
 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/4     วันท่ี    21  กุมภาพันธ์   2563 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   

          (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563 

 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมยั 

ประชุมสามัญ สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหารือข้อราชการ 

อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ์  

2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   

อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

 ในการนี้   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

(นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 6                                                          ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                       ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา 

      จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

                                                                    21  กุมภาพันธ์   2563 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 / 2563 (ครั้งที่ 1)   
 

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

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ                                จ านวน     ๑    เล่ม 
   

ตามที่   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง                                                                                                                                                                                                   

สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี (สมัยแรก) สมัยที่ 1 / 2563  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ - 1  มีนาคม  

2563  มกี าหนดไม่เกิน  30  วัน   นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก) 

สมัยที่ 1 / 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล     เมืองสะเตงนอก

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก) สมัยที่ 1 / 2563  (ครั้งที่ 1)  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ

หารอืข้อราชการอื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันพฤหัสบดีที่   27  

กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง   สะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบล

สะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                      (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                              ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

หมายเหตุ   -การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 
 

งานกจิการสภา 

ส านักปลดัเทศบาล 

โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200  

- -  
“ต ำบลน่ำอยู ่เศรษฐกิจย ัง่ยนื ประชำชนมสีขุ” 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2563 

วันพฤหัสบดีที่   27  เดือน  กุมภาพันธ์   2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  (ประธานสภาฯ) 

   1.1   แนะน าพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ 

            -นางสาวคมตา   ไชยหมาน    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

    -นางสาวอนงค์นาถ   บุญชว่ย   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

    -นางสาวเบญจวรรณ   แซ่แต้ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

    -นายมูฮัมมะ   เบาะอะ  ต าแหน่ง  นายชา่งโยธา  

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

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา   (เอกสารที่  1) 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่  4  (ครั้งที่  1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  วันที่  28 เดือน 

พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562   ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว  

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรอืไม่ หากไม่

มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 

ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา

ฯ   ขอ้ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม    (เอกสารที่  2 ) 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต 2 ได้เสนอกระทู้ถาม  

เรื่อง  การบริหารกิจการงานของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ดังนี้ 

3.1  ขอทราบผลการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตาม     เทศ

บัญญัติ ประจ าปี 2561  ว่าทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  กี่โครงการ  

และยัง ไม่ได้ด าเนนิการกี่โครงการ ขอให้อธิบายสาเหตุปัญหาของโครงการที่ยังไม่แล้ว

เสร็จ 

/3.2  ขอทราบผลการด าเนิน... 
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3.2  ขอทราบผลการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตาม เทศ

บัญญัติ ประจ าปี 2562  ว่าทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จกี่โครงการ  

และยัง ไม่ได้ด าเนนิการกี่โครงการ ขอให้อธิบายสาเหตุปัญหาของโครงการที่ยังไม่แล้ว

เสร็จ 

3.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย 

หมู่ 9  เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เทศบาลฯ ได้

ด าเนนิการถึงขัน้ตอนใด ขอให้ช้ีแจง 

3.4  ขอทราบผลการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความล่าช้า ในการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จนสร้างความ

เดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งได้เสนอสภาฯ เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2561 ว่าได้

ด าเนินการตรวจสอบถึงขั้นตอนใด  ขอทราบผลการตรวจสอบ และสาเหตุของความ

ล่าช้า 
 

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

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 
 

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

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ  เพื่อหารือการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ ประจ าปี  2563     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  การประชุม  ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี

ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา

ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น        น า

ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11  มา

ใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ

ของ  สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น 

    -เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม    

/(ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546... 
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(ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติวา่  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ    

สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีโดยให ้        

สภาเทศบาลก าหนด 

-ปีที่ผา่นมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้แล้ว  ดังนี้ 

   สมัยที่  2   คือ  ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน - 30  มิถุนายน  2562 

    สมัยที่  3   คือ  ระหว่างวันที่   1  สิงหาคม   -  30  สิงหาคม  2562 

สมัยที่  4   คือ  ระหว่างวันที่   1  พฤศจกิายน  - 30  พฤศจกิายน 2562  
 

-ส าหรับ สมัยที่  2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  ของปี  2563  สมาชิกสภา 

   เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญประจ าปี 2563 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.2  ญัตติ เพื่อหารือก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ ประจ าปี  2564  (สมัยแรก) 

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

พ.ศ. 2546  มาตรา 24  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  การประชุม  ข้อ 21  

เชน่กัน 
 

-ปีที่ผา่นมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของ   

ปี  2563  คือ  1  กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2563     

-ส าหรับ  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สมัยสามัญ ประจ าปี  2564  (สมัยแรก)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอ

ความคิดเห็นวา่  ควรจะก าหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 

 -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี   ก็

จะถามมติที่ประชุมฯว่าเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะ

เตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2564  (สมัยแรก) หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมตขิอให้ 
 

/เลขานุการสภาฯ… 
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เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 

 

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

5.3  ญัตต ิ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์   จ านวน  10  รายการ   หน่วยงาน  ส านักปลัด  (เอกสารที่  3 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงนิ

งบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น 
 

5.3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3 เคร่ือง ๆ 

ละ  22,000  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  66,000  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับส านักงาน จ านวน 3  เคร่ือง ๆ 

ละ  17,000  บาท   เป็นจ านวนเงิน  51,000  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.3  เคร่ืองพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรอื LED สี  จ านวน  1  เคร่ือง  

เป็นจ านวนเงนิ  15,000  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.4  เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  

3  เคร่ือง ๆ ละ  6,300  บาท  เป็นจ านวนเงิน  18,900  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

/5.1.5  เครื่องส ารองไฟฟ้า… 
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5.3.5  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 2,500  

บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.6  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  5  

เคร่ือง ๆ ละ 700  บาท  เป็นจ านวนเงนิ  3,500  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.7  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับส านักงาน จ านวน 1  เครื่อง  

เป็นจ านวนเงนิ  17,000  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.8 เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรอืLED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง  

เป็นจ านวนเงนิ  2,600  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.9  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  น้ิว จ านวน  1  จอ  เป็นจ านวน

เงนิ  2,800  บาท 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3.10 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800VA  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 2,500  

บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท  

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์อื่น   

แผงกั้นจราจร   หนว่ยงาน  ส านักปลัด  (เอกสารที่  4 ) 

/-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29  การแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

จ านวน  2  รายการ  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  5  ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29  การแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 
    

5.5.1  เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เคร่ือง 

   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา) 

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.5.2  เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เคร่ือง 

   (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.6  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปการ  จ านวน  5  รายการ  หนว่ยงาน  กองการศึกษา (เอกสารที่  6 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

/หมวด 4  การโอนและแก้ไข... 
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หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

5.6.1  ค่าถมดิน 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.6.2  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา   หมู่ที่ 8 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.6.3 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอลสนามกีฬา หมู่ที่ 8 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.6.4  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.6.5  โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักกูโบร์ (แบบเคลื่อนท่ี) 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ถังน้ าขนาดความจุ   

1,500  ลิตร  จ านวน  20,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศกึษา (เอกสารที่ 7 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

/ข้อ 27  การโอนเงนิ… 
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ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2563   ประเภทครุภัณฑ์อื่น  แผงกั้นจราจร    

จ านวน  8,800   บาท   หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  8   ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.9  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2 รายการ 

เป็นจ านวนเงนิ  3,400  บาท   หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  9   ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

5.9.1  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา)  จ านวนเงนิ  1.700  บาท    

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

 

/5.9.2  เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ… 
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5.9.2  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  (งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา)  จ านวน  1,700  บาท 

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.10  ญัตต ิ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7   หมู่ที่ 1   หนว่ยงาน กองช่าง  

(เอกสารที่  10   ) 

ข้อความจากเดิม “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 

7  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขนาดท่อ ศก.  0.60  

เมตร   ความยาวรวม  600.00 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 98 ขอ้ 4.2” 

แก้ไขเป็นข้อความ  “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 

7  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขนาดท่อ ศก.  0.60  

เมตร   ความยาวรวม  606.00 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 98  ข้อ 4.2” 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่น ๆ 

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

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

 

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

 
 

 


