
 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/9      วันที่    18   มิถุนายน  2562 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 

          ประจ าปี  สมัยที่ 2 / 2562  (ครั้งที่ 1)   
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ก าหนดนัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 2 / 2562  (ครั้งที่ 1)   เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และหารือ     ข้อ

ราชการอื่น ๆ  ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันจันทร์ที่    24  

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

สะเตงนอก   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 17                                                   ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา 

  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

                                                                     18   มิถุนายน  2562 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 2 / 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  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2562  ถึงวันที่  30  

มิถุนายน  2562  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน   นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2  

ประจ าปี 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมือง   สะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 2 / 2562  (ครั้งที่ 1)  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และหารือข้อ

ราชการอื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม ในวันจันทร์ที่   24  มิถุนายน   

2562   เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   

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  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  (คร้ังท่ี 1) 

วันจันทร์ที่   24  มิถุนายน   2562   เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ    

1.1 เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ. 2561-

พ.ศ. 2565) เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ และได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนา  5  ปี ดังกล่าว 

แล้ว เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  จงึแจ้งทุกท่าน เพื่อทราบ 

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

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม

สามัญ   (สมัยแรก)  สมัยที่  1 / 2562 (ครั้ งที่  1 )  เมื่อวันอั งคารที่   26  

กุมภาพันธ์  2562  (เอกสารที่  1 )  

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    สมัย

ประชุมสามัญ  (สมัยแรก) สมัยที่  1  (ครั้งที่  1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562        วัน

อังคารที่  26  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  (ซึ่งได้จัดวางบนโต๊ะลงชื่อ  จ านวน   2  

ชุด) ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว  1  วัน  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  

การประชุม  ข้อ 33  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หาก

ไม่มี ก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

หรอืไม่  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 
 

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

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี- 
  

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

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ  เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน  6  โครงการ รวมจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น  13,397,495.00  บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง   
 

-ก่อนอื่นจะขอให้ทางกองคลัง ได้ชี้แจงถึงยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ 

ขอเชญิ 
 

    ยอดเงนิสะสม  ณ  วันท่ี   17  มิถุนายน  2562  มีดังน้ี 
 

-ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  17  มิถุนายน  2562  ที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน 

หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. 

แล้ว      จ านวน     48,883,310.91  บาท 

-ส ารองเงนิสะสมที่อนุมัติแล้ว แตย่ังไม่ได้ด าเนินการ หรอือยู่ระหว่างด าเนินการและ  

     ยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย    จ านวน     13,606,761.56   บาท 

-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน จ านวน    35,276,549.35   บาท 

-ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)  จ านวน     12,813,920.00   บาท 

-เงินสะสมคงเหลอื    จ านวน    22,462,629.35   บาท 

-ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%    จ านวน      2,246.262.94   บาท 
 

คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน   22,462,629.35  บาท 
  

5.1.1  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนน อิสลาฮียะห์  

(ริมทางรถไฟ) หมู่ที่  4  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,564.00  เมตร พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 7,820.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 )  จ านวนเงนิ  5,570,000   บาท 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มีก็จะ

ถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ) หมู่ที่  4  จ านวนเงิน  

5,570,000   บาท  ของหน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการ

สภาฯ  

 

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

 

/5.1.2  โครงการก่อสร้าง… 
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5.1.2  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณิชย์  

หมู่ที่ 10  ขนาดความกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 325.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,950.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4)  จ านวนเงนิ  984,750  บาท 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณิชย์  หมู่ที่ 10 จ านวนเงิน  984,750  บาท  

ของหน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  

                                       

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

5.1.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ารุง  

หมู่ที่  10  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 343.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,715.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4)  จ านวนเงนิ  866,075  บาท 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  หากไม่มีก็จะ

ถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 10 จ านวนเงิน 866,075 บาท  ของ

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ                         

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

5.1.4  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ   

หมู่ที่ 10  ขนาดความกว้าง  4.50 เมตร  ยาว 250.00  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,125.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4)  จ านวนเงนิ  568,125  บาท 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ถนนตือเบาะ  หมูท่ี่  10  จ านวนเงิน  568,125  บาท   

ของหนว่ยงาน กองชา่ง หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ 
 

/ประชุมตามข้อบังคับ... 
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ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขอ้ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ                                     

 

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

5.1.5  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนปารามีแต-ตือ

เบาะ  หมู่ที่ 8  ขนาดความกว้าง  8.00 เมตร  ยาว  533.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

