
 

 

  

 

 

 

 

   

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2 )  

ประจ าปี  2564 

---------------------------------- 
 

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม – 13  กันยายน  ๒๕64  มีก าหนดไม่เกิน

สามสิบวัน   ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 / 2564  

(ครั้งที่ 2)   ไปแล้ว  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  

ประจ าปี  2564  ได้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่     27     เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/23     วันท่ี     27     กันยายน  2564 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2564 
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม – 13  กันยายน  ๒๕64  มีก าหนดไม่เกิน

สามสิบวัน   ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 / 2564  

(ครั้งที่ 2)   ไปแล้ว  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564  นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2564   ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.satengnok.go.th/


  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่  2)  ประจ าปี  2564 

วันจันทร์ที่   30   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2564  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

16. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮ าหมัดยากี   สามะ  

17.  นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

     

     

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 ลากิจ  

2 นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 ลากิจ  
 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

6. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

7. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

8. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

9. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน   

10. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

11. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

12. นายสสิกร   ยีเส็น หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ สสิกร   ยีเส็น รก.ผอ.กองช่าง 

13. นางศรัณยา   ปูเตะ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงาน สธ. ศรัณยา   ปูเตะ รก.ผอ.กอง สธ. 

14. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ บรรจง   ศรีสุข  

15. นายมุกตาร์   มายิ หัวหนา้ฝ่ายสง่เสริมการศึกษาฯ มุกตาร ์  มายิ รก.ผอ.กอง

การศึกษา 

16. นายภูวนาท   พรหมยอด หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน ภูวนาท   พรหมยอด รก.ผอ.กอง

สวัสดิการสังคม 

17. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

18. นางสาวสิริกร   สุระค าแหง นักประชาสัมพันธ์  ชก. สิรกิร   สุระค าแหง  

19. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

20. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

21. นายภานุ   โมกขกุล ผูส้ังเกตการณ์ ภานุ   โมกขกุล  

     

     

     
  

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    2          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          21 คน 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.30  น. 
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  บัดนี ้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกและมีท่านสมาชิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุม   ก่อนอื่นขอแก้ไขข้อผิดพลาด 

    ในระเบียบวาระประชุม  ดังนี้ 

     -ระเบียบวาระการประชุม  หน้า 5 ซ้ ากัน ขอให้แก้ หนา้ที่ 5 ครั้งที่ 2 

เป็นหนา้ที่ 6  หน้าที่ 7  หน้าที่ 8 และหน้าที่ 9   รวมระเบียบวาระประชุม  มี

จ านวน  9 หนา้ 

-ระเบียบวาระการประชุม  หน้า 5  ญัตติที่ 5.8 จ านวน 20 รายการ 

    รวมงบประมาณทั้งสิน้  20,349,000  บาท ขอแก้ไขเป็น  20,899,000 บาท 

-ระเบียบวาระการประชุม  หน้า 6 ถัดไป ขอ้ความ  เก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินแผน่ดิน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ 

59 วรรคแรก ดังนี้  “ขอแก้ไข  พ.ศ. 2557  เป็น  พ.ศ. 2547  และเพิ่มเติม

ข้อความ “แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 วรรคแรก” 

-ในหน้าเดียวกัน  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   1,710,000  บาท   ขอแก้ไขจ านวนเงนิจาก 

“จ านวนเงิน  1,710,000  บาท”  เป็น “จ านวนเงิน  2,260,000  บาท” 

-ในเอกสารที่ 7 วรรคท้าย “ไปโอนเพิ่ม  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  ตั้งจา่ยจาก

เงินรายได้   ขอเพิ่มและแก้ไขข้อความ  “งบประมาณหลังโอนครั้งสุดท้าย 

1,710,000.-บาท  ขอโอนเพิ่ม จ านวน  550,000  บาท  รวมเงินหลังโอนเพิ่ม 

จ านวน   2,260,000  บาท”   

ครับต่อไป ขอเรียนเชิญ  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ได้เปิดประชุม

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ  และผูเ้ข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กระผม ขอ

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 

(ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2564  ในวันจันทร์ที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

เวลา  09.00  น.   ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

/ระเบียบวาระที่  1… 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  1.1 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอลากิจ  ดังนี้  

ประธานสภาเทศบาลฯ        -นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

         -นายอดุลย์   สามะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี   17 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2564   

  -ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย 

 ประชุมสามัญสมัยที่  3  ประจ าปี  2564 (ครั้งที่ 1)  วันที่  17  เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2564   ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว   

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  ไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่   3  ประจ าปี  2564 (ครั้งที่  1)  วันที่   17  เดือน 

สิงหาคม  พ.ศ. 2564  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ให้การ

รับรองรายงานการประชุมฯ  โปรดยกมอื  
                                                                  

มติท่ีประชุม   -ผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม            15     เสียง 

    -ผู้ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม  -     เสียง 

    -งดออกเสียง               1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2564 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564      
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                 /ระเบียบวาระที่  4… 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  4.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปร

ญัตติฯได้พิจารณาแล้ว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 50  และ ข้อ 51  

(ตามรายงานผลการแปรญัตติฯ  เอกสารที่  2)  

-ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ ชี้แจงรายละเอียด การแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

(เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

แก้ไขเท่านั้น)  ขอเรยีนเชิญ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก   

ประธานคณะกรรมการ   สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์   แวโวะ    

แปรญัตติฯ ส ม าชิก ส ภ า เท ศบ าล ฯ  เ ข ต ที ่  3  ใ น ฐ าน ะ  ป ร ะธ าน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ตาม มติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2564  

เมื่อวันอังคารที่  17  สิงหาคม   2564  ได้ก าหนดเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติ   

ตั้งแต่วันที่ 19, 20 และ 23  สิงหาคม  2564   ระหว่างเวลา 08.30 น. – 

16.30 น.  รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมงนั้น   ก่อนสิ้นสุดก าหนด

ระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่า มีผู้มายื่นเสนอค าขอแปรญัตติ 

จ านวน  1  คน  คือ นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 
 

-คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้เชิญคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ และผู้ เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมกัน  เมื่อวันอังคารที่   24  

สิงหาคม  2564  เวลา 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

ช้ัน 2  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามที่  

นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ได้เสนอค าแปร

ญัตติฯ  มีรายละเอียด  จ านวน  46  รายการ  โดยแยกได้ตามประเภท  

ดังตอ่ไปนี ้คือ 

1. ประมาณการรายรับ 

              1.1  รายการแก้ไขประมาณการรายรับ    จ านวน     1   รายการ 
   

2.  งบประมาณรายจ่าย                                                  

                      2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง       จ านวน   34   รายการ 

/2.2  รายการปรับลด… 
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                                                        2.2  รายการปรับลดงบประมาณ และหรอืแก้ไขข้อความ  

                          ค าช้ีแจง           จ านวน     2   รายการ 

              2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรอืแก้ไขข้อความ 

                 ค าช้ีแจง           จ านวน     6   รายการ 

              2.4  รายการที่ตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่      จ านวน     3   รายการ 
 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประมาณการรายรับ 

1.1  รายการแก้ไขประมาณการรายรับ     จ านวน   1   รายการ 
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ/ประมาณการ วาระที่ 1 

และค าชี้แจงเดิม 

รายการ/ประมาณการที่แก้ไข 

และค าชี้แจงใหม่ 

หมายเหตุ 

 

 

 

ข้อ 1 

หน้า 4/4 

 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

หมวดภาษีจัดสรร 

-ภ า ษี ส ร ร พ ส า มิ ต  จ า น ว น 

46,487,795 บาท ประมาณการลดลง

จากปีที่ล่วงมา 

   

เหตุผล ขอเพิ่มวงเงินประมาณการ 

รายได้ภาษีสรรพสามิต โดยลดยอด

วงเงินงบประมาณ จากหมวดภาษี

อากร อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 

5,280,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ

จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่ง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้นเท่า

เดิมตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 เมื่อ

วันที่  17 สิงหาคม 2564 ในขั้นรับ

หลักการ จ านวน 210,822,895 บาท 

 จึงขอแปรญั ตติแก้ ไขเพิ่ ม

ประมาณการรายรับและลดวงเงิน

ประมาณการรายรับ อากรรังนก

อีแอ่น คงเหลือ 0 บาท   หน้า 1/4 

และ หน้า 4/4  เป็น ภาษีสรรพสามิต 

จ านวน 51,767,795 บาท ประมาณ

การลดลงจากปีที่ล่วงมา 
 

1 

 



-7- 
 

                                                2. งบประมาณรายจ่าย                                                  

2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง    จ านวน   34    รายการ 
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 

 

ข้อ 2 

หน้า 4/140-

5/140 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 

-เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ  จ า น ว น  

24,036,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

รับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ

ที่ มี อ ายุ  60  ปี  บ ริบู รณ์ ขึ้ น ไป  ที่ มี

คุณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตาม ระ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  พ .ศ . 

2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ย

ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ใน

ส่วนของเงนิเพิ่มที่องค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18 (2) แห่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2 5 48  ที่ ได้ ด า เนิ น ก ารม าก่ อ น ใ ช้

ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย

ค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึน้ 3 ปี 

ย้อนหลังและข้อมูลจ านวนผูสู้งอายุที่ได้

บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐาน ข้ อ มู ล เบี้ ย ยั ง ชีพ ขอ งอ งค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี

รายชื่อฯ โดยด าเนินการจา่ยเงนิเบีย้ยัง  

 

เหตุผล  เน่ืองจากพิมพ์ค าชี้แจง

ผิดพลาด 

 จึ งขอแปรญั ตติ แก้ ไขค า

ชี้แจง  หน้า 4/140-5/140 เป็น เบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ จ านวน  24,036,000 บาท 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น เงิ น รั บ ร อ งก า ร จั ด

สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี 

บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สู งอายุขององค์กรปกครองส่ ว น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียน

ขอรับ เงิน เบี้ ยยั ง ชีพผู้สู งอายุ ไว้กั บ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดย

จ่ายอัตราเบี้ ยยั งชีพรายเดือนแบบ

ขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ต า ม ข้ อ  1 8  ( 2 )  แ ห่ ง ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้

ด าเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจ านวน

ผูสู้งอายุตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ

เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยค านวณ

จากอั ต ร า เฉ ลี่ ย ก าร เพิ่ ม ขึ้ น  3  ปี 

ย้อนหลังและข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่ได้

บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ  

1 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                           
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 

2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 

พ.ศ. 2542 รายละเอียด ดังนี้ 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 60-69 ปี 1,550 

ราย ๆ ละ 600 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 11,160,000  บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 60-69 ปี 300 

ราย ๆ ละ 600 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 2,160,000  บาท 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 70-79 ปี 570 ราย 

ๆ ละ 700 บาท (12 เดือน) เป็นเงิน 

4,788,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 70-79 ปี 240 

ราย ๆ ละ 700 บาท (12 เดือน) เป็นเงิน 

2,016,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 80-89 ปี 225 ราย 

ๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) เป็นเงิน 

2,016,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 80-89 ปี 120 

ราย ๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) เป็น

เงนิ 1,432,800 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 90 ปี  ขึ้นไป 35 

ราย ๆ ละ 1,000 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 420,000 บาท 

ฐาน ข้ อ มู ล เบี้ ย ยั ง ชีพ ขอ งอ งค์ ก ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี

รายชื่อฯ โดยด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 

พ.ศ. 2542 รายละเอียด ดังนี้ 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 60-69 ปี 1,550 

ราย ๆ ละ 600 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 11,160,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 60-69 ปี 300 

ราย ๆ ละ 600 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน  2,160,000 บาท                                                                                 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 70-79 ปี 570 ราย 

ๆ ละ 700 บาท (12 เดือน) เป็นเงิน 

4,788,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 70-79 ปี 240 

ราย ๆ ละ 700 บาท (12 เดือน) เป็นเงิน 

2,016,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 80-89 ปี 225 ราย 

ๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) เป็นเงิน 

2,016,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 80-89 ปี 120 

ราย ๆ ละ 800 บาท (12 เดือน) เป็น

เงนิ 1,152,000 บาท  
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 - ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 90 ปี ขึ้นไป 15 

ราย ๆ ละ 1,000 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 180,000 บาท  

 ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุน 

- ปรากฏในแฟนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 382 ล าดับที่ 3  

 

- ผู้สูงอายุรายเดิม 90 ปี  ขึ้นไป 35 

ราย ๆ ละ 1,000 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 420,000 บาท 

- ผู้สูงอายุรายเพิ่มเติม 90 ปี ขึ้นไป 15 

ราย ๆ ละ 1,000 บาท (12 เดือน) เป็น

เงิน 180,000 บาท  

      ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุน 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 382 ล าดับที่ 3 

 

 

 

ข้อ 4  

หน้า 26/140   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

-โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง โ ค ร ง เ ห ล็ ก

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 300,000 บาท 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าติ ด ตั้ ง โค รง เห ล็ ก

ประชาสัมพั นธ์  ขนาด 2.44x5.88 

จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 150,000 บาท 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ที่ 79 ล าดับที่ 8  

 

 

 

เหตุผล  เน่ืองจากพิมพ์ ค าชี้ แจง

ผิดพลาด 

 จึ งขอแปรญั ตติ แก้ ไขค า

ชี้แจง หน้า 26/140 เป็น โครงการ

ติดตั้งโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ จ านวน 

300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง

โครงเหล็ กประชาสั มพั นธ์  ขนาด 

2.44x4.88 เมตร จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 

150,000 บาท (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล) ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 

79 ล าดับที่ 8 

2 

 

 

ข้อ 5    

หน้า 35/140 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ

อิเล็กทรอนิกส์  ตู้แร็ค จ านวน 5,000 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แร็ค 6 U 

ขนาด 19 นิว้ แบบติดผนัง จ านวน 1  

 

 

เหตุผล  เน่ืองจากพิมพ์ค าชี้แจง

ผิดพลาด คุณลักษณะที่จัดซื้อไม่มีใน

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 

3 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                          
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท โดย

คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดจิิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจา่ยจาก

เงินรายได้ – ปรากฏใหแ้ผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ 

ครั้งที่ 4 หนา้ 86 ล าดับที่ 4 

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดจิิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพิมพ์

ค าเรยีกสรรพนามผิด 

       จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

หน้า 35/140เป็นครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

หรอือิเล็กทรอนิกส์  ตู้แร็ค จ านวน 

5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้

แร็ค 6 U ขนาด 19 นิ้ว แบบติดผนัง 

จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ไม่มีใน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ โดยใช้ราคาท้องถ่ิน

หรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้ง

จา่ยจากเงนิรายได้ – ปรากฏให้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 86 ล าดับที่ 4 

 

 

 

ข้อ 6   

หน้าที่ 36/140   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-ง บ ด า เนิ น ง า น  ค่ า ต อ บ แ ท น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในกรณีมีค าสั่งให้อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดย

ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ

อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ย  

 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ ค าชี้ แจง

ผิดพลาด 

       จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

หน้าที่  36/140  เป็น  งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  จ าน วน 

70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีมี

ค าสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน  (อปพร.) โดยถือปฏิบั ติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

4 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                          
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 จากเงนิรายได้ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใหแ้ก่อาสาสมัครของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจา่ยนี้ ตั้ง

จา่ยจากเงนิรายได้ 

 

ข้อ 7  

หน้า 39/140   

-ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส าหรับผู้มา

รับบริการ จ านวน 6,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับผู้มารับ

บริการ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 

บาท  รายละเอี ยดตามที่ เทศบาล

ก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้

อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 

82  ล าดับที่ 12  

 

เหตุผล  เน่ืองจากพิมพ์ ค าชี้ แจง

ผิดพลาด 

         จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

หน้าที่ 39/140 เป็น ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เก้าอี้ส าหรับผู้มารับบริการ จ านวน 

6,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้

ส าหรับผู้มารับบริการ จ านวน 2 ตัว ๆ 

ละ 3,000 บาท  รายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์โดยใช้ราคาท้องถิ่น หรือราคา

ที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ที่ 82 ล าดับที่ 12   

5 

ข้อ 8   

หน้า 41/140 

-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง

ถั ง ห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank Printer)  

จ านวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก พร้อมตัดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)จ านวน 1 เครื่อง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ 

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ  
 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าชี้แจงตกไป 

 จึ งขอแปรญั ตติ แก้ ไขค า

ชี้แจง หน้าที่  41/140 เป็น ครุภัณฑ์

คอมพิ ว เตอร์ห รือ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดตั้ งถั งหมึกพิมพ์  ( Ink Tank 

Printer) จ านวน 7,500 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึก พร้อมตัดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ 

ละ 7,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐานเป็นไปตามเกณฑร์าคากลาง 

6 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                          
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 สังคม ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ – ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 4 หน้า 82 

ล าดับที่ 6 

และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ – ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 4 หน้า 82 

ล าดับที่ 6 

 

 

 

ข้อ 10  

หน้า 49/140 

แผนงานการศึกษา 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  คูเลอร์น้ า 

จ านวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อคูลเลอร์น้ า ขนาด 18.50 ลิตร 

จ าน วน  2  ตั ว  ๆ  ล ะ  6 ,000  บ าท 

รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ท้ อ งถิ่ น  ห รื อ ร าค าที่ ซื้ อ ได้ อ ย่ า ง

ป ระหยั ด   ตั้ งจ่ ายจาก เงิน ราย ได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 87  

ล าดับที่ 7 

   

 

 

 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าเรยีกสรรพ

นามผิด 

         จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

หน้าที่ 49/140 เป็น ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  คูลเลอร์น้ า จ านวน 12,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ า 

ขนาด 18.50 ลิตร จ านวน 2 ถัง ๆ ละ 

6,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาล

ก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้

อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 87 

ล าดับที่ 7 

7 

ข้อ 11  

หน้า 50/140 
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ถังต้มน้ า

ไฟฟ้า จ านวน 13,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาด 18 

ลิตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 13,000 บาท 

รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ท้องถิ่นหรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าเรยีกสรรพ

นามผิด 

         จงึขอแปรญัตติแกไ้ขค าชี้แจง 

หน้าที่ 50/140 เป็น ครุภัณฑง์านบ้าน

งานครัว  ถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 

13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถัง

ต้มน้ าไฟฟ้า ขนาด 18 ลติร จ านวน 1  

8 



-13- 

2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                          
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ – ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา้ 441 ล าดับที่ 37 

ถัง ๆ ละ 13,000 บาท รายละเอียด

ตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์โดยใช้ราคาท้องถิ่น

หรอืราคาที่ซือ้ได้อย่างประหยัด ตัง้จ่าย 

จากเงนิรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 441 

ล าดับที่ 37 

 

ข้อ 12  

หน้า 50/140 
-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก จ านวน 7,500 บาท เพื่อจัดซื้อ

เครื่อ งพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet 

Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 

1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้ น ฐานจั ดห าอุ ป กรณ์ แล ะระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 438 ล าดับที่ 

10 

 

เห ตุ ผ ล  เ น่ื อ งจ าก ชื่ อ ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามคุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์

แ ล ะ ร ะบ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ข อ ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม จึงจ าเป็นแก้ ไขชื่อและค า

ชี้แจงให้ถูกต้อง 

         จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

ห น้ า ที่  5 0 /1 4 0  เป็ น  ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิ ว เตอร์ห รือ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer) จ านวน 7,500 บาท  เพื่ อ

จัดซื้ อ  เครื่อ งพิมพ์  Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึก 

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ 

ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจทิัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจา่ยจากเงิน 

9 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

  รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 438 ล าดับ 

ที่ 10 

 

 

 

 

ข้อ 13  

หน้า 54/140   

แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

รายจ่ายอื่น ๆ   โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการของนักเรยีน

ปฐมวัย  จ านวน 100,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ

เรยีนปฐมวัย เช่น ค่าจัดเวที ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนทิรรศการ 

ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ค่าจัดท า

ป้ายชื่อ ค่าท าเกียรตบิัตรและอื่น ๆ ที่

เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจา่ยจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 401 ล าดับที่ 

46 

 

 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าตกไป 

         จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

หน้าที่ 54/140 เป็น รายจา่ยเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   โครงการ

แข่ งขั นทั กษ ะทางวิ ช าการขอ ง

นักเรียนปฐมวัย  จ านวน 100,000 

บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการ

ด าเนิน โครงการแข่ งขันทักษะทาง

วิชาการของนักเรียนปฐมวัย เช่น ค่า

จัดเวที ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

จัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการ

ต่าง ๆ ค่าจัดท าป้ายชื่อ ค่าท าเกียรติ

บัตรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี ้

ตั้ งจ่ ายจาก เงิน ราย ได้  ป รากฏ ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา้ 401 ล าดับที่ 46 

10 

ข้อ 15  

หน้า 61/140 

-ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว คูลเลอร์น้ า

แบบสแตนเลส  จ านวน 6,000 บาท 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อคู ล เลอร์น้ า

แบบสแตนเลส จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 

6,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาล

ก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรอืราคาที่ซื้อได้ 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าเรยีกสรรพ

นามผิด 

       จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง 

หน้าที่ 61/140 เป็น ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว คูลเลอร์น้ าแบบสแตนเลส  

จ านวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อคูลเลอร์น้ าแบบสแตนเลส  

11 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 441 ล าดับที่ 38 

จ านวน 1 ถัง ๆ ละ 6,000 บาท ตาม

รายละเอียดที่เทศบาลก าหนด ไม่มใีน 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาใน

ท้องถิ่นหรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ – ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา้ 441 ล าดับที่ 38 

 

ข้อ 16  

หน้า 62/140   

-ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว  ตู้ เย็น 

ขนาด 9 บิ๊กฟุต จ านวน 14,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เย็น ขนาด 9 

คิ วบิ กฟุ ต  จ านวน  1 เค รื่ อ ง  ๆ  ล ะ 

14,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้น

ต่ า 2 . ขนาดความจุ ไม่น้ อยกว่ า 9 

คิ ว บิ ก ฟุ ต  เป็ น รุ่ น ที่ ได้ รั บ ฉ ล าก

ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้ งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 441 ล าดับ    

ที่ 41 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าผิดพลาด 

       จึ ง ข อ แ ป รญั ต ติ แ ก้ ไข ชื่ อ

ครุ ภัณ ฑ์ ให้ ต รงต ามม าตรฐาน

ค รุ ภั ณ ฑ์  ห น้ าที่  6 2 /14 0  เป็ น 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 

9 คิวบิกฟุต  จ านวน 14,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เย็น ขนาด 9 

คิ วบิ กฟุ ต  จ านวน  1 เครื่ อ ง ๆ  ล ะ 

14,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. 

ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า  

2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 ควิบิกฟุต  

เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 

5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง

จ่ า ย จ าก เงิ น ร าย ได้  – ป ราก ฏ ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา้ 441 ล าดับที่ 41 

12 

ข้อ 17  

หน้า 63/140 

-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับ งานส านัก งาน  แบบที่  1 

จ านวน 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19  

เห ตุ ผ ล  เ น่ื อ งจ าก ชื่ อ ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามคุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์

แ ล ะ ร ะบ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ข อ ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

13 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                        
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 นิว้) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 

บาท โดยคุณลักษณะพืน้ฐานเป็นไป 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 440 ล าดับ 

ที่ 29 

สังคม จึงจ าเป็นแก้ ไขชื่อและค า

ชี้แจงให้ถูกต้อง 

       จึ ง ข อ แ ป รญั ต ติ แ ก้ ไข ชื่ อ

ครุ ภัณ ฑ์ ให้ ต รงต ามม าตรฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า63/140 

เป็ น  ค รุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เต อ ร์ห รื อ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 51,000 

บาท  เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่อ ง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ ว ) 

จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 440 ล าดับ 

ที่ 29 

 

ข้อ 18   

หน้า63/140 

-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก  จ านวน 22,500 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง ๆ 

ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

เป็ น ต าม เกณ ฑ์ ร าค าก ล า งแ ล ะ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
   

เหตุ ผล  เน่ื อ งจากชื่ อ ไม่ ต รงกั บ

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

       จึ ง ข อ แ ป รญั ต ติ แ ก้ ไข ชื่ อ

ครุ ภัณ ฑ์ ให้ ต รงต ามม าตรฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 63/140 

เป็ น   ครุภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ห รือ

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 

Multifunction เลเซอร์ แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 

22,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ  

14 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 438 

ล าดับที่ 10 

เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ

พร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง ๆ 

ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน

เป็นตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 438 

ล าดับที่ 10 

 

 

 

 

ข้อ 21  

หน้า 75/140 

แผนงานสาธารณสุข 

ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ

สาธารณสุข 

-ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้ในการส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสัตว์  จ านวน 3,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน

ก ารส า ร ว จข้ อ มู ล สั ต ว์ แ ล ะขึ้ น

ทะเบียนจ านวนสัตว์และอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้  ตั้ งจ่ายจากเงิน

รายได้ 

 

 

 

เหตุผล การพิมพ์ผิดพลาดค าตกไป  

โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด  ที่ 

มท  0808.2 /ว 3749 ลงวันที่  30 

มิ ถุ น ายน  2564  เรื่ อ ง  ซั ก ซ้ อ ม

แนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                     

        จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าที่พิมพ์

ผิดพลาด หน้า 75/140 เป็น  ค่าใช้

สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจา่ยอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ จ านวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน 

15 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

  สัตว์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

 

ข้อ 22   

หน้า 79/140 

-ครุภัณฑส์ านักงานเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน จ านวน 72,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ ง) 

แบบติดผนั ง ขนาด 26 ,000 บีที ยู 

จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 36,000 บาท

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 450 

ล าดับที่ 21 

   

เหตุผล เมื่อตรวจสอบจากมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ที่ ใช้อยู่ ฉบั บปั จจุบั น  ปี 

2563  ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

แบบติ ดผ นั ง เป็ น รายการนอก

มาตรฐานครุภัณฑ์       

 จึ งขอแปรญั ตติ แก้ ไขค า

ชี้แจงที่พิมพ์ผิดพลาด หน้า 79/140 

เป็น ครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับ 

อ าก าศแบบ แย กส่ วน  จ าน วน 

72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา

รวมค่ าติดตั้ ง ) แบบติดผนั ง ขนาด 

26,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

36,000 บาทเป็นรายการนอกเหนือ

มาตรฐานครุภัณฑ์  รายละเอียด

ตามที่เทศบาลก าหนด โดยใช้ราคา

ในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง

ประหยัด  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 450 ล าดับที่ 21 

16 

ข้อ 23  

หน้า 81/140 

-ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว  ตู้ เย็ น 

จ านวน 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 

1 เครื่อง ๆ ละ 9,400 บาท  โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี ้1. ขนาดที่ก าหนดเป็น

ความจุภายในขั้นต่ า 2. ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุน่ที่ได้รับ 

เหตุผล  เน่ืองการพิมพ์ ค าชี้ แจง

ผิดพลาด  

         จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ที่พิมพ์ผิดพลาด  หน้า 81/140 เป็น    

ครุภัณ ฑ์ งานบ้ าน งานครั ว  ตู้ เย็ น 

จ านวน 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อตูเ้ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน  

17 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการ

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ตาม 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้จา่ยจากเงนิ

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 26561-2565) หน้า 448 ล าดับ

ที่ 9 

1 เคร่ือง ๆ ละ 8,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี ้1. ขนาดที่ก าหนดเป็น 

ความจุภายในขั้นต่ า 2. ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุน่ที่ได้รับ

ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ การ

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้จา่ยจากเงนิ

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.26561-2565)หนา้ 448 ล าดับที่9   

 

ข้อ 24  

หน้า 81/140 

-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 34,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 

บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)หนา้ 448 ล าดับที่ 1 

                   

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าตกไป   

         จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ค าที่พิมพ์ตกไป  หน้า 81/140  เป็น    

ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์

ส าห รับ งานส า นั ก งาน  จ าน วน 

34,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ส าหรับ งาน

ส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 

บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)หนา้ 448 ล าดับที่ 1   

18 

ข้อ 25  

หน้า 82/140 

-ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 AV จ านวน 2,500 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าผิดพลาด

ไม่ ต รงต ามม าตรฐานครุภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ 

       จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง        

19 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ไฟฟ้า ขนาด 800 AV จ านวน 1 เครื่อง 

ๆ ละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะ 

พืน้ฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ – ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้าที่ 450 ล าดับที่ 24 

ค าที่พิมพ์ผิดพลาด  หน้า 82/140 

เป็น ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์และ 

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องส ารอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 

ๆ ละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะ

พืน้ฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ – ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้าที่ 450 ล าดับที่ 24 

 

 

 

 

 

ข้อ 26  

หน้า 83/140   

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 

-ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ ายอื่ น  ๆ  การขับ เคลื่ อน

โค ร งก า ร สั ต ว์ ป ล อ ด โร ค  ค น

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 

30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุ นัขบ้ า  เช่น  ค่ าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้  ตั้ งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

หนา้ 46 ล าดับที่ 1 

 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าตกไป   

       จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ค าที่พิมพ์ตกไป หน้า 83/140 เป็น  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ย

งบรายจ่ายอื่น ๆ การขับเคลื่อน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและอื่น ๆ 

ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้จา่ยจากเงนิ

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                        
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4 

หนา้ 46 ล าดับที่ 1 

 

ข้อ 27  

หน้า 83/140 

-ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสัตว์ จ านวน  3,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และอื่น ๆ ที่

เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ 46 ล าดับที่ 3 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าตกไป   

       จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ค าที่พิมพ์ตกไป หน้า 83/140 เป็น  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจา่ยอื่น ๆ โครงการส ารวจ 

ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ จ านวน  3,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และ

อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 46 ล าดับที่ 3 

21 

ข้อ 28  

หน้า 84/140 

-งบ เงิน อุ ดหนุ น  เงิ น อุ ดหนุ น  เงิ น

อุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุน

ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 

จ านวน  3,000 บาท  เพื่ อจ่ าย เป็ น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอุดหนุน

ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์และอื่น ๆ ที่

เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุน – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ 46 ล าดับที่ 3 

 

เหตุผล  การพิมพ์ผิดพลาดค าตกไป  

โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 

มท  0808.2 /ว 3749 ลงวันที่  30 

มิ ถุ น ายน  2564  เรื่ อ ง  ซั ก ซ้ อ ม

แนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

        จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าที่พิมพ์

ผิดพลาด หน้า 84/140 เป็น   งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ จ านวน 3,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น  

22 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอุดหนุน 

ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสัตว์และอื่น ๆ ที่เข้า

ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงนิ

อุดหนุน – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 4 

หนา้ 46 ล าดับที่ 3 

 

 

 

 

ข้อ 31   

หน้า 101/140 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

-งบ ล งทุ น  ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

ส านักงาน  เครื่องเข้าเล่มสันห่วง

กระดูกงู จ านวน 4,500 บาท เพื่อ

จ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เครื่ อ งเข้ า เล่ ม

กระดูกงู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,500 

บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ – เครื่อง

เจ า ะแล ะ เข้ า เล่ ม แ บ บ สั น ห่ ว ง  – 

สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียว

ด้วยระบบมือโยก – เข้าเล่มเอกสารได้

กว้างเท่าขนาด A4 รายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ

ราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2 หน้า 73 ล าดับที่ 11    

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าชี้แจงตกไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าที่พิมพ์ตกไป 

หน้า 101/140  เป็น    งบลงทุน ค่ า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่อง

เข้าเล่มสันห่วงกระดูกงู  จ านวน 

4,500 บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เค รื่ อ ง เข้ า เล่ ม สั นห่ ว งก ระดู ก งู 

จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ – เครื่องเจาะและ

เข้าเล่มแบบสันห่วง – สามารถเจาะ

และเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือ

โยก – เข้าเล่มเอกสารได้กว้างเท่าขนาด 

A4 รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด 

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้

ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้

อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 

73 ล าดับที่ 11 
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ข้อ 32 หน้า 

102/140 

-งบ ล งทุ น  ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ จ านวน 

36,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ  

เห ตุ ผ ล   เมื่ อ ต ร ว จ ส อ บ จ า ก

มาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ ใช้ อยู่ ฉบั บ

ปัจจุบัน ปี 2563  ขนาดสูงกว่า  

24 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 

ขนาด 26,000 บีทยีู จ านวน 1 เครื่อง 

ๆ ละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐาน ดังนี้ 1. ขนาดที่ก าหนดเป็น

ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู 2. ราคา

ที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้ 3. 

เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถใน

การท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 

บีทียู ตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟ เบอร์ 5  4.ต้องเป็น

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป

ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหนว่ย

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 

5. มหีนว่งเวลาการท างานของ

คอมเพรสเซอร์ 6. การจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ 

(นอกจากข้อ 3) นอกเหนอืจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ

ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มคี่าประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7. 

การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ประกอบด้วย สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ

ทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร 

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8. ค่า

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณตี้อง

แสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เคร่ืองปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้น

หรอืแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000  

26,000 บีทยีู  เคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบติดผนัง เป็น

รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์  

       จงึขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจงที่

พิมพ์ผิดพลาด หน้า 102/140 เป็น  

งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 

36,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 

ขนาด 26,000 บีทยีู จ านวน 1 เครื่อง 

ๆ ละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐาน ดังนี้ 1. ขนาดที่ก าหนดเป็น

ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู 2. ราคา

ที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้ 3. 

เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถใน

การท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 

บีทียู ตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟ เบอร์ 5  4.ต้องเป็น

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป

ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหนว่ย

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 

5. มหีนว่งเวลาการท างานของ

คอมเพรสเซอร์ 6. การจัดซื้อเครื่อง

ปรับ อากาศขนาดอื่น ๆ(นอกจากข้อ 3) 

นอกเหนอืจากการพิจารณาด้านราคา

แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่

มีคา่ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 บีทยีู 4,000 บาท จัดซื้อตามราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจา่ยจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 455 ล าดับ 

ที่ 34                                                                                

(SEER) สูงกว่า 7. การติดตั้เครื่องปรับ

อากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วย 

สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้

ฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 

เมตร 8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(กรณตี้องแสดงค่าติดตั้งแยกจาก

ราคาเคร่ืองปรับ อากาศ) (1) ชนดิ

ติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บี

ทยีู 4,000 บาท เป็นรายการ

นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ 

รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด 

โดยใช้ราคาในท้องถ่ินหรือราคาที่ซื้อ

ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงนิ

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 455 ล าดับที่ 

34 

 

ข้อ 34 หน้า 

103/140 

งบ ล งทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

ส านักงาน เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครง

เหล็กทรงโค้ง จ านวน 280,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อม

โครงเหล็กทรงโค้ง จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 

70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้ – เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรง

โค้ง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 6.00 

เมตร จัดซือ้ตามราคาท้องถิ่นหรือราคา

ที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตามรายละเอียด

ที่ เทศบาลก าหนด ตั้ งจ่ ายจาก เงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ 85 ล าดับที่ 10 

เหตุผล เน่ืองพิมพ์ค าเรยีกสรรพนาม

ผิด 

       จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจงที่

พิมพ์ผิดพลาด หน้า 103/140 เป็น  

งบ ล งทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

ส านักงาน เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครง

เหล็กทรงโค้ง จ านวน 280,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อม

โครงเหล็กทรงโค้ง จ านวน 4 หลัง ๆ 

ละ 70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้ – เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครง

เหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 

ยาว 6 .00 เมตร จัดซื้ อตามราคา

ท้องถิ่นหรอืราคาที่ซือ้ได้อย่างประหยัด  

25 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

  ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด ตั้ง

จา่ยจากเงนิรายได้ – ปรากฏในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 85 ล าดับที่ 10 

 

ข้อ 35  

หน้า 105/140 

-งบ ล งทุ น  ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

ก่อสร้างตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส 

จ านวน 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส 

จ า น วน  5  ชุ ด  ๆ  ล ะ  7 0 0  บ าท 

รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่าง

ประหยัด  ตั้ งจ่ ายจาก เงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 

85 ล าดับที่ 3  

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าเรยีกสรรพ

นามผิด 

        จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ที่พิมพ์ผิดพลาด หน้า 105/140 เป็น  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส จ านวน 

3,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตลับ

เมตรสายไฟเบอร์กลาส จ านวน 5 อัน 

ๆ ละ 700 บาท รายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ

ราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 85 ล าดับที่ 3  

26 

ข้อ 36  

หน้า 106/140 

-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ

แข็ง จ านวน 57,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 1. เป็นเครื่อง

ตัดหญ้าแบบสะพาย  2. เครื่องยนต์

ขนาดไม่ น้อยกว่า 1.5 แรงม้า  3 . 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 

4 . พร้อมใบมีด  จัดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ตั้งจา่ยจากเงินรายได้–ปรากฏ  

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ ค าชี้ แจง

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ผิดพลาดไม่

ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์  

        จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ที่พิมพ์ผิดพลาด หน้า 105/140 เป็น  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

จ านวน 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้ อ เค รื่ อ งตั ดหญ้ าแบบข้อแข็ ง 

จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. เป็นเครื่อง  

27 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                        
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้า 454 ล าดับที่ 22   

ตัดหญ้าแบบสะพาย 2. เคร่ืองยนต์

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 

3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 

ซีซี 4. พรอ้มใบมีด จัดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้–ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้า 454 ล าดับที่ 22   

 

ข้อ 38  

หน้า 109/140 
-งบ ล งทุ น  ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิ ว เตอร์ห รืออิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์

เครื่อ งพิ มพ์ เล เซอร์  หรือ  LED สี 

ชนิด Network จ านวน 20,000 บาท  

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่ อ งพิ มพ์

เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 

1 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้ นฐานเป็นตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

หนา้ 145 ล าดับที่ 67 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าชี้แจงตกไป 

        จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ค าที่พิมพ์ตกไป หน้า 109/140 เป็น 

งบ ล งทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิ ว เตอร์ห รือ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  

เครื่อ งพิ มพ์ เล เซอร์  หรือ  LED สี 

ชนิด Network จ านวน 20,000 บาท 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่อ งพิ มพ์

เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 

1 ( 18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆ 

ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานเป็นตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 หน้า 145 ล าดับที่ 67 

28 

 

 

ข้อ 40 หน้า 

110/140 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา 

-งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ  

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าชี้แจงผิด 

       จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ค าที่พิมพ์ผิดพลาด  หน้า 110/140 

เป็น งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

29 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยสุภิญโญ หมู่ที่ 6 จ านวน 

2,069,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้าคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสุภิญโญ หมู่ที่ 6 ท่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก ศก.0.60 เมตร ความยาวรวมไม่

น้อยกว่า 506.00 เมตร (ตามแบบ

แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงนิ

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4 

หนา้ 58 ล าดับที่ 3 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอยสุภิญโญ หมู่ที่ 6 จ านวน 

2,069,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยสุภญิโญ หมูท่ี่ 6 ท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.0.60 เมตร 

ความยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 506.00 

เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง

จา่ยจากเงนิรายได้ – ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 หน้า 58 ล าดับที่ 3 

 

ข้อ 41  

หน้า 111/140 
-งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยยิ โภ ชน ะ  หมู่ ที่  11 จ าน วน 

1,225,400 บาท  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า

ก่ อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก 

ซอยยิโภชนา หมู่ที่  11 ขนาดกว้าง 

6.10-7.20 เมตร ยาว 225.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,505.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน

ของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 

68 ล าดับที่ 1 

เหตุ ผล  เน่ื อ งพิ มพ์ ชื่ อ โครงการ

ผิดพลาด 

         จึ งขอแป รญั ต ติ แก้ ไข ชื่ อ

โครงการที่ พิ มพ์ ผิ ดพลาด ห น้ า 

111/140 เป็น งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง

สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ยิโภชนา

หมู่ที่  11 จ านวน 1,225,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา  หมู่ที่  11 

ขนาดกว้าง 6 .10-7.20 เมตร ยาว 

225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,505.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 68 ล าดับที่ 1 

30 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                        
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

ข้อ 42  

หน้า 115/140 
-งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3 หมู่

ที่ 6 จ านวน 576,300 บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3 หมู่

ที่  6  ขนาดกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 

203.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร  

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ท่อ 0.60 

เมตร ยาว 250.00 เมตร (ตามแบบ

แปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ 58 ล าดับที่ 4 

 

เหตุผล ข้อความดังกล่าวไม่มีในแบบ

แปลนของเทศบาล ไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร ท่อ  0.60 เมตร ยาว 

250.00 เมตร  จึงขอตัดข้อความ

ดังกล่าวออกจากร่างเทศบัญญัติ

งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

        จึงขอแปรญัตติตัดข้อความใน

ค าชี้แจง หน้า 115/140 เป็น งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซ อย มุ ส ลิ ม ป อ เน าะ  3  ห มู่ ที่  6 

จ านวน 576,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์    

ติกคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3 หมู่

ที่  6  ขนาดกว้ าง  4 .00  เมต ร ยาว 

203.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้–ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 58 ล าดับที่ 4 

31 

ข้อ 43  

หน้า 115/140 
-งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริม

เหล็ก ย่านชุมชน กูโบร์ (ก าปงบูเก๊ะ

ใน) หมู่ที่ 8 จ านวน 1,503,500 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ า 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าตกไป 

        จึงขอแปรญัตติแก้ไขข้อความ

ที่พิมพ์ตกไป หน้า 115/140 เป็น งบ

ลงทุน  ค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่ า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 

32 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                        
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุม ซอยกู

โบร์ (ก าปงบูเก๊ะใน) หมู่ที่ 8 รางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายในไม่

น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 

เม ต ร  ค วามย าวรวม ไม่ น้ อ ยก ว่ า 

380.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล) ตั้ งจ่ ายจาก เงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 

63 ล าดับที่ 2 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ย่านชุมชน ซอยกูโบร์ (ก าปงบู

เก๊ะใน) หมู่ที่ 8 จ านวน 1,503,500 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คูระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอย

กูโบร์ (ก าปงบูเก๊ะใน) หมู่ที่ 8 ราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

ภายในไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

380.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 4 หน้า 63 

ล าดับที่ 2 

 

 

 

 

ข้อ 44  

หน้า 129/140 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑก์ีฬา ที่

พักนักกีฬา จ านวน 60,000 บาท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ที่พักนักกีฬา 

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท โดย

มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ซุ้มที่พักนักกีฬา 

ขนาดนั่งได้ 8-10 คน 2. หลังคาซุ้มท า

มาจากแผ่นโพลี 3. โครงสร้างช่วงลา่ง

ท ามาจากเหล็กกลม ตามรายละเอียดที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรอื

ราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าเรยีกสรรพ

นามผิด 

         จงึขอแปรญัตติแก้ไขข้อความ

ค าชี้แจงเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์กีฬา ที่พักนักกีฬา จ านวน 

60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่

พั ก นั ก กี ฬ า จ านวน  2  ซุ้ ม  ๆ  ล ะ 

30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้1. 

ซุ้มที่พักนักกีฬา ขนาดนั่งได้ 8-10 คน 

2. หลังคาซุ้มท ามาจากแผ่นโพลี 3. 

