำง หรอืไม่ ก่อนที่จะลง

มติขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ  ข้อ 76 

ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
 

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

/5.4  ญัตติ  เพื่อพิจำรณำเสนอ.. 
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5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน  6  โครงการ รวม

จ านวนเงนิทั้งสิ้น  13,397,495.00  บาท  ของหน่วยงำน กองชำ่ง (เอกสำรที่  3 ) 
 

    ยอดเงนิสะสม  ณ  วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  2562  มีดังน้ี 
 

-ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  20  กุมภำพันธ์  2562  ที่น ำไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน 

หลังจำกตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝำก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. 

แล้ว      จ ำนวน     49,202,956.96 

-ส ำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและ

ยังไม่ได้เบิกเบิกจ่ำย    จ ำนวน     13,606,761.56  

-คงเหลือเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน จ ำนวน     35,596,195.40 

-ส ำรองงบบุคลำกร (ประมำณ 3 เดือน)  จ ำนวน       9,600,000.00 

-เงินสะสมคงเหลอื    จ ำนวน     25,996,195.40 

-ส ำรองกรณีสำธำรณภัย 10%    จ ำนวน       2,599.619.54 
 

คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน    23,396,575.86 
 

-ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ยล 0023.3/ว 004 ลงวันที่  2  มกรำคม  2562 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยของ

รัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำตกต่ ำโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจำรณำด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงนิสะสมในกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกิจกรรมที่มีส่วนผสม

ของยำงพำรำตำมนโยบำยของรัฐบำล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้จังหวัดทรำบ

ตำมแบบรำยงำนทุกวันศุกร์ จนสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 

5.4.1  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อิสลาฮียะห์ (ริม

ทางรถไฟ) หมู่ที่  4  ขนำดควำมกว้ำง  5.00 เมตร  ยำว 1,564.00  เมตร พื้นที่ไม่

น้อยกว่ำ 7,820.00 ตำรำงเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564)  

จ านวนเงนิ 5,570,000.00  บาท 

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภิปรำย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หำกไม่มีก็จะ

ถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน

พำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลำฮียะห์ (ริมทำงรถไฟ) หมู่ที่  4  จ ำนวนเงิน  

5,570,000.00  บำท  ของหน่วยงำน กองช่ำง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้

เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญ

เลขำนุกำรสภำฯ  

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

5.4.2  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณิชย์  

หมู่ที่ 10  ขนำดควำมกว้ำง  6.00 เมตร  ยำว 325.00  เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่ำ 

1,950.00 ตำรำงเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวน

เงนิ  984,750.00  บาท 

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน

พำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้ำพำณิชย์  หมู่ที่ 10 จ ำนวนเงิน  984,750.00  

บำท  ของหน่วยงำน กองช่ำง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับ

องค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขำนุกำรสภำฯ 

                                        

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

5.4.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ารุง  

หมู่ที่  10  ขนำดควำมกว้ำง  5.00 เมตร  ยำว 343.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 

1,715.00 ตำรำงเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวน

เงนิ 866,075.00  บาท 

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภิปรำย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  หำกไม่มีก็จะ

ถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัตใิห้จำ่ยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนพำรำ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ำรุง หมู่ที่  10  จ ำนวนเงิน  866,075.00  บำท  

ของหน่วยงำน กองช่ำง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์

ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ  

                       

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

5.4.4  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ หมู่ที่ 10  

ขนำดควำมกว้ำง  4.50 เมตร  ยำว 250.00  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,125.00 

ตำรำงเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวนเงิน  

568,125.00  บาท 

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน

พำรำแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนตือเบำะ หมูท่ี่  10  จ ำนวนเงิน  568,125.00  บำท   

/ของหนว่ยงำน กองช่ำง... 
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ของหน่วยงำน กองช่ำง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์

ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ                                    

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

5.4.5  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-ตือ

เบาะ  หมู่ที่ 8  ขนำดควำมกว้ำง  8.00 เมตร  ยำว  533.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  

4,264.00 ตำรำงเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวน

เงนิ  2,153,320.00  บาท 

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน

พำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนปำรำมีแต-ตือเบำะ หมู่ที่   8   จ ำนวนเงิน  

2,153,320.00  บำท  ของหนว่ยงำน กองชำ่ง หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้ 

เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญ

เลขำนุกำรสภำฯ                                         

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

5.4.6  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย   

หมู่ที่ 9  ขนำดควำมกว้ำง  5.00 เมตร  ยำว 1,309.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 

6,545.00 ตำรำงเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวน

เงนิ 3,305,225.00  บาท   -เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน

พำรำแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนหลังอนำมัย หมูท่ี่ 9 จ ำนวนเงิน 3,305,225. บำท 

ของหน่วยงำน กองช่ำง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์

ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ  

                                     

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

5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หนว่ยงำน ส ำนักปลัด (เอกสำรที่  4 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29   

/-เชญิผูบ้ริหำรฯ... 
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-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมตทิี่ประชุมฯว่ำ เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 

รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  รายการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ของหน่วยงาน ส านักปลัด  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญ

เลขำนุกำรสภำฯ 
 

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

5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  41,000  บาท  

หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสำรที่  5 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

หมวด 4  กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  ข้อ 27   

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมตทิี่ประชุมฯว่ำเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 

งบประมำณ  พ.ศ. 2562  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  41,000  บำท                                                                                   

หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์

ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ  
 

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

5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้ง

กระจกนูนทางโค้ง เป็นเงนิ 100,000  บาท  หนว่ยงำน ส ำนักปลัด (เอกสำรที่  6) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27  

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  โครงกำรติดตั้งกระจกนูน

ทำงโค้ง  เป็นเงนิ  100,000  บำท  หนว่ยงำน ส ำนักปลัด  หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติ 

/ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ... 
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ขอใหเ้ลขำนุกำรสภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  ก่อน  

เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการ โพเดี้ยม   จ านวน 1  ตัว  เป็นเงิน  10,000  บาท  

หนว่ยงำน กองกำรศกึษำ  (เอกสำรที่  7 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27  

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมตทิี่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมำณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประเภท  ครุภัณฑ์

ส ำนักงำน  รำยกำร โพเดี้ยม  จ ำนวน  1  ตัว  เป็นเงิน  10,000  บำท  หน่วยงำน  

กองกำรศึกษำ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำม

ข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

5.9 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และโอน 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวม  6  รายการ

หนว่ยงำน  กองกำรศึกษำ  (เอกสำรที่  8 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29  กองกำรศกึษำขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ดังตอ่ไปนี้ 
 

    5.9.1  โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่  6    

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มขี้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ  หำกไม่มี ก็จะ

ถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย ประจ าปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  โครงกำรถมดินสนำมกีฬำ หมูท่ี่  6    

/หนว่ยงำน  กองกำรศกึษำ... 



                                                                      -9- 
 

หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์

ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

   5.9.2 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา   หมู่ที่  8    

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย  ประจ าปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  โครงกำรก่อสร้ำงสกอร์บอร์ดใน      

โรงยิมเนเซี่ยม สนำมกีฬำ  หมู่ที่  8  หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ หรือไม่ ก่อนที่จะลง

มติขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  

ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

5.9.3  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8    

-เชญิผู ้บริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย  ประจ าปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  โครงกำรก่อสร้ำงสกอร์บอร์ดสนำม

ฟุตบอล สนำมกีฬำ  หมู่ที่  8  หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  

ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

   5.9.4  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8    

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีขอ้อภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ  หำกไม่มี 

ก็จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย  ประจ าปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  โครงกำรก่อสร้ำงสกอร์บอร์ดสนำม

วอลเลย์บอล สนำมกีฬำ  หมูท่ี่  8  หน่วยงำน  กองกำรศกึษำ หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  

ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 

 

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

   5.9.5  โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนท่ี)    

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย  ประจ าปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  โครงกำรก่อสรำ้งศำลำที่พักประจ ำ   

กูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  ก่อน  

เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

5.9.6 ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  หมู่ที่  8  

จ านวน  8,500  บาท   

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27  กองกำรศึกษำ       ขอ

อนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โครงกำร

ก่อสร้ำงสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนำมกีฬำ  หมูท่ี่  8  จ ำนวน 8,500  บำท   

     -เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ าปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2562  โครงกำรก่อสร้ำงสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนำมกีฬำ  

หมู่ที่  8  จ ำนวน  8,500  บำท  หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  

ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
    

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

5.10  ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน         รายการ ลิ้นชักเก็บเงนิ   หนว่ยงำน กองคลัง (เอกสำรที่  9 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  

/หมวด 4 กำรโอนและแก้ไข… 
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หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 29   

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มีข้ออภปิรำย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มี   ก็

จะถำมมตทิี่ประชุมฯ ว่ำ เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 

รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รายการ

ลิ้นชักเก็บเงิน ของหน่วยงาน กองคลัง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขำนุกำรสภำฯ 

ได้นับองค์ประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
 

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

5.11  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อรถ 

บรรทุกขยะ  เป็นเงนิ  2,384,700  บาท  หนว่ยงำน สำธำรณสุข (เอกสำรที่ 10 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27  

-เชญิผูบ้ริหำรฯ 

-สมำชิกท่ำนใด มขี้ออภิปรำย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หำกไม่มีก็จะ

ถำมมติที่ประชุมฯว่ำ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  โครงกำรจัดซื้อรถขยะ  

เป็นเงิน  2,384,700  บำท  หน่วยงำน สำธำรณสุข  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขำนุกำร สภำฯ ได้นับองค์ประชุม ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ข้อ 76  ก่อน  

เชญิเลขำนุกำรสภำฯ 
 

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

5.12  ญัตติ  เพื่อทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพิ่มเติม ฉบับที่ 4   

หนว่ยงำน  ส ำนักปลัด  (เอกสำรที่  11 ) 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 24  

-เชญิส านักปลัด ชีแ้จง 
 

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

 

/ระเบียบวำระที่  6… 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ 

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

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

  

************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