4,264.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 )  จ านวนเงนิ  2,153,320  บาท 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มขี้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มีก็จะ

ถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-ตือเบาะ หมู่ที่  8 จ านวนเงิน  2,153,320  

บาท  ของหน่วยงาน กองช่าง  หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 

                                       

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

5.1.6  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย  หมู่

ที่  9  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,309.00  เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 

6,545.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4)  จ านวนเงนิ  3,305,225   บาท    

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ี่ 9  จ านวนเงิน 3,305,225  บาท 

ของหน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  

                                     

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

5.2 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ โต๊ะท างาน  1 ตัว จ านวนเงิน  5,000  บาท

หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารที่  2  ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

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

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27   

/-เชญิผูบ้ริหารฯ... 
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-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ง บ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .2 5 6 2  ร า ย ก า ร  โ ต๊ ะ ท า ง า น  1  ตั ว  จ า น ว น เงิ น                            

5,000  บาท ของหน่วยงาน ส านักปลัด หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.3 ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เก้าอี้ท างาน  2  ตัว จ านวน  6,000  

บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารที่  2 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มขี้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มีก็จะ

ถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ เก้าอี้ท างาน  2  ตัว   จ านวน  6,000  บาท                                                                                   

หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

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

5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ กระจกนูนทางโค้ง จ านวน  100,000  บาท  

หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารที่  2  ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ กระจกนูนทางโค้ง  จ านวน  100,000  บาท 
 

/หนว่ยงาน ส านักปลัด... 
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หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

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

5.5 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดซื้อตู้ นิรภัย 

จ านวน  1  ตู้ เป็นเงนิ  25,000  บาท  หนว่ยงาน กองคลัง (เอกสารที่  3 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดซื้อตู้นิรภัย จ านวน 1 ตู้ 

เป็นเงิน  25,000  บาท  ของหน่วยงาน กองคลัง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562   หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงนิ  90,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา  

(เอกสารที่  4) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

เป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท  เพื่อโอนเพิ่มในหมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง  ของ

หน่วยงาน  กองการศึกษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์

ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 

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

5.7 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   รายการ  เครื่องสูบน้ าแบบ     

หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  หนว่ยงาน  กองการศึกษา  (เอกสารที่  5  ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

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

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29    

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 

มอเตอร์ไฟฟ้า  ของหน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่   ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  

เชญิเลขานุการสภาฯ 
    

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

5.8 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อรถ 

บรรทุกขยะ  เป็นเงนิ  2,395,000  บาท  หนว่ยงาน สาธารณสุข (เอกสารที ่ 6 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

-เชญิผูบ้ริหารฯ 

-สมาชิกท่านใด มขี้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ หากไม่ม ีก็จะ

ถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อรถขยะ  

เป็นเงิน  2,395,000  บาท  หน่วยงาน สาธารณสุข  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ 

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

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

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



 

-ญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา- 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

               สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  (คร้ังที่ 1) 

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

5.9  ญัตติ   ( ขอเสนอญตัติเพิ่มเติมด้วยวาจา )   เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

รายการ  เคร่ืองพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน  ของส านักปลัด 
    

-การเสนอญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554  ข้อ 38 (6)  ประกอบข้อ 39  และข้อ 63 

ข้อ 38 (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบ

วาระการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62 วรรคหน่ึง มาใช้

บังคับโดยอนุโลม  

การรับรองญัตติเช่นว่านี ้ให้กระท าโดยวิธียกมอืขึน้พ้นศีรษะ 

ข้อ 63  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นใหย้กมอืขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว จงึกล่าวได้ โดยให้

ยืนกล่าว  ณ  ที่ของตนหรือ  ณ  ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภา

ท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปราย

ก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรอืผูแ้ปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้

อภปิรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
 

ความเห็นของท่านประธาน .................................................................................................... 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ได้ช้ีแจง  และขอผูร้ับรองด้วย 
 

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

-ต่อไป  พิจารณาญัตติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ  เคร่ืองพิมพ์ 

/ แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน  ของส านักปลัด  (เอกสารที่ 7 ) 

 

/-ตามระเบียบกระทรวง... 



 

                                                                       -2- 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ  เครื่องพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่าย

เอกสาร / สแกน  ของ ส านักปลัด  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์

ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
    

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 