โครงสร้างช่วงล่างท ามาจากเหล็กกลม 

ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ในท้ อ งถิ่ นหรือราคาที่ ซื้ อ ได้ อย่ าง

ประหยัด  ตั้ งจ่ ายจาก เงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  

33 
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2.1  รายการแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                                                        
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /ข้อความเดิม ผ่านวาระที่ 1  ข้อความใหม่  หมายเหตุ 

 ครั้งที่ 4 หนา้ 88 ล าดับที่ 33 2561-2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4 หน้า 88 

ล าดับที่ 33ที่พิมพ์ผิด หน้า 129/140 

 

 

 

 

 

ข้อ 46  

หน้า 137/140 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ที่

พักประจ ากู โบร์ (แบบเคลื่อนที่ ) 

จ านวน 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่ าจัดซื้ อที่ พั กประจ ากู โบร์  (แบบ

เคลื่อนที่) จ านวน  3 ตัว ๆ ละ 42,000 

บาท  รายละเอี ยดตามที่ เทศบาล

ก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือราคาซื้อได้

อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 

89 ล าดับที่ 34 

 

เหตุผล เน่ืองจากพิมพ์ค าเรียกสรรพ

นามผิด 

          จึ ง ข อ แ ป ร ญั ต ติ แ ก้ ไ ข

ข้อความค าชี้แจงที่พิมพ์ผิด หน้า 

137/140 เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์อื่น ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบ

เคลื่อนที่) จ านวน 126,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่พักประจ ากู โบร์ 

(แบบเคลื่อนที่) จ านวน 3 หลัง ๆ ละ 

42 ,000  บ าท  รายละเอี ยดตามที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือ

ราคาซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้   - ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 89 ล าดับ   ที่ 34 

34 
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2.2  รายการปรับลดงบประมาณ และหรอืแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง   จ านวน   2  รายการ              
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1  รายการ /งบประมาณท่ีปรับลด หมายเหตุ 

 

 

 
 

ข้อ 37  

หน้า 109/140 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

-งบ ล งทุ น  ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิ ว เตอร์ห รืออิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  

เค รื่ อ งคอมพิ ว เต อ ร์  All In One 

ส าหรับประมวลผล จ านวน 51,000 

บ าท   เพื่ อ จ่ าย เป็ น จั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน

เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 หน้า 145 ล าดับที่ 65 

 

 

เหตุผล  เน่ืองจากพิมพ์ค าตกไป 

พิมพ์ค าชี้แจงผิดพลาดและขอลด

วงเงินงบประมาณรายจ่าย  เครื่อง

คอมพิ วเตอร์  All In One ส าหรับ

ประมวลผล  จ านวน 51,000 บาท  

เป็น 46,000 บาท และลดวงเงิน

งบประมาณตามข้อ  33 มาแล้ ว 

คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ลดแล้ว 

จ านวน 4,200 บาท 

        จึงขอแปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง

ค าที่ พิ มพ์ ต ก ไป  พิ มพ์ ค าชี้ แ จ ง

ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ ข อ ล ด ว ง เ งิ น

งบประมาณรายจ่าย  หน้า 109/140 

เป็น  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิ ว เตอร์ห รือ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  

เค รื่ อ งคอ มพิ ว เต อ ร์  All In One 

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 

46,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

23,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน

เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 หน้า 145 ล าดับที่ 65 

1 
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2.2  รายการปรับลดงบประมาณ และหรอืแก้ไขข้อความ ค าชี้แจง  (ต่อ)                                 
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1  รายการ /งบประมาณท่ีปรับลด หมายเหตุ 

 

 

 

ข้อ 45  

หน้า 136/140 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุด

ถาดรองอาบน้ าศพ จ านวน 280,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดถาดรอง

อาบน้ าศพ  จ าน วน  8  ชุ ด  ๆ  ล ะ 

35,000 บาท  รายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ

ราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 89 ล าดับที่ 35 

 

 

 

 

เห ตุ ผ ล   ขอ ลดวงงบป ระม าณ

รายจ่าย จากจ านวนงบประมาณที่

ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในขั้นรับหลักการ 

ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565   เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2564 

ชุดถาดรองอาบ น้ าศพ  จ านวน 

280 ,000  บ าท  ค ง เหลื อ ว งเงิน

งบประมาณ 105,000 บาท  

         จึ งขอแปรญั ตติ ลดวงเงิน

งบประมาณรายจ่าย หน้า 136/140 

เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 

ชุ ด ถ าด รอ งอ าบ น้ า ศ พ  จ าน วน 

105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

ชุดถาดรองอาบน้ าศพ จ านวน 3 ชุด ๆ 

ละ 35,000 บาท รายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือ

ราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  – ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 หนา้ 89 ล าดับที่ 35 
 

2 
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2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรือแก้ไขข้อความค าชี้แจง   จ านวน  6  รายการ              
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1 รายการ /งบประมาณท่ีปรับเพิ่ม หมายเหตุ 

 

 

ข้อ 3   

หน้า 8/140 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 

-เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้ าราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น  (ก .บ .ท .) 

จ านวน 1,350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม

พระราชบัญ ญั ติ บ า เหน็ จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 โดย

ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ

ประมาณการรับทุกประเภทประจ าปี

และมิให้น ารายรับประเภทพันธบัตร 

เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

มารวมค านวณ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2546 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้   

 

เห ตุ ผ ล  ข อ เพิ่ ม เติ ม ร า ย จ่ า ย

เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ค า น ว ณ เ งิ น

งบประมาณผิดพลาดไม่เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายก าหนด เพิ่มอีก 

898,150 บาท โดยน างบประมาณ

การรายรับที่เกินดุลมาตั้งประมาณ

การรายจ่ายเพิ่ม จ านวน 25,000 

บาท และโดยขอลดรายจ่ายจาก 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  หน้า 

17/140 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน บ ริ ห าร งาน ทั่ ว ไป  จ าน วน 

8 7 3 , 1 5 0  บ า ท  จ า ก จ า น ว น

งบประมาณที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

สภา  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2564 

จ านวน 1,500,000 บาท คงเหลือ 

626,850 บาท 

 จึ ง ข อ แ ป ร ญั ต ติ เ พิ่ ม

งบประมาณ หน้า 8/140 เป็น เงิน

ส ม ท บ ก อ งทุ น บ า เห น็ จ บ า น าญ

ข้ าราชก ารส่ วนท้ อ งถิ่ น  (ก .บ .ท .) 

จ านวน 2,248,150 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม

พระราชบัญ ญั ติ บ า เหน็ จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 โดย

ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ

ประมาณการรับทุกประเภทประจ าปี

และมิให้น ารายรับประเภทพันธบัตร 

เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

มารวมค านวณ โดยถือปฏิบัติตาม  

1 
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2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรือแก้ไขข้อความค าชี้แจง  (ต่อ)                                  
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1 รายการ /งบประมาณท่ีปรับเพิ่ม หมายเหตุ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 

 

 

 

ข้อ 9  

หน้า 45/140 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

-ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ  จ านวน 350,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปก

ห นั งสื อ  ค่ า ธ รรม เนี ย ม แล ะก าร

ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็คทรอนิค 

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ และค่าจ้าง

เหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท าการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง

สะเตงนอกไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

เช่น ค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงาน

พิธีและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี ้

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   

 

 

 

เหตุผล ขอเพิ่มเติมรายจ่ายเน่ือง

งบประมาณรายจ่ายที่เสนอสภาใน

ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โดยขอลดรายจ่ายจาก  ครุภัณฑ์อื่น 

ชุดถาดรองอาบน้ าศพ หน้า 136/140 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ งานศาสนาวัฒนาธรรม

ท้องถิ่น จ านวน 141,000 บาท จาก

จ านวนงบประมาณที่ได้เสนอต่อที่

ประชุมสภา  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 

2 5 6 4  จ า น วน  2 8 0 ,0 0 0  บ าท 

คงเหลือ 139,000 บาท 

      จงึขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ 

หน้า 45/140 เป็น ค่าใช้สอย รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  จ านวน 

491,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่ารับ

วารสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ 

ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้จัดจ้างโดยระบบ

อิเล็คทรอนิกส์  ค่าจา้งเหมาบริการ 

ต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล 

ภายนอกมาท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่

สามารถด าเนินการเองได้ เช่น ค่าจัด 

2 
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2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรือแก้ไขข้อความค าชี้แจง (ต่อ)                                   
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1 รายการ /งบประมาณท่ีปรับเพิ่ม หมายเหตุ 

  ซือ้ ไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีและ 

อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจา่ยนี ้ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได้ 

 

 

 

 

ข้อ 14  

หน้า 60/140 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 

-ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน (แบบ

เข้ามุม) จ านวน 7,500 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม) 

จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท ตาม

รายละเอียดที่เทศบาลก าหนด ไม่มีใน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด 

ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  – ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 หนา้ 88 ล าดับที่ 19 

 

 

เหตุผล ขอเพิ่มเติมรายจ่ายเน่ือง

งบประมาณรายจ่ายที่เสนอสภาใน

ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์  โดยขอลดรายจ่ายจาก  

ครุภัณฑ์อื่น ชุดถาดรองอาบน้ าศพ 

หน้า 136/140 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น จ านวน 

2,000 บาท จากจ านวนงบประมาณ

ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา  เมื่อวันที่  

17 สิงหาคม 2564 จ านวน 280,000 

บาท และลดงบประมาณตามข้อ 9 

มาแล้ว คงเหลือ 137,000 บาท 

         จึงขอแปรญั ตติ เพิ่ มวงเงิน

งบประมาณ  ห น้า 60 /140  เป็ น 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน (แบบ

เข้ามุม) จ านวน 9,500 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม) 

จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท ตาม

รายละเอียดที่เทศบาลก าหนด ไม่มีใน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด 

ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  – ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 หนา้ 88 ล าดับที่ 19 
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2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรือแก้ไขข้อความค าชี้แจง (ต่อ)                                                                
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1 รายการ /งบประมาณท่ีปรับเพิ่ม หมายเหตุ 

 

 

ข้อ 20  

หน้า 71/140 

แผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

-ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน (แบบ

เข้ามุม) จ านวน 7,500 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม) 

จ านวน  1 ตั ว  ๆ  ละ  7 ,500  บ าท 

รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มี

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ในท้ องถิ่ นหรือราคาที่ ซื้ อ ได้ อย่ าง

ประหยัด  ตั้ งจ่ ายจาก เงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 

88 ล าดับที่ 19  

 

 

 

เหตุผล ขอเพิ่มเติมรายจ่ายเน่ือง

งบประมาณรายจ่ายที่เสนอสภาใน

ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์  โดยขอลดรายจ่ายจาก  

ครุภัณฑ์อื่น ชุดถาดรองอาบน้ าศพ 

หน้า 136/140 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น จ านวน 

2,000 บาท จากจ านวนงบประมาณ

ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา  เมื่อวันที่  

17 สิงหาคม 2564 จ านวน 280,000 

บาท และลดงบประมาณตามข้อ 9 

ข้ อ  14  ข้ อ  และ  ข้ อ  19  ม าแล้ ว  

คงเหลือ 105,000 บาท 

        จึ ง ข อ แ ป ร ญั ต ติ เ พิ่ ม

งบประมาณรายจ่าย หน้า 70/140 

เป็น ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 

(แบบเข้ามุม ) จ านวน 9,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (แบบ

เข้ามุม) จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 9,500 

บาท  ต ามรายละเอี ยดที่ เทศบาล

ก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้

อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 88 

ล าดับที่ 19  
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2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรือแก้ไขข้อความค าชี้แจง (ต่อ)                                                                
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1 รายการ /งบประมาณท่ีปรับเพิ่ม หมายเหตุ 

 

 

 

ข้อ 33 

หน้า 103/140 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

-งบ ล งทุ น  ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์

ส านั ก งาน  ตู้ เห ล็ ก แบบ  2  บ าน 

จ านวน 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซือ้ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 

5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

ดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นช้ัน

ปรับระดับ 3 ช้ัน 3. คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก .) รายละเอี ยดตาม เทศบาล

ก าหนด จัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  – 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  1 หน้า 

146 ล าดับที่ 71 

   

 

เหตุผล ข้อเท็จจริง เมื่อตรวจสอบ

จากมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ฉบับ

ปัจจุบัน ปี 2563 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 

ร าค าที่ ตั้ ง ไว้ ไม่ มี ใน ม าต รฐ าน

ครุภัณฑ์จงึขอเพิ่มวงเงนิงบประมาณ

ในการจัดซื้อให้เท่าราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ เป็นตู้  ๆ ละ 5,900 บาท 

จ านวนวงเงินงบประมาณที่ตั้งเพิ่ม 

8 0 0  บ า ท  โด ย ข อ ล ด ว ง เ งิ น

ง บ ป ร ะ ม า ณ  จ า ก ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์และอิ เล็กทรอนิกส์  

เค รื่ อ งคอ มพิ ว เต อ ร์  All In One 

ส าห รั บ งาน ป ระม วล ผ ล  ห น้ า 

109/140 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุ ม ชน  จาก วงเงิน งบ ป ระม าณ 

51,000 บาท คงเหลือ 50,200 บาท                                                                                                    

   จึงขอแปรญัตติเพิ่มวงเงิน

งบประมาณ หน้า 103/140 เป็น  งบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 11,800 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 

2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  1. มี

มือจับชนิดบิด  2. มีแผ่นช้ันก าหนด 

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง

จ่ า ย จ าก เงิ น ร าย ได้  – ป ราก ฏ ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา้ 146 ล าดับที่ 71 

5 
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2.3  รายการปรับเพิ่มงบประมาณ และหรือแก้ไขข้อความค าชี้แจง (ต่อ)                                                                
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณ  ผ่านวาระที่ 1 รายการ /งบประมาณท่ีปรับเพิ่ม หมายเหตุ 

ข้อ 39  

หน้า 110/140 
-ค่ าบ า รุ ง รั ก ษ าแ ล ะป รั บ ป รุ ง

ครุภัณฑ์   จ านวน 300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของหน่วยงานกอง

ช่าง เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถเจซีบี 

รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่น ๆ 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

 

เหตุผล ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ 

เพื่อให้เพียงพอต่อแผนงานเคหะ

และชุมชน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน จาก งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับงานประมวลผล 

ที่คงเหลืองบประมาณ ตามข้อ 37 

แล้ว จ านวน 4,200 บาท 

         จึงขอแปรญั ตติ เพิ่ มวงเงิน

งบประมาณ หน้า 110/140 เป็น ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

จ านวน 304,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ของหน่วยงานกองช่าง เช่น 

ร ถ ย น ต์  ร ถ บ ร ร ทุ ก  ร ถ เจ ซี บี 

รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่น ๆ 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
 

6 
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2.4  รายการที่ตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่    จ านวน  3  รายการ                                                                                                          
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณท่ีตั้งรายจ่ายใหม่ หมายเหตุ 

 

 

ข้อ 19 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

-ขอแปรญัตติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่  ซึ่งไม่มีในรายการค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุม

ในขั้นรับหลักการในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

         เหตุผล  เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับในการบริหารจัดการใน 

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดย

ขอลดรายจ่ายจาก  ครุภัณฑ์อื่น ชุดถาดรองอาบน้ าศพ หน้า 

136/140 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท  จากจ านวน

งบประมาณที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2564 

จ านวน 280,000 บาท และลดงบประมาณตามข้อ 9 และข้อ 14 

มาแล้ว คงเหลือ 107,000 บาท 

          จึงขอแปรญัตติ เพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่ งบลงทุน  หมวด ค่า

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่ า

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินของ

เทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นและ 

อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายน้ี ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 

1 

 

 

ข้อ 29 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

-ขอแปรญัตติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่  ซึ่งไม่มีในรายการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมในขั้นรับ

หลักการในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

2 
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2.4  รายการที่ตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณท่ีตั้งรายจ่ายใหม่ หมายเหตุ 

           

         เหตุผล  เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับในการบรหิารจัดการใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    

โดยขอลดรายจ่ายจาก  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หน้า 85/140 

แผนงานการสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ จ านวน 200,000 บาท จากจ านวนงบประมาณที่ได้เสนอ

ต่อที่ประชุมสภา  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2564 จ านวน 1,200,000 

บาท คงเหลือ 1,000,000 บาท 

          จึ งขอแปรญั ตติ  ตั้ งงบประมาณ รายจ่ายขึ้ น ใหม่  งบ

ด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม

และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ

อิเล็คทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าจ้างแรงงาน

บุคคลภายนอกมาท าการอย่างใดอย่างหน่ึง  กรณีที่เทศบาลเมือง 

สะเตงนอกไม่สามารถด าเนินการเองได้ เช่น ค่าจัดไม้ดอกไม้ประดับ 

ซุ้มงานพิธีและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายน้ี  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 

 

ข้อ 30 ขอแปรญัตติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่  ซึ่งไม่มีในรายการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมในขั้นรับ

หลักการในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 

2564  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          เหตุผล  เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับในการบรหิารจัดการใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   

โดยขอลดรายจ่ายจาก  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หน้า 85/140 

แผนงานการสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับสังคม

สงเคราะห์ จ านวน 20,000 บาท จากจ านวนงบประมาณท่ีได้เสนอ 
 

3 
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2.4  รายการที่ตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่  (ต่อ)                                                                         
 

ล าดับที่/ หน้า รายการ /งบประมาณท่ีตั้งรายจ่ายใหม่ หมายเหตุ 

 ต่อที่ประชุมสภา  เมื่อวันท่ี  17 สิงหาคม 2564 จ านวน 1,200,000 

บาท และลดงบประมาณตาม ข้อ 29 มาแล้ว คงเหลือ 980,000 บาท 

        จึงขอแปรญัตติ ตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ งบด าเนินงาน  

หมวด ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 

20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม

คณะกรรมการหรอือนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

ตามกฎหมาย หรอืตามระเบียบหรอืหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทยหรอืการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 

2548 ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 

 

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ท่านใด ประสงค์จะอภปิรายแล้ว  ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบ 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2565  หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  อนุมัติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการ

แปรญัตติ  ได้พิจารณาแล้วเสร็จ หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่อนุมัติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ  โปรดยกมอื 
    

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  จ านวน      15   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  จ านวน       -   เสียง 

/-งดออกเสียง… 
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    -งดออกเสียง     จ านวน       1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระที่  3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ ตราเป็น 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หรือไม่เห็นชอบ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ในวาระที่ 3 นี้ จะ

ไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52  ได้

ห้ามมิให้มีการอภิปราย  เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลงมติให้มี

การอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ  ขอมติที่

ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการ

พิจารณาในวาระที่ 2  ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบ  ในวาระที่  3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามร่าง

เทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ไปแล้วหรอืไม่  

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ ในวาระที่  3  

ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการ

พิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ไปแล้วหรอืไม่  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ  จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ  จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ 
 

/ตราเป็นเทศบัญญัติ... 
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ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  

2565  ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
    

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

จ า น วน  30,0 0 0 .- บ าท   ข อ ง  ก อ งก า รศึ ก ษ า   ต าม ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ 27   (เอกสารที่ 3)  

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี –เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน ์  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วยกองการศกึษา มีความประสงค์จะขอ

โอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  30,000  บาท  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน          596,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          596,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            30,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          566,000    บาท 
 

โอนเพิ่ม   ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานศึกษา   

หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ดังนี ้

     -งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน          10,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            5,400     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน          30,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          35,400     บาท  
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ข้อ 5.2  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์  จ านวน  30,000  บาท ของกองการศึกษา ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  

ก่อน เชญิเลขาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  30,000  บาท ของกอง

การศึกษา โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบ   

ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  30,000  บาท ของกองการศกึษา 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ  จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ  จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ ์ จ านวน  30,000  บาท ของกองการศึกษา 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

จ านวน 5,000.- บาท  ของกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27   (เอกสารที่ 4)    

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วยกองการศกึษา มีความประสงค์จะขอ 
 

/โอนงบประมาณรายจ่าย... 
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โอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น ชุดถาดรอง

อาบน้ าศพ  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน          600,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          600,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน              5,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          595,000    บาท 
 

โอนเพิ่ม   ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

หมวดค่าครุภัณฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้    

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            10,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            35,400    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน              5,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน             40,400    บาท  
 

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอ้ 5.3  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์  จ านวน 5,000.- บาท  ของกองการศึกษา  ต่อไป จะขอมติที่

ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  

5,000  บาท ของกองการศึกษา ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  5,000  บาท ของกอง

การศกึษา โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัตเิห็นชอบ 

/ให้โอนเงนิงบประมาณ… 
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ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  5,000  บาท ของกองการศึกษา 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ ์ จ านวน  5,000  บาท ของกองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.4  ญั ตติ  เพื่ อพิจารณาขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ชุดถาดรอง 

อาบน้ าศพ  ของ กองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29    (เอกสารที่ 5 )   

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน  ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วย กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ชุดถาดรองอาบน้ าศพ  เนื่องจากพัสดุได้ด าเนินการสอบถามราคาสามารถ

จัดซื้อได้ และมีความประสงค์จะจัดซือ้เพิ่ม เพื่อบริการสาธารณะใหท้ั่วถึง จึง

มีความจ าเป็นจะเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงฯ  ดังนี ้
 

ข้อความเดิม  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น   หมวดค่าครุภัณฑ ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรอง

อาบน้ าศพ  ตั้งไว้  600,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อชุดถาดรองอาบน้ าศพ 

แบบสแตนเลส  จ านวน  12 ตัว ๆ ละ  50,000  บาท  คุณลักษณะเฉพาะพอ

สังเขป  ท าจากสแตนเลส  ขนาดกว้าง  80 ซม.  ยาว  210  ซม. สูงจากพืน้ 

85 ซม.  มีลอ้เลื่อน  มรีูระบายน้ าทิง้  ขาปรับระดับได้  ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

หนา้ 109/119  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 421 

ล าดับที่  17” 
/ข้อความใหม.่.. 
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ข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์อื่น     

ชุดถาดรองอาบน้ าศพ   เพื่อจา่ยเป็นการจัดซือ้  ชุดถาดรองอาบน้ าศพ 

แบบสแตนเลส  จ านวน 17 ตัว ๆละ  35,000  บาท  เป็นเงนิ 595,000  บาท

คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป  ท าจากสแตนเลส  ขนาดกว้าง  80 ซม.  ยาว  

210  ซม. สูงจากพื้น 85 ซม.  มีล้อเลื่อน  มีรูระบายน้ าทิ้ง  ขาปรับระดับได้  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 109/119  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565)  หนา้ 421  ล าดับที่  17” 
 

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ข้อ 5.4  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่มี  ต่อไปขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ชุดถาดรอง 

อาบน้ าศพ  ของ กองการศึกษา  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   ชุดถาดรองอาบน้ าศพ  ของ กองการศึกษา โปรด

ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ชุดถาดรอง 

อาบน้ าศพ  ของ กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ       จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ   จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง            จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุดถาดรองอาบน้ าศพ  

ของ กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่พัก 
 

/ประจ ากูโบร์(แบบเคลื่อนที่)… 
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ประจ ากูโบร์(แบบเคลื่อนที่)  จ านวน  3  หลัง ๆ ละ 42,000 บาท  ตั้งไว้  

126,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ กองการศึกษา  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ 27   (เอกสารที่ 6)    

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก  

รองนายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ ์  

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก   ด้วย กองการศกึษา  มีความประสงค์

จะขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ที่พักประจ ากูโบร์(แบบเคลื่อนที่)  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน            60,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            60,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            60,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน                0.00    บาท 
 

โอนลด   ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          596,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          596,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            66,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          530,000    บาท  
 

โอน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์

อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  จ านวน 3 หลัง ๆละ 42,000 บาท  

ตั้งไว้  126,000  บาท  ดังนี้ 

/-งบประมาณที่อนุมัติ… 
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     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน              0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน              0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอน   จ านวน           126,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน           126,000    บาท 

    เพื่อจัดซื้อที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) กว้าง  2.5  เมตร  ยาว  3 เมตร  

สูง  3.2  เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.

2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 89 ล าดับที่ 34  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  

2564  

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ข้อ 5.5  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ    เชญิรองนายกเทศมนตรีฯ  
 

นางรัชนี   กาญจนานุชิต   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก  

รองนายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางรัชนี   กาญจนานุชิต   

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  ขอเพิ่มเติม  เนื่องจาก กองการศกึษา  

ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ตั้งไว้  60,000 บาท

เป็นการตั้งจ่ายผิดพลาด  เนื่องจากกองช่าง ได้แจ้งว่า ศาลาที่พักประจ า     

กูโบร์ ไม่ได้เป็นการก่อสร้าง เพราะไม่ได้ยึดติดกับพืน้ดิน สามารถเคลื่อนที่ได้

เป็นครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติฯ ประจ าปี 

พ.ศ. 2564  ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์ 

(แบบเคลื่อนที่)  จ านวน 3 หลัง ๆละ 42,000 บาท  เป็นเงิน  126,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 หนา้ 89 ล าดับที่ 34  เมื่อวันที่  24  มถิุนายน  2564  

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ข้อ 5.5  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่มี  ต่อไปขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่

พักประจ ากูโบร์(แบบเคลื่อนที่)  จ านวน  3  หลัง ๆ ละ 42,000 บาท   ตั้งไว้  

126,000  บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ของ กองการศกึษา  ก่อนที่จะลงมต ิ
/ขอให้เลขานุการสภาฯ... 
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ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ     

ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขาฯ 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ที่พักประจ ากูโบร์(แบบเคลื่อนที่)  จ านวน  

3  หลัง ๆ ละ 42,000 บาท   ตั้งไว้  126,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ของ กองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่พักประจ ากูโบร์(แบบเคลื่อนที่)  จ านวน  3  

หลัง ๆ ละ 42,000 บาท   ตั้งไว้  126,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ 

กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ     จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ     จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง          จ านวน       1       เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  จ านวน  3  หลัง ๆ ละ 42,000 บาท ตั้งไว้  

126,000  บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ของ กองการศกึษา 

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรตีเสริม 

เหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  จ านวน  550,000  บาท   ของ

หน่วยงานกองช่าง     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27   (เอกสารที่  7)   

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) –เชญิผูบ้ริหารฯ 

 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ด้วยกองช่าง ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดซือ้ 
 

/จัดจ้างโครงการก่อสร้าง… 
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จัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  

หมู่ที่  12 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกองช่าง ได้ท าประมาณการราคา 

ปร.4 และ ปร.5 (ตามราคาปัจจุบัน ) ปรากฏว่า งบประมาณในการ

ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่มความยาวของโครงการ และราคา

เหล็กสูงขึ้น กองช่าง จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนินการก่อสร้างได้  

ดังนี้ 

รายการที่ 1  โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 

เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   จ านวน  200,000  บาท 

 

รายการที่ 2   โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงิน

ช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ จ านวน  100,000  บาท 

 

รายการที่ 3   โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  จ านวน  100,000  บาท 
  

รายการที่ 4   โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้  จ านวน  150,000  บาท   

-รวมจ านวนเงนิที่โอนลด      จ านวน    550,000   บาท 
 

เพื่อโอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  

หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  หมูท่ี่ 12   ตั้งจา่ย

จากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       1,504,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       1,710,000     บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        550,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       2,260,000    บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5 .6  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ีต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมู่ที่ 12  จ านวน  550,000  บาท ของ

หน่วยงานกองช่าง  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  

จ านวน  550,000  บาท  ของหน่วยงานกองช่าง  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยเจริญสวัสดิ์  หมูท่ี่  12  จ านวน  550,000  บาท  ของหน่วยงานกองช่าง 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ          จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ   จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง         จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  จ านวน  550,000  บาท ของหน่วยงาน

กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7  ญั ตติ  เพื่ อพิจารณาขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง 

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์   หมู่ที่   12  ของ

หน่วยงาน กองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29   (เอกสารที่ 7 )   

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี –เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

 

/นายเสรี   เรอืงกาญจน์...   
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นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  จากการที่ กองช่าง ได้โอนเพิ่มงบประมาณ

ในการด าเนินการก่อสร้างเพิ่มขึน้ เนื่องจากเพิ่มความยาวของโครงการฯ และ

ราคาเหล็กสูงขึ้น  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจรญิสวัสดิ์  หมู่ที่  12  ดังนี้ 
 

จากค าชี้แจงเดิม  “แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจรญิสวัสดิ์  หมู่ที่  12 เพื่อจา่ย 

เป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  

หมู่ที่  12  ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวรวม 400.00 เมตร

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
 

แก้ไขค าชี้แจงใหม่เป็น “แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12 เพื่อจา่ย

เป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  

หมูท่ี่  12  ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวรวม 560.00 เมตร 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
 

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย ข้อ 5 .7  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยเจริญสวัสดิ์   หมู่ที่  12       

ของหน่วยงานกองช่าง   ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

/ซอยเจรญิสวัสดิ์  หมู่ที่  12... 
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ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  ของหน่วยงานกองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ อนุมัติ เห็นชอบให้ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้าง  

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  หมู่ที่  12  ของหน่วยงาน

กองชา่ง โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ      จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ   จ านวน     -    เสยีง 

    -งดออกเสียง           จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง     

ค าชี้แจงงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยเจรญิสวัสดิ์  หมู่ที่  12  ของหน่วยงานกองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   งานไฟฟ้าถนน   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง  ของ หน่วยงานกองช่าง   จ านวน  20 รายการ  รวม

งบประมาณท้ังสิ้น  20,899,000  บาท    (เอกสารที่  8)     

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 

เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่จ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินแผ่นดินของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  4  พ.ศ. 2561 ข้อ 59   

วรรคแรก  เชญิ ผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วยกองช่าง  มีความประสงค์จะขออนุมัติ

กันเงนิงบประมาณรายจ่าย  รายการที่มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แต่จ าเป็นจะต้องใช้

จา่ยเงนิ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน  20  โครงการ 

ดังนี้  
/โครงการก่อสรา้ง… 
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1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์  

หมู่ที่  12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน    

1,710,000   บาท  

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนัดโต๊ะโมง 3  

หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน    

1,676,000   บาท 

3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู  4  

หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   

1,551,000   บาท 

4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยปาลาจอืงา 

(ปากาจอืงา)  หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ   1,020,000    บาท 

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยพงษ์เจริญ   

ถนนผังเมือง 4  ซอย 24   หมู่ที่ 9   ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน   1,256,000   บาท 

