
 

 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 10     วันท่ี      19      มิถุนายน   2563 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   

         สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหารือข้อ

ราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันจันทรท์ี่               29  

มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะ

เตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

 ในการนี ้  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะ

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

มาด้วยนี ้

 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

(นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 14                                                        ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                       ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา 

      จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

        19   มิถุนายน   2563 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 / 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  สมัยที่ 2 / 2563  ตั้งแต่วันที่  1 – 30 มิถุนายน  2563          มี

ก าหนดไม่เกิน  30  วัน   นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี       สมัย

ที่ 2 / 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 2 / 2563  (ครั้งที่ 1)  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และหารือข้อราชการ

อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยก าหนดนัดประชุม  ในวันจันทร์ที่                 29  

มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะ

เตงนอก   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  สมัยที่ 2 (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ที่  29  เดือน  มิถุนายน   2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  (ประธานสภาฯ) 

1.1 แนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาใหม่ 

-นางสาวต่วนฮายาตี   สาแม    ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาฯ 

-นางสาวโสผฎา   จันทรสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชฯี   

   1.2  เทศบาลเมอืงสะเตงนอกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาหา้ปี (พ.ศ.2561-2565) 

          เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 แล้ว  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2563  

   1.3  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา   (เอกสารที่  1) 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    สมัย

ประชุมสามัญ  (สมัยแรก) สมัยที่  1  (ครั้งที่  1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  วันที่  27  

เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563   ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

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

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หาก

ไม่มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 

ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา

ฯ   ขอ้ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม      

-ไม่มี 
 

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

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 
 

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

/ระเบียบวาระที่  5… 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติที่เสนอใหม่ 

5.1  ญัตต ิ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ านวน  620,000  บาท   หนว่ยงาน  กองช่าง  (เอกสารที่  2 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท   

หนว่ยงาน  กองช่าง  (เอกสารที่  3 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็น 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์    

งบประมาณ  1,400  บาท  หนว่ยงาน  กองชา่ง  (เอกสารที่  4 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

/ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง... 
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ครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง  

สถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ   จ านวน  1  ตัว   หนว่ยงาน  กองช่าง  (เอกสารที่  5 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2     หนว่ยงาน  กองช่าง  (เอกสารที่  6 )   

 จากข้อความ  “โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2 

งบประมาณ  966,000.00  บาท  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 710.00 เมตร 

หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,550.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ

แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 

2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4  ข้อ 1.11” 

 เป็นข้อความ  “โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2 

งบประมาณ  617,976.00 บาท  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  410.00 เมตร 

หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,050.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ

แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 

2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4  ข้อ 1.11” 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

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

4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 



/ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง… 
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ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปการ   โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ติดอัฒจรรย์สนามกีฬา      

หมู่ที่ 8  จ านวน  40,000  บาท   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   หนว่ยงาน  

กองการศกึษา  (เอกสารที่  7 ) 

-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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  

จ านวน   2,800  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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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



/5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณา... 

-5- 
 

5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  

จ านวน  3  ใบ  จ านวนเงนิ  19,200  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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.9  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผงกั้น

จราจร  จ านวนเงนิ  18,800  บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา (เอกสารที่  10) 

-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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.10 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2563   หมวดค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงท่ีดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง  (ค่าซ่อมแซมรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   จ านวน  

40,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่ 11 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



/ข้อ 27  การโอนเงนิ… 

                              -6- 
 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและ                           

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.11 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ

พร้อมรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 8 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  จ านวนเงนิ  

1,000,000  บาท   หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  12 ) 

-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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.12 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองวัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน 18 ตัว   จ านวน

เงนิ  50,400  บาท   หน่วยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  13 ) 

-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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
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5.13 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  

โต๊ะพร้อมเก้าอี้กลางแจ้งหนิแกรนิต เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงนิ  

50,000  บาท   หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  14 ) 

-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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

5.14 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2563   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ถนนหลักห้า 2  

หมู่ที่ 2)   จ านวน  348,024  บาท  เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  หน่วยงาน  กองช่าง  

(เอกสารที่ 15 ) 

-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 หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

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

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่น ๆ 

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

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

 

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

 



 
   

 


