
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2566  (ครั้งที่ 1) 

วันอังคารที่   21  กุมภาพันธ์   2566  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ    

1.1 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่ย้ายมา และบรรจุใหม่ 

-นางสาวนันทิดา   ไชยลาภ    ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ 

-นางสาวรุ่งฤดี  ตัง้อนุตรกูล   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ 

-นายซุลกิฟลี  ดอืราแม       ต าแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ 

-นางสาวมาวาร ี จิสวัสดิ ์     ต าแหน่ง นิตกิรปฏิบัติการ 

-นายธนพล  นุ้ยเด็น       ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  

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

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก คร้ังท่ีผ่านมา  

– สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี 2565  เมื่อวันพุธที่  24  

พฤศจกิายน  2564   (เอกสารที่  1)   

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่  4  (ครั้ งที่  1  )  ประจ าปี  2565  เมื่อวันอังคารที่   29  

พฤศจิกายน  2565  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 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

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  ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี- 
  

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

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ  เพื่อหารือการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ ประจ าปี  2566  
    

-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 าปีสมัยแรกของปีถั ดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น          

น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ       

สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น                                                                           

-เนื่องจาก พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)  

พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย

ประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีโดยให้  สภาเทศบาล

ก าหนด 

-ป ี2565 ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ ดังนี้ 

   สมัยที่  2   คือ   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2565 - 30  มิถุนายน  2565 

    สมัยที่  3   คือ  ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  2565  -  13  กันยายน  2565 

สมัยที่  4   คือ  ระหว่างวันที่  1  พฤศจกิายน  2565  - 30  พฤศจกิายน  2565  
 

-ส าหรับ สมัยที่  2,  สมัยที่  3,  สมัยที่  4  ของปี  2566  สมาชิกสภา 

   เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หาก        

ไม่ม ี ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมอืง 

/สะเตงนอก... 
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สะเตงนอก สมัยสามัญประจ าปี 2566 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.2  ญัตติ เพื่อหารือก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจ าปี  2567   

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

                              พ.ศ. 2546  มาตรา 24  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบังคับการ  

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

             -ป ี 2565 ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัย 

แรก ของปี 2566 คือ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 2  มีนาคม 2566 คือ สมัยประชุมครั้งนี ้

-ส าหรับ  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  ประจ าปี  2567  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอ

ความคิดเห็นวา่  ควรจะก าหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 

 -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี   

ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า  เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก  สมัยสามัญ  (สมัยแรก) ประจ าปี  2567  หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมตขิอให้ 

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน     

เชญิเลขานุการสภาฯ 

 

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

    5.3  ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระท าล่วงมาแล้ว 

                              ในปีงบประมาณ  2565  (ตามเอกสารญัตติที่  5.3 ) 

                                       (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี   

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

                            พ.ศ.  2552  มาตรา 48  ทศ วรรค 5  ให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผล 

                            การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

    วรรค 6  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีและรายงานแสดงผล 

   การปฏิบัติงานใหป้ระกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป 
 

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

/5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณา… 
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5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ    

2 บาน จ านวน  600 บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด   (เอกสารญัตติที ่5.4) 

   (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย  หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม ครุภัณฑ์ส านักงาน   

ตู้เหล็ก แบบ  2 บาน  จ านวน  600  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่ 

จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ     

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการตู้เหล็ก แบบ  2  บาน   หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่ 5.5) 

   (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชญิ  หากไม่มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

/ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย... 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 งบลงทุน ครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการตู้เหล็ก แบบ  2  บาน  หนว่ยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะ

ลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ       

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

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

5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เคร่ืองปรับอากาศ  หนว่ยงาน ส านักปลัด   (เอกสารญัตติที่ 5.6) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ   

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ         

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  ครุภัณฑ์

ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ   

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  

เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

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

5.7 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงาน  ส านักปลัด  

(เอกสารญัตติที่  5.7 ) (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-รายการที่ 1  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  จ านวนเงนิ 51,000 บาท 

   

/-ตามระเบียบกระทรวง… 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มขี้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  

หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการที่ 1        

งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์      

All In One ส าหรับงานส านักงาน  จ านวนเงิน  51,000 บาท  หน่วยงาน      

ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

-รายการที่ 2  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ LED ขาวด า จ านวนเงนิ  7,800  บาท 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ  