6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรวมเงนิ   

หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

              จ านวนเงิน    1,276,000   บาท 

7.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยอัลนูร (หลัง

โรงเรยีนฮาฟิทมัรกัส)  หมู่ที่ 3  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา   จ านวนเงิน    1,134,000    บาท 

8. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยโอเอ็กโอ  

หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

            จ านวนเงิน    996,000   บาท 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก  ซอยโปลีบีนา 2 

หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา    

จ านวนเงนิ    383,000   บาท 

/10. โครงการก่อสร้างถนน… 
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10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก  ซอยฮาปีเซาะ 

หมู่ที่ 11  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  

325,000 บาท                                         
 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก ซอยลางา-ปายอ     

หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา    

จ านวนเงนิ   1,097,000   บาท 
 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ า   

ถนนสายเอสพี   หมู่ที่ 13   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัด

ยะลา   จ านวนเงิน   1,499,000   บาท 
   

13. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยตะโล๊ะบอแร-ก าปงกรแีย   หมู่ที่ 6   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืง

ยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ   508,000   บาท 
 

14. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยปอเนาะ - กูแบปูตะ   หมู่ที่ 11   ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  

จังหวัดยะลา   จ านวนเงิน   457,000   บาท 
 

15. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยรวมเงนิ  หมู่ที่ 10   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

              จ านวนเงนิ    813,000  บาท 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคู

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮเิล  หมู่ที่ 2  ต าบลสะเตงนอก   

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงิน    1,521,000  บาท 
 

17. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม 

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนผังเมือง 4  ซอย  2  หมู่ที่ 1 

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   

จ านวนเงนิ   522,000   บาท 
 

18. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  6 

ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

              จ านวนเงนิ    2,273,000    บาท 

/19. โครงการบุกเบิกถนน… 
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19. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยมะสาเมาะ  หมู่ที่ 8 ต าบล 

สะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงิน  196,000  บาท                               
  

20. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยหลังอนามัยนิบงบารู  1 

หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

              จ านวนเงนิ   136,000   บาท 
 

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ รายการกันเงนิ  ทั้งหมด  20  โครงการ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -โครงการฯ ที่ 1  เป็นของ  หมู่  12  -โครงการฯ ที่ 2 เป็นของ  หมู ่ 4 

    -โครงการฯ ที่ 3 เป็นของ  หมู่  7  -โครงการฯ ที่ 4 เป็นของ  หมู่  8 

    -โครงการฯ ที่ 5 เป็นของ  หมู่  9  -โครงการฯ ที่ 6 เป็นของ  หมู่  10 

    -โครงการฯ ที่ 7 เป็นของ  หมู่  3  -โครงการฯ ที่ 8 เป็นของ  หมู่  1 

    -โครงการฯ ที่ 9 เป็นของ  หมู่  1  -โครงการฯ ที่ 10 เป็นของ  หมู่  11 

-โครงการฯ ที่ 11 เป็นของ  หมู่  5  -โครงการฯ ที่ 12 เป็นของ  หมู ่ 13 

-โครงการฯ ที่ 13 เป็นของ  หมู่  6  -โครงการฯ ที่ 14 เป็นของ  หมู่  11 

-โครงการฯ ที่ 15 เป็นของ  หมู่  10  -โครงการฯ ที่ 16 เป็นของ  หมู่  2 

-โครงการฯ ที่ 17 เป็นของ  หมู่  1   -โครงการฯ ที่ 18 เป็นของ  หมู่  6 

-โครงการฯ ที่ 19 เป็นของ  หมู่  8  -โครงการฯ ที่ 20 เป็นของ  หมู่  7 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย  ในระเบียบข้อ 5.8  โปรดยกมอื 

เชญิ รองนายกเทศมนตรี  
 

นางรัชนี   กาญจนานุชิต   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก  

รองนายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางรัชนี   กาญจนานุชิต   

รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เนื่องจากการประชุมสภาฯ วันนี้ เป็น

การถ่ายทอดสด  อยากให้ท่านประธานสภาฯ พูดชื่อโครงการให้ครบด้วย 

ผูช้ม หรอืผูฟ้ังเขาจะไม่ทราบ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย  ในระเบียบข้อ 5.8  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี เชญิ เลขานุการสภาฯ ได้ขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัต ิ

กันเงนิงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ก่อนที่จะลง

มติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม สภาฯ  

ข้อ 76  ก่อน 

/-นายมาหะมะรอสีดี...    

-58- 
 



นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม ทลีะโครงการ นะครับ  
 

-การกันเงินงบประมาณปี  2564 กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน เพื่อเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   จ านวน  20  โครงการ  ดังนี้ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการ

ที่  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญ

สวัสดิ์  หมู่ที่  12  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   

จ านวนเงนิ    2,260,000  บาท  โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณี มิ ได้ก่อหนี้ผูกพั น   เพื่ อ เบิกจ่ายในปี งบประมาณ   พ .ศ. 2565  

โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่  1. 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  

หมู่ที่  12   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ  2,260,000 บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

นัดโต๊ะโมง  3  หมู่ที่ 4  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   

จ านวนเงนิ   1,676,000   บาท  โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

/-ไม่อนุมัตเิห็นชอบ… 
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-ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 

                      
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัติให้กันเงนิงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ 

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โครงการที่  2. 

โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนัดโต๊ะโมง  3  

หมู่ที่ 4  ต าบล   สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  

1,676,000  บาท 

 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่  3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยนิบงบารู  4  หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   

จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  1,551,000  บาท   โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โครงการที่  3. 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4     

หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน 

1,551,000  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยปาลาจืองา (ปากาจืองา)  หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา   จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  1,020,000  บาท  โปรดยกมอื                                   



-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
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มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โครงการที่ 4. 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยปาลาจืองา    

(ปากาจอืงา)  หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา    

จ านวนเงนิ   1,020,000  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่  5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยพงษ์เจริญ ถนนผังเมือง 4 ซอย 24  หมู่ที่ 9 ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,256,000  บาท โปรดยกมอื                                

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โครงการที่  5 . 

โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพงษ์ เจริญ   

ถนนผังเมือง 4   ซอย 24   หมู่ที่ 9   ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ   1,256,000   บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงนิ

งบประมาณรายจา่ยฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  



พ.ศ. 2565  โครงการที่  6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยรวมเงนิ  หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   

จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน    1,276,000    บาท  โปรดยกมอื   

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่  6. 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรวมเงิน        

หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา จ านวนเงิน  

1,276,000  บาท 
                                         

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยอัลนูร (หลังโรงเรยีนฮาฟิทมัรกัส)  หมู่ที่ 3  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวนเงนิ  1,134,000  บาท โปรดยกมอื    

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่ านใด ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 7. 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอัลนูร (หลัง



โรงเรียนฮาฟิทมัรกัส)  หมู่ที่  3  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ    1,134,000    บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงนิ

งบประมาณรายจา่ยฯ  กรณีมไิด้ก่อหนีผู้กพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

/พ.ศ. 2565  โครงการที่ 8… 
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พ.ศ. 2565  โครงการที่ 8. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก   ซอยโอเอ็กโอ   หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   

จังหวัดยะลา  จ านวนเงิน    996,000   บาท   โปรดยกมือ   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงิน 

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติให้กันเงนิงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการที่  8.โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโอเอ็กโอ  หมู่ที่ 1  ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   996,000  บาท 
                                      

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565  โครงการที่  9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยโปลีบีนา 2  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา   จ านวนเงนิ  383,000  บาท  โปรดยกมอื            

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 



เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่  9. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก  ซอยโปลีบีนา  2  หมู่ที่ 1  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา    จั งหวัดยะลา   จ านวนเงิน    

383,000   บาท 
                                         

/-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 โครงการที่ 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยฮาปีเซาะ  หมู่ที่ 11  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ  325,000  บาท   โปรดยกมอื        

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่ านใด ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 10. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮาปีเซาะ  หมู่ที่ 11  

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   

จ านวนเงนิ  325,000  บาท 
                                          

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 โครงการที่  11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก  

ซอยลางา-ปายอ   หมู่ที่ 5  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา  จ านวนเงนิ   1,097,000  บาท   โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 



มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 11.  
 

/โครงการก่อสร้างถนน... 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรอิมเหล็ก  ซอยลางา-ปายอ  หมู่ที่ 5  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

                                        จ านวนเงนิ  1,097,000  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงนิ

งบประมาณรายจา่ยฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมคูระบายน้ าถนนสายเอสพี   หมู่ที่ 13   ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ   1,499,000   บาท   โปรดยกมอื          

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โครงการที่ 12. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ า ถนนสาย

เอสพี   หมู่ที่ 13   ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา  

             จ านวนเงนิ  1,499,000   บาท 
     

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่  13. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ 

ติกคอนกรีต  ซอยตะโล๊ะบอแร-ก าปงกรีแย   หมู่ที่ 6   ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   508,000  บาท  โปรดยกมอื                          



-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
/เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ... 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 13. 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยตะโล๊ะ   

บอแร-ก าปงกรีแย   หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ  508,000  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 14. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์  

ติกคอนกรีต  ซอยปอเนาะ - กูแบปูตะ   หมู่ที่ 11   ต าบลสะเตงนอก   

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   457,000  บาท  โปรดยกมอื                       

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 14. 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยปอเนาะ - 

กูแบปูตะ   หมู่ที่ 11   ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ  457,000  บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 15. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์  



ติกคอนกรตี  ซอยรวมเงิน  หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  

จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ    813,000  บาท  โปรดยกมอื 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

/มติที่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติให้กันเงนิงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 15. 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี   ซอยรวมเงนิ  

หมู่ที่ 10 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา   

จ านวนเงนิ  813,000  บาท 
                                         

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 16. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์  

ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮิเล  หมู่ที่ 2   

ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ  1,521,000 บาท   โปรดยกมอื   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โครงการที่ 16. 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมคูระบาย



น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮิเล   หมู่ที่ 2   ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  1,521,000  บาท 
                                         

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 17. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์  

ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนผังเมือง 4  
 

/ซอย  2  หมู่ที่ 1... 
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ซอย  2  หมู่ที่  1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ  522,000    บาท  โปรดยกมอื                   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่  17. 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนผังเมือง 4  ซอย  2  หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตง

นอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ   522,000  บาท 
  

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 18. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์    

หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ  2,273,000 บาท  โปรดยกมอื 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 



    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โครงการที่  18. 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จ านวนเงนิ   2,273,000   บาท                                  
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้กันเงนิ 
 

/งบประมาณรายจ่ายฯ... 
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งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 โครงการที่ 19 โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยมะสาเมาะ  

หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   

จ านวนเงนิ  196,000  บาท   โปรดยกมอื                    

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่  19. 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ซอยมะสาเมาะ  หมู่ที่ 8 ต าบลสะเตงนอก   

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   จ านวนเงนิ  196,000   บาท 
 

-ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  โครงการที่ 20. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลัง

อนามัยนิบงบารู 1  หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัด

ยะลา  จ านวนเงนิ   136,000  บาท   โปรดยกมอื 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน

งบประมาณฯ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื   
 



มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้กันเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15        เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้กันเงนิงบประมาณฯ จ านวน       -         เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน        1        เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ  กรณีมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการที่ 20. 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ซอยหลังอนามัยนิบงบารู  1  หมู่ที่ 7    

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจ านวนเงนิ 136,000 บาท 
                                         

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  นายมะสดี  หะยียะปาร ์ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร ์    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม  อยากขอแก้ไขในโครงการที่ 4 ซอยปาลาจืองา  

หมูท่ี่  8 เป็น ปากาจอืงา ซึ่งเป็นชื่อเรยีกที่ถูกต้อง และเป็นที่รูจ้ักของชาวบ้าน  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ มันเป็นชื่อที่ปรากฏในเทศบัญญัติฯ เดี๋ยวจะวงเล็บค าวา่ ปากาจอืงา 

    แตก่ารขอแก้ไข เป็นอ านาจของผูบ้ริหารฯ สามารถขอแก้ไขได้ในภายหลัง    
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอพักการประชุม  15  นาที  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
   

    -พักการประชุม  15  นาที 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประชุมต่อ    5 .9  ญั ตติ  เพื่ อพิ จารณาขออนุมัติ เห็นชอบรับโอน

ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณูปโภค ถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า  โครงการจัดสรรที่ดิน  

ภัควัต  3  ให้ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  บ ารุ งรักษา เมื่ อ ได้ โอน เป็ น

สาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  

จ านวน  38,708.67 บาท (เงินสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทหกสิบเจ็ด

สตางค์)    ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ว่าด้วยการโอน

สาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 

และการขออนุมัตดิ าเนนิการเพื่อการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค หรอืด าเนนิ 

การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2559 ของ

หนว่ยงาน กองชา่ง   (เอกสารที่ 9) 



(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  สืบเนื่องจากมีการจัดสรรที่ดิน ก่อสร้าง

โครงการแล้ว แต่ยังมีบางส่วนยังไม่ได้โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ จริงอยู่

การจัดสรรเป็นเรื่องของนักธุรกิจ แต่พอมีปัญหาเกิดขึ้น ชาวบ้านก็มาแจ้งให้

เทศบาลฯด าเนินการอยู่แล้ว และหากยังไม่รับโอน  การที่เทศบาลฯจะท า

อะไรก็ไม่สะดวก รายละเอียดตามเอกสารที่ 9 ครับ  
/จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ... 
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จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
      
นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ข้อ 5.9  โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อขออนุมัตเิห็นชอบรับโอน 

    สาธารณูปโภค ถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ าโครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 3  

ให้เทศบาลเมอืงสะเตงนอก บ ารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์ 

แล้ว พร้อมกับรับมอบเงนิค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค จ านวน  38,708.67 

บาท (เงินสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  ของกองช่าง 

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภค ถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ า

โครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 3 ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บ ารุงรักษา เมื่อ

ได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่าบ ารุงรักษา

สาธารณูปโภค  จ านวน  38,708.67 บาท (เงินสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย

แปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  ของกองช่าง  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภค ถนน ทางเท้า ระบบ

ระบายน้ าโครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 3  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้รับโอน   จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้รับโอน   จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง     จ านวน       1       เสียง 
 



เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภค 

ถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ าโครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 3 ให้เทศบาลเมือง

สะเตงนอก บ ารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับ

มอบเงินค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  38,708.67 บาท (เงินสาม

หมื่นแปดพันเจ็ดรอ้ยแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  ของกองช่าง 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.10  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564  โต๊ะท างาน  จ านวน  14,000  บาท   ของ 

หน่วยงาน ส านักปลัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ 
 

/งบประมาณขององค์กร… 

                                 -71- 
 

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอน 

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27   (เอกสารที่  10)   

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) -เชญิผูบ้ริหารฯ 

 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ด้วยส านักปลัดเทศบาลฯ  มีความจ าเป็น 

ต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มในงบลงทุน  ครุภัณฑส์ านักงาน  ซึ่งได้ตรา

ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2654  

เหตุผลที่ส านักปลัดฯ ต้องโอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้  ตามบันทึกข้อความ

ที่ ยล 52901/ 601  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564 นั้น เนื่องจากส านักปลัดฯ

มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะท างานให้กับนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

และรองนายกเทศมนตรี เพื่อใช้นั่งในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ 

สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2564 ได้อนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายไปแล้ว  แต่จ านวนงบประมาณการจัดซื้อโต๊ะท างาน ตามขนาดที่

ต้องการมีจ านวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อในครั้งนี้  จึงขออนุมัติ

โอนเพิม่งบประมาณ  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอ่ต้านคอรัปช่ัน ดังนี้ 

  -   -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน            60,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            48,600    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน             14,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน             34,600    บาท 
 



โอนเพิ่ม   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน     

หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน          52,000     บาท 

      -งบประมาณก่อนโอน   จ านวน          87,000     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน          14,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอนเพิ่ม           จ านวน         101,000     บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  5  ตัว รายละเอียดตาม

เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด 

หรอืราคาในท้องถิ่นหรอืราคาที่จัดซือ้โดยประหยัด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

/ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวง... 
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-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9  

มิถุนายน  2558  

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 457 ล าดับที่ 6 

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ข้อ 5.10  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อขออนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิ  

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โต๊ะท างาน   จ านวน  

14,000  บาท   ของหน่วยงาน  ส านักปลัด   ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  โต๊ะท างาน   จ านวน  14,000  บาท  ของหน่วยงาน  ส านักปลัด 

โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โต๊ะท างาน   จ านวน  

14,000  บาท  ของหนว่ยงาน  ส านักปลัด โปรดยกมอื 

 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณฯ  จ านวน      15      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณฯ  จ านวน       -      เสียง 

    -งดออกเสียง        จ านวน       1       เสียง 
 



เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โต๊ะท างาน จ านวน 14,000  บาท  

ของหน่วยงานส านักปลัด 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1 มีเรื่องจะน าเสนอแนะ 3 เรื่องดว้ยกัน ดังนี้ 
 

/1. สบืเนื่องจากเทศบาลฯเรา… 
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1. สบืเนื่องจากเทศบาลฯเรา  ภายใต้การน าทีมของนายเสรี   เรืองกาญจน์ 

นายกเทศมนตรีฯ  ได้อนุมัติในการจัดซื้อวัคซีนชโินฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีน

ทางเลือกให้แก่พ่อ แม ่พี่ น้องชาวสะเตงนอก  ซึ่งได้ด าเนินการฉีดไปแล้ว  

2 รอบ เมื่อวันที่  23 และ 24  สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา  รอบที่  3 คือ     

วันที่ 3 และวันที่  8  กันยายน 2564 นี้ ในส่วนของวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่าน

มา อยากขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ทุกท่านที่ร่วมกันท างานจนได้รับค าชมอย่างมากมาย

จากท่าน ผอ.โรงพยาบาล  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ซึ่งได้กล่าว   

ชื่นชม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่สามัคคี ร่วมมือกันท างานจนบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ 

2. อยากฝากไปถึงกองที่รับผดิชอบเรื่องการถางหญ้า ได้รับการรอ้งเรียนจาก 

ชาวบ้าน อยากให้ ท าให้เป็นระบบมากกว่านี้ เพราะเท่าที่ดูจากการรอ้งเรียน

ของพ่อ  แม ่พี่ น้อง มันยังไม่เป็นระบบ 

    3. ทางผู้ใหญ่บ้านหมู ่2 ได้ส่งไลน์สว่นตัวผม มีชาวบ้านรอ้งเรียนมาว่า ซอย

    อินทรชติ 6  มีน้ าท่วมขัง อยากฝากให ้กองช่าง ได้ไปดูแล  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายสุพจน ์  จันทร์เอียด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายสุพจน์   จันทร์เอียด  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสุพจน ์  จันทร์เอียด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่  2  อยากฝากถึงทีมผู้บริหารฯ   



-เมื่อวานฝนตกหนัก  ซอยจิตรภักดี น้ าท่วมหนักมาก ขณะนี้ น้ าก็ท่วมอยู่ 

อยากฝากใหผู้บ้ริหารฯ ได้ลงไปดูแลด้วยครับ 

-ซอยปะจูรง  ถนนโอเคแล้ว  แตม่ีปัญหาเรื่อง ตระแกรงฝาคูระบายน้ าที่ต่ า

กว่าถนนมาก  ชาวบ้านได้รับความเดือดรอ้น  ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายนพดล   ดวงแก้ว  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่  2 ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม ทีมผู้บริหารฯ ที่ได้ฟื้นฟูสะเตงนอก รวดเร็ว 

จนได้รับค าชมจากชาวบ้าน  มเีรื่องจะฝาก คือ ซอยรวมทอง เยือ้งโรงแรม 
 

/ATM ถนนเป็นหลุม... 
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ATM ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก และเป็นพื้นที่ติดเขตเทศบาลนครยะลา ถือว่า

เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลฯ แขกบ้าน แขกเมืองเข้ามาพักเยอะ ฝากด้วย

ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
  

นายอุสมาน   มะแซ  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

     มีเรื่องอยากฝากผูบ้ริหารฯ 

1. ถนนที่หัวสะพานหน้ามัรกัสยะลา ทะลุซอย 4 ไปทางตลาดเก่า ถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เคยไปซ่อมแซมมาแล้ว แต่ขณะนีม้ันพังอกี

แล้ว  อยากใหก้องช่าง ไปดูแลแก้ไขใหมอ่ีกที เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา และอยากใหเ้ร่งดว่นสักหน่อยครับ เพราะเข้าหน้า

ฝนชาวบ้านจะยิ่งล าบาก 

2. ถนนมันไม่มซีอย ก็ไม่รู้จะเรียกยังไง ทางพ้นหัวสะพานที่เว้าไปทางรา้นขาย

กล้วยทอด ถนนนั้น สมัยตั้งแต่ผมเป็น อบต. ผ่านมา 16-17 ปีแล้ว ได้ขอจาก

สภาฯ สมัยนั้น ขอให้เพิ่มเติมถนนระยะ 1 เมตร แต่ในเมื่อระยะเวลามันนาน

ถนนก็พัง ผมได้ยินว่า ได้ให้กองช่างเข้าไปดูแลแล้วในส่วนนี ้แตผ่มอยากเตือน

ว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้รวดเร็วสักหน่อย ชาวบ้านมีความเดือดร้อน เพราะ

ถนนนี้เป็นสายหลักชาวบ้านสัญจรไปมา และถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลย 

มันไม่ใช่ถนนเรียบ เป็นเหมอืนขึน้ภูเขา เวลาชาวบ้านขับรถจะมักเกิดอุบัติเหตุ



บ่อยครั้งครับ ผมอยากฝาก เจ้าหน้าที่ กองช่าง และฝ่ายผู้บริหารฯ ได้ก าชับ

ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ 

ฝากถนนสายนี้ดว้ยครับ 

3. ถนนซอยลักษมาน บริเวณหัวถนนตรงนีแ้ก้ปัญหาแค่นิดเดียว แต่ถ้าเราไม่

แก้มันก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลย เพราะว่า ระดับถนนไม่เสมอกัน ถนนสี่เลน

ของ รพช.สูง แต่ถนนลักษมานต่ ากว่า รถเก๋ง หรือรถที่โหลดต่ าไม่สามารถ

ผ่านไปได้ เพราะติดช่วงล่าง เข้าออกมีปัญหา ถ้าเป็นไปได้ อยากขอให้ก าชับ

กองช่าง ไปด าเนินการแก้ไขให้ถนนเสมอกัน ไม่เป็นที่ต่ าที่สูงด้วย  ถ้าเร่งด่วน

ในส่วนนี ้ชาวบ้านจะขอบคุณมากเลย เพราะมีความเดือดรอ้นจรงิ ๆ 

4. ซอยหลัก 2 สมัยก่อนเคยตั้งชื่อไว้ แต่ตอนนี้ ป้ายซอยมันหายแล้ว ตอนนี้

เรียกซอยข้างโรงน้ าแข็งเจริญสิน ได้รับการรอ้งเรียนจากชาวบ้านว่า เวลา  
 

/ฝนตก น้ าท่วมถนน... 
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ฝนตก น้ าท่วมถนน รถไม่สามารถสัญจรไปได้ ผมอยากฝากฝ่ายบริหารฯ ให้

ก าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองช่าง ได้เข้าไปส ารวจว่าเราจะแก้ปัญหายังไง 

เพราะว่า คูระบายน้ า 2 ข้างทางไม่มี เวลาฝนตกชาวบ้านเดือดร้อน ผมก็

อยากฝากตรงนีด้้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 1 อยากปรึกษาหารือ และจะเตอืนไปยังผูเ้กี่ยวข้อง  

1. เนื่องจากช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว  ที่ผมจะมาพูดในวันนี้  ถนนที่ไปซ่อม    

เมื่อเดือนที่แล้ว ตรงข้ามเยื้อง ๆ กับซอยดาโอ๊ะ หมู่  8  ขณะนี้ ล่วงเวลามา

เป็นเดือนและมีชาวบ้านมาร้องเรียนกับผม ทั้งใน หมู่ 8 และที่สัญจรไปมา 

หลายท่าน และมีการเกิดอุบัติเหตุก็มี เพราะว่าถนนที่ไปลงหนิคลุกแล้ว แต่ไม่

แล้วเสร็จ ก็อยากจะฝากผู้บริหารฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ ช่วยดูแลให้

รวดเร็วสักหน่อยก็ดี เพราะระยะเวลาเป็นเดือน ถนนก็ไม่ใช่มากมายอะไร  

2. อยากเพิ่มเติมตามที่สมาชิกฯ เขต 2  เรื่อง ซอยปะจูรง ผมก็ผ่านบ่อยถนน

ที่เราด าเนนิการแล้วเสร็จ ก็โอเค  แตต่ระแกรงท่อที่ตา่งระดับกับถนนลึก  

หลายนิ้วอยู่ นับแล้วถ้าไม่ผิดม ี 33-34  ตระแกรง เกิดอุบัติเหตุบ่อยตามที่  

ท่านสมาชิกฯ เขต 2 กล่าว  ขอให้แก้ปัญหา ตรงนีด้้วย ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื  



ประธานสภาเทศบาลฯ    เชญิรองนายกเทศมนตรีฯ  
 

นางรัชนี   กาญจนานุชิต   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก  

รองนายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางรัชนี   กาญจนานุชิต   

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก   อยากเสนอขอให้ใส่สารบัญ และเลขที่

หนา้เอกสารของระเบียบวาระการประชุม  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ    เชญิ นายกเทศมนตรฯี  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์    เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก  

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์ 
 

/นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก... 
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นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ก่อนอื่นต้องขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน ที่มีมติเห็นชอบตามการแปรญัตติ และญัตติที่ผมเสนอ ขอขอบคุณท่าน

สมาชิกฯ อีกครั้ง ที่ได้ดูแลพี่น้องในพื้นที่ และน าเสนอข้อมูลความเดือดร้อน  

ที่ชาวบ้านร้องเรียนมา ตามที่ผมต้องการ  ซอยจิตรภักดี  จะเข้าไปดูเพื่อ

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ท าคูระบายน้ าแล้ว น้ าก็ยังอยู่ในซอย ไม่ได้เชื่อมกับสาย

เมน น้ าก็ไม่รู้จะไหลทางไหน  เพื่อจะเอาน้ าออกไปได้ ผมของบประมาณ เป็น 

550,000 บาท  ก็เพื่อท าเป็นสายเมน เชื่อมตอ่ให้น้ าไหลได้ เดี๋ยวจะให้ทาง 

กองชา่ง ไปส ารวจทางเดินของน้ าว่า ไหลไปทางไหน เพื่อท าคูระบายน้ า 

ซอยปะจูรง สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ทางเทศบาลฯ ยังไม่ได้ไป

ตรวจงานจ้าง ชาวบ้านร้องเรียนมา เดือดร้อนจากตระแกรงที่ต่ ากว่าถนน ท า

ให้สัญจรไปมาไม่สะดวก มอเตอร์ไซค์ล้ม เจา้หน้าที่โทรมาแจ้งผม ก็จะแจง้ให้

ทางผู้รับเหมาแก้ไขก่อน ผมจะไม่ใหผ้่าน และไม่รับมอบงานจา้งเด็ดขาดถ้ายัง

ไม่แก้ไขในส่วนนี้ หรือส่วนอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ชี้แจง

ชาวบ้านด้วยว่า ถนนเส้นทางนี้ยังไม่มีการส่งมอบงาน  ซอยรวมทอง หมู่ 10 

เชา้ ๆ ผมจะเวียนดูก่อน จุดประสงค์ก็เพื่อดูขยะในซอย ซอยรวมทอง ก็เข้าไป

บ่อย ถนนก็ไม่ได้กว้าง อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ว่า เป็นเขตรอยต่อเทศบาลนคร

ยะลา คนในซอยนั้น เยอะมาก บ้านติด ๆ กันเลย ที่เป็นปัญหาใหญ่ คือ ซอย

ส่วนใหญ่ไม่มีคูระบายน้ า มีเฉพาะถนน  ฉะนั้น งบประมาณหน้าเพื่อจะดูแล 

ซอยตือเบาะ ผมตั้งงบประมาณ รวมทั้งคูระบายน้ าด้วย ท าเฉพาะถนนไม่กี่ปี

ไม่กี่เดือนหรอก ฝนตกมาน้ าท่วมขัง รถผ่านไปมาก็เป็นหลุม เป็นบ่ออีก 

เพราะน้ าไม่มีที่ระบาย คนเต็มไปหมดเราพยายามจะท าเต็มที่งบประมาณ  



สะเตงนอก ไม่พอกับพื้นที่ของเราที่มี  34.78 ตร.กม.  เกือบสองเท่าของ

เทศบาลนครยะลา และการขยายตัวของบ้านจัดสรรที่อยู่อาศัยมาในเทศบาล

สะเตงนอก มีมากขึ้น  เพราะเทศบาลนครยะลาไม่มีที่ดินจะขยายแล้ว  

เมื่อก่อนขยายตัวไปตลาดใหม่ แต่ตอนนี้ เต็มไม่มีที่ดินแล้ว เลยขยับขยายมา

สะเตงนอก ไม่ว่าจะเป็น หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 12, หมู่ 6 หมู่ 4 ต่อไปจะลามไป  