ที่ 2  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

LED ขาวด า  จ านวนเงิน  7,800  บาท  หน่วยงาน  ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะ  

ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ     ข้อ 

76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 

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

5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน ครุภัณฑ์

ส านักงาน  จ านวน  2  รายการ  หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่  5.8) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

 

    -รายการท่ี 1  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน  จ านวนเงนิ  

    30,000 บาท     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการที่ 

1  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน  จ านวนเงิน  30,000  บาท  

หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

    -รายการท่ี 2  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน  จ านวนเงนิ  

    19,500  บาท   
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ... 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชญิ  หากไม่มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  ครุภัณฑ ์  

ส านักงาน  รายการที่ 2  งบลงทุน  เก้าอี้ท างาน  จ านวนเงิน  19,500  บาท  

หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.9 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ   

LED สี  จ านวนเงนิ  15,000  บาท  หนว่ยงาน  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่ 5.9)    

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED สี  จ านวน เงิน  15,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะ

ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ        

ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วัสดุจราจร โดยโอนลด

งบประมาณครุภัณฑ์อื่น  จ านวนเงนิ  95,800  บาท   หนว่ยงาน  ส านักปลัด  

/(เอกสารญัตติที่ 5.10)… 
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 (เอกสารญัตติที่ 5.10) (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)   
   

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  วัสดุ 

จราจร โดยโอนลดงบประมาณครุภัณฑ์อื่น  จ านวนเงิน  95,800  บาท  

หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ     ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.11  ญัตติ เพื่อพิจารณา  ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  

การควบคุมตลาด  พ.ศ. ......  ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข    

พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  หน่วยงาน  นิติการ  

ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่  5.11 ) 

      (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 ทวิ… 
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มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย                             

(1) นายกเทศมนตรี 

(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

(3) ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ 

   เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี  ค า

รับรองของนายกเทศมนตรี 

-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่

ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ

ควบคุมตลาด  พ.ศ. ......   ทีละวาระ หรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด  คือ     

วาระที่  1  รับหลักการ                                  

วาระที่  2  แปรญัตติ    

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม

วาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก

สภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น        

ผูเ้สนอก็ได้  

-ขอถามมติที่ประชุมว่า  เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมตลาด  พ.ศ. ......    ทีละวาระหรือพิจารณาทั้งสาม

วาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

และเหตุผล  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี  ผม

ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมตลาด  พ.ศ. ......   หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

/-ต่อไป วาระที่  2… 
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-ต่อไป วาระที่  2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕   

การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 

โดยใหป้ระธานที่ประชุม 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  การควบคุมตลาด  พ.ศ. ...... หรือไม่เห็นชอบฯ   ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 
 

-ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะ  

ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
 

-ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมตลาด  พ.ศ. ......   ที่ได้ผ่านการพิจารณา

ในวาระที่  2 ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ     ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.12  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติให้ความเห็นชอบ โครงการต าบลมั่นคง   

มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดยะลา   จ านวน  6  โครงการ  หนว่ยงาน กองชา่ง (เอกสารญัตติที่  5.12) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-โครงการที่ 1  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าและล าเลียงน้ า เพื่อ

แก้ปัญหาน้ าท่วม บริ เวณชุมชนสถานีอนามัย ZONE 1 ในเขตเทศบาลเมือง            

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

งบประมาณ   63,700,000.-  บาท 

 

/-โครงการที่ 2…  
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-โครงการที่ 2  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าและล าเลียงน้ า   เพื่อ     

แก้ปัญหาน้ าท่วม บริเวณชุมชนสถานีอนามัย ZONE 2 ในเขตเทศบาลเมือง            

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

งบประมาณ   59,990,000.-  บาท 
 

-โครงการที่ 3  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม

บริเวณชุมชนนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ   17,860,000.-  บาท 
 

-โครงการที่ 4  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม 

บริเวณชุมชนสายลักษมาน  หมู่ที่ 3  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา        งบประมาณ   30,300,000.-  บาท 
 

-โครงการที่ 5  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม 

บริเวณชุมชนเรืองฤทธิ์ หมูท่ี่ 2  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

งบประมาณ     6,040,000.-  บาท 
 

-โครงการที่ 6  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายเรียบบึงบือยอ  บ้าน 

ลางา  หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความกว้าง       

5.00 เมตร ระยะทาง  0.800  กิโลเมตร 

งบประมาณ    3,430,000.-  บาท 
 

     รวมงบประมาณทั้งสิ้น   181,320,000.- บาท 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า อนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการต าบล

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส านักงานโยธาธิการ      

และผังเมืองจังหวัดยะลา  จ านวน  6 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

181,320,000.- บาท  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ   

เลขานุการสภาฯ 
 

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

 

/5.13 ญัตติ  เพื่อพิจารณา… 
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5.13 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน             

2  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท  หน่วยงาน  สาธารณสุข  (เอกสารญัตติที่ 5.13)   

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ    

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบ         

ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องวัดความดัน

โลหิต  จ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท  หน่วยงาน  สาธารณสุข   

หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.14 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเจาะน้ าตาลในเลือด จ านวน          

2  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท  หน่วยงาน สาธารณสุข  (เอกสารญัตติที่ 5.14)   

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  
 

/โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ... 
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โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอ 

เชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ   

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องเจาะ  

น้ าตาลในเลือด  จ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท  หน่วยงาน  

สาธารณสุข  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.15 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายน้ิว จ านวน          

2  เครื่อง  เป็นเงิน  3,000  บาท  หน่วยงาน สาธารณสุข  (เอกสารญัตติที่ 5.15)   

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอ 

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องวัด  

ออกซิเจนปลายน้ิว จ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  3,000  บาท  หน่วยงาน  

สาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

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

5.16 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่างน้ าหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น

จ านวน  2  เคร่ือง  เป็นเงิน  5,000  บาท  หน่วยงาน สาธารณสุข  (เอกสารญัตติ

ที่ 5.16)  (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอ 

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องช่างน้ าหนัก

ดิจิตอลแบบตั้งพื้น  จ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  5,000  บาท  หน่วยงาน  

สาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.17  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน          

2  รายการ  หนว่ยงาน สาธารณสุข  (เอกสารญัตติที่ 5.17) 

   (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

    -รายการท่ี 1  เก้าอี้ท างาน  จ านวน  10,500 บาท    
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

/ที่ท าให้ลักษณะ... 
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ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชญิ  หากไม่มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ์   

 ส านักงาน  รายการที่ 1  เก้าอี้ท างาน  จ านวน  10,500 บาท  หน่วยงาน 

สาธารณสุข  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

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

    -รายการท่ี 2  โต๊ะท างาน  จ านวน  21,600 บาท    
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ  

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ์   

ส านักงาน  รายการที่  2  โต๊ะท างาน  จ านวน  21,600 บาท   หน่วยงาน 

สาธารณสุข  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

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

5.18 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อโอนเพิ่มหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น   

ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  จ านวนเงิน  96,000  บาท  หน่วยงาน     

กองการศกึษา  (เอกสารญัตติที่  5.18) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
/-ตามระเบียบกระทรวง… 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อโอนเพิ่มหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์อื่น ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จ านวนเงิน  96,000 บาท  

หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.19  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

ครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  หน่วยงาน กองการศึกษา  

(เอกสารญัตติที่ 5.19)  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ  

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  หน่วยงาน กอง

การศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  

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

5.20 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ าย   ป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2 56 6   เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ าย เป็ น            

รายการใหม่  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์              

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวนเงิน  44,000  บาท  หน่วยงาน กอง

สวัสดิการสังคม  (เอกสารญัตติที่ 5.20)  

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอ 

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล  จ านวนเงิน  44,000  บาท  หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 

หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.21  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์          

ตู้บานเลื่อนกระจก   หนว่ยงาน กองสวัสดิการสังคม  (ตามเอกสารญัตติที่ 5.21)  

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ  

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/-เชญิผูบ้ริหารฯ… 
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-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ        

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  งบลงทุน  หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ตู้บานเลื่อนกระจก   หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม  หรือไม่ ก่อนที่

จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ    

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1. ....................................................................................................................... 

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

6.2  ...................................................................................................................... 

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

ที่ประชุม  ............................................................................................................................  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