หมู่ 1, หมู่ 8 เริ่มมีเยอะแล้ว และมีการจัดซื้อแล้ว สิ่งเหล่านี้เราต้องมีการ

ตระเตรียมไว้  ผมได้คุยกับท่านโยธาธิการและผังเมือง และเมื่อวานนี้ได้คุย

กับท่าน ส.ส.ว่า เร็ว ๆนี้ อยากเชิญผู้ที่มีความรู้เรื่อง การวางผังเมืองของ   

สะเตงนอก ไม่ว่าจะเป็นถนน หนทาง ไม่ว่าจะเป็นคูระบายน้ า เราต้องพาสิ่ง

เหล่านี้ให้ถึงที่สุด เราต้องมีค าตอบว่าน้ าเริ่มตรงไหน และสุดท้ายน้ าไปลงที่

ไหน ต้องท ามาสเตอร์แพลน ของสะเตงนอก ว่าระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะ 
 

/ที่ 3  เป็นยังไง... 
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ที่ 3  เป็นยังไง เพื่องา่ยต่อการพัฒนา กรณี ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้มีค าตอบ

ว่า ตอนนี้สะเตงนอก อยู่ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2  หรือระยะที่ 3  เพื่อให้ได้

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 8 ปี  12 ปี  ผมมั่นใจว่า เรา

ต้องไปให้ได้ เพราะการพัฒนาเมืองใช้ระยะเวลา 2-3 ปี คงไม่ทัน เพราะมัน

เกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย ถ้าเรามีงบประมาณหน้าตัก คงไม่จ าเป็น แต่

ด้วยงบประมาณมีขีดจ ากัดท าให้การบริหารงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้อง  ปีนี้เงนิเข้ามาก็ไม่เป็นตามเทศบัญญัติฯตั้งไว้ 

ขาดหายไป 30 กว่าล้าน  ตอนนี้พวกเราก าลังเรียกร้องให้รัฐส่วนกลาง

จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งงบตัวนี้ส่วนกลางได้จ่ายให้ อบต. และ

เทศบาลต าบลแล้ว เหลือแต่เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร  อบจ.และเมือง

พัทยา ที่รัฐยังไม่ได้อุดหนุนมา ซึ่งคิดว่าคงไม่นานนี้ เพราะจากการประชุม

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดยะลา ซึ่งนายกอ๋า เป็นประธาน  เราได้รวมพลัง

พูดคุยว่า ให้เร็วที่สุด ซึ่งวันนั้น ได้มีการชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมการ

วุฒิสภา ซึ่งได้ผ่านวาระที่ 1 แล้ว ก็คงไม่นาน ถ้าไม่ติดขัดอะไร ถ้ารัฐบาลยัง

ไม่เปลี่ยนเงื่อนไง คงได้งบประมาณเพิ่มขึ้น เราก็ท างานตามที่เราตั้งใจไว้ เพื่อ

เราจะไปอีกก้าวหนึ่ง ตามที่ท่าน สท.บอกเรารอยต่อเทศบาลนครยะลา ถ้า

เปรียบเทียบกันเราคู่ต่อสู้เราแข็งมาก แต่ถ้าเปรียบเทียบกับบุดี เราสู้ได้สบาย 

ถามบุดี  ปีนี้งบประมาณ 100 กว่าล้าน ของเรา 200 กว่าล้าน แต่ถ้า

เปรียบเทียบกับเทศบาลนครยะลา เราคนละรุ่นเลย ผมถามนายกอ๋า ปีนี้

งบประมาณ 1,100 กว่าล้าน ห่างกันเกือบหกเท่า แต่การพัฒนาเมืองของเขา

มีรูปแบบชัดเจนมาก 1, 2, 3, 4, 5  ตอนนี้พัฒนาบนดินหมดแล้ว นายกอ๋า 



จะพัฒนาลงใต้ดินแล้ว เพื่อการพัฒนาเมือง ผมก็นั่งคิด นั่งค านวณ ผมได้ 

ความรู้จากท่านนายกอ๋า มากมายในการที่จะเอาความรู้มาปรับใช้กับ       

สะเตงนอกของเรา  สะเตงนอกเรายังเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ส่วนหนึ่ง เรายังมี

ทุ่งนา ต้องท านา ส่วนหนึ่งก็การพัฒนาในเมืองก็ต้องท า สิ่งเหล่านี้เป็นการ

ผสมประสาน ซึ่งเป็นความท้าทายของผมและคณะผู้บริหารฯ และเป็นความ

ท้าทายของท่านสมาชิกสภาฯ ผมคิดในแง่ดี ในแง่ของคนท างาน ถ้าเรามามี

ครบหมดแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าจะท าอะไร แต่สิ่งเหล่านี้ที่จะให้ เราท าเป็นการท้า

ทายว่า เราจะเดินไปข้างหน้าโดยมีปัจจัย 4, 5, 6, 7 รายการ แต่ถามว่า สิ่ง

เรานี้มาพร้อมทุกอย่างมั้ย เราไม่ได้พร้อมไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณ  แต่ทุก

อย่างถ้าเราพยายาม และตั้งใจ ความส าเร็จจะมาจากความไม่พร้อมนี้แหละ 

ผมมั่นใจ เทศบาลฯ มกีารสั่งการ เรื่องการของบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
 

/ตอนนี้ มีการของบประมาณ… 
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ตอนนี้ มีการของบประมาณจากโยธาธิการฯจังหวัด ที่จะแก้ไขปัญหาหมู่ 3 

ตามที่ท่าน สท.เขต 3 แจ้งมา ซอยลักษณมาน หรือซอยที่หน้ามัสยิด 

เพราะว่า ผมถือว่า หน้าตาของสะเตงนอก อยู่ที่มัสยิดมัรกัส ประชาชนส่วน

ใหญ่ และทั่วโลกรู้จักหมด โดยเฉพาะสายดาวะ เข้ามาสะเตงนอก เอาเงินเข้า

มาใช้จ่ายในพื้นที่สะเตงนอก ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว แต่ตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานเรา 

ก็ยอมรับว่า ยังหนักอยู่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ผมพยายามจะให้ทางกองช่าง 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็ฝาก ผอ.กองชา่ง ให้ไปดูซอยลักษมาณด้วย เพราะว่า 

มันอยู่ทางขึน้พอดี หลบไม่ได้ และเป็นทางชันด้วย จะขึน้ซ้าย ขึ้นขวาก็ล าบาก  

ส่วนซอยหลัก 2 ผมจะเข้าไปดูแต่ ยังไม่ได้เข้าไปเลย ส่วนของหน้าซอย      

ฮาปีเสาะ หน้ามัสยิดเชื่อมต่อตลาดเก่า ผมได้คุยกับผู้รับเหมาไปคร่าว ๆ แล้ว 

จะแก้ปัญหา โดยเอาปูน เอาตระแกรงเหล็กใส่ เพราะมันเป็นหลุมใหญ่  สิ่ง

เหล่านี้  ผมมั่นใจว่า คณะผู้บริหารฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ รวมทั้ ง 

ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกคนของเรา มีความตั้งใจในเรื่องของการท างาน 

ตอนนี้การสั่งงานในเทศบาลเมืองสะเตงนอกเรา ดีมาก ดูวันที่  24  สิงหาคม 

ผมพูดได้เต็มปาก และดูในเว็ปไซต์ หรือเฟสบุ๊ค รูปแบบของการดูแล เรี่อง

การท างานดีมาก เจ้าหน้าที่เรา ทุกคน ทุกกอง ได้เสียสละในเรื่องเวลา 

เสียสละก าลังกาย ก าลั งใจ เพื่ อให้สะเตงนอกเรา ซึ่ งในวันนั้น  ผอ.

โรงพยาบาล ได้พูดกับผม ท่านก็ชมเยอะ ผมก็เดินไปดูถึงข้างใน ผมบอกเลย

ว่า งานนี้ผมท าคนเดียวไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ที่เป็น

เจ้าหน้าที่หลักของเรา แล้วก็รองปลัดนุช รองปลัด และปลัดดี ที่ เป็นผู้

เชื่อมโยงในเรื่องของวัคซีน  ผมเข้าใจ ถ้าไม่เปิดช่องให้นักการเมือง เราก็



ท างานไม่ได้ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม  ครับฝากประชาสัมพันธ์การ

ฉีดวัคซีน มีอกี 3 รอบ ด้วยครับ                                                                                                         

-วันที่ 3 กันยายน  ช่วงเช้า ฉีดวัคซีน ที่ รพ.สต.บาโงยบาแด และช่วงบ่าย  ที่ 

รพ.สต.นิบงบารู  จะเน้นคนในพื้นที่ต าบลสะเตงนอกก่อน 

-วันที่ 8 กันยายน  ฉีดวัคซีน ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ถ้าอยู่ต่างจังหวัด

เข้ามาอยู่ในเทศบาลสะเตงนอก ก็ให้มาวันที่ 8 กันยายน  เพราะถือว่า การ

ฉีดวัคซีน ไม่ใช่รับผิดชอบ แต่สังคมบ้านเรา แต่รับผิดชอบสังคมรวมทั้ง 

ประเทศ ฉะนั้น ให้ทุกคนเห็นความส าคัญ และช่วยกันรณรงค์ให้สะเตงนอก 

มีการฉีดวัคซีน ให้ถึง 60% โดยเร็ว ตอนนีแ้ตะ 50% แล้วอย่างเช่น ประชากร

ในหมู่ 3 เป็นโซนที่คนติดโควิดมากที่สุด แต่เป็นโซนที่คนฉีดวัคซีนน้อยที่สุด  

ฝาก สท.เขต 3 ที่อยู่ในที่นี้ ด้วย ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านเข้าใจว่า การแก้ 
 

               /ปัญหาโควิด... 
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ปัญหาโควิด ที่ดีที่สุดคือ ฉีดวัคซีน และฉีควัคซีนที่ดีที่สุดของเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก คือ ชิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นภาษีงบประมาณที่เราซื้อมา เป็นภาษีของ 

สะเตงนอก เราภูมิใจ เพราะวันนั้น ผมไปฉีดให้ท่านผู้กอง ตชด. ท่าน

สัมภาษณ์ผมว่า ท่าน นายกฯ เอาวัคซีนชิโนฟาร์มมาจากไหนเยอะจัง ผมบอก

ว่า ผมซื้อครับ แล้วนายกฯเอาเงินมาจากไหน และท าไมต้องซื้อ ผมก็บอกได้

เต็มปากว่า ผมในฐานะนักการเมือง หรือว่าจะเป็นผู้บริหารฯ สิ่งที่เราคิดคือ 

การดูแลพ่อแม่พี่น้องสะเตงนอก และต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯด้วย ที่ให้ 

งบประมาณ จ านวน 9 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม จ านวน  

10,000  โดส  แกอยากจะฉีดชิโนฟาร์มเป็นต ารวจไม่ได้ แกอิจฉา ได้ฉีดแต่      

ชิโนแวคมา 2 เข็มแล้ว สิ่ งเหล่านี้ถาเราพูดกันต่อ ๆ ๆ ไป ก็ เป็นการ

ประชาสัมพันธ์ตัวเราเอง ผมคงซื้อชิโนฟาร์มไม่ได้ ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ 

ผมไปไม่ได้อยู่แล้ว และถ้าเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ไม่ช่วยกันร่วมมือ ในเรื่องของ

เอกสาร และวิธีการ ผมก็ไปคนเดียวไม่ได้ ผมไม่ได้เก่งขนาดที่ว่า ท าได้ทุก

อย่าง เราได้รับความร่วมมือ ในเมื่อเรามีนโยบาย และสมาชิกสภาฯอนุมัติ

แล้ว และอยู่ในช่วงนี้ฮิตมาก และต้องขอบคุณปลัดด้วย ที่ช่วยดูแลเจ้าหน้าที่

ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ในเรื่องของการท างาน เราในสายการเมือง อย่างที่

หลาย ๆ ท่าน ได้รับเรื่องรอ้งเรียนจากชาวบ้าน สิ่งที่เราใส่ใจเอามาแก้ไขใหไ้ด้

ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลดิบ แต่อยากใหทุ้กท่านที่ได้รับข้อมูลจริงในวันนี ้ได้ไปชีแ้จง

ชาวบ้านให้เข้าใจและพูดไปในทางเดียวกันว่า เช่น ซอยปะจูรง  ยังไม่ได้ส่ง

มอบนะ ยังไม่ได้รับมอบนะ ถ้าเราพูดยกขึ้นสะเตงนอก เราต้องสูงขึ้นกว่านี้

อย่างแน่นอน ที่ส าคัญต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของแถว



ซอยดาโอ๊ะต้องขอเวลานิดหนึ่ง ถ้านับในแง่ของการท างาน เราเข้ามาท างาน

ถึงวันนี้จะเข้าเดือนที่ 5 เอง ตั้งแต่พฤษภาคม-สิงหาคม มีกันยายน อีกเดือน

หนึ่งที่เราจะท างาน การตอบรับในเรื่องการท างาน ผมพูดได้เต็มปากว่า ผม

ไม่ได้ท าคนเดียว หากพวกเราทุกท่าน ได้ดูในมือถือ เหมือนของน้องลี่ ข่าว

ประชาสัมพันธ์ของเราในเว็บไซต์ หรอืเฟสบุ๊ค มีคนตามเป็นหมื่น และเพิ่มขึ้น

ทุกอาทิตย์ เป็นอันว่าสะเตงนอก อยู่ในชาร์ทการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

ยะลาแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่า มันเคยเกิดขึ้นมั้ย เพิ่งเกิดขึ้นและผู้คนก็เยอะ

ขนาดนี้  ฉะนั้น เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ และผมท างาน ผมไม่ทิ้งเพื่อน

ร่วมงาน ผมไม่ทิง้พี่ ผมไม่ทิ้งนอ้ง ถ้าเป็นค าสั่ง หรอืถ้าออกจากปากผมนี่แล้ว 

ผมจะรับผิดชอบ  แต่ถ้าท่านไม่ได้บอกผม เราก็มาช่วยกันอีกที แต่ผมไม่ทิ้ง

แน่นอน และผมมาเพื่อต้องการท างาน ฝากทุกท่านช่วยกันปรับนะครับ ผม

อาจจะหนักไปหนอ่ย ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ขอบคุณ ท่านผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้อเสนอ หรือข้อ

ประธานสภาเทศบาลฯ  สอบถาม โปรดยกมอื เชญิ นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขตที่ 1 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 1 ขอให้ท่านปลัดชว่ยชีแ้จงให้ คณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ได้ทราบถึงผลการประเมินที่สรา้งช่ือให้กับเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  เชญิ ปลัดเทศบาลฯ ครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  จะให้หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  เชญิ หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ ครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายบรรจง   ศรสีุข  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ  ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายบรรจง   ศรสีุข  หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ มี 

    เรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

    1. การด าเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

    (ITA) ประจ าปี 2564 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส านัก ปป.ช ได้ประกาศ

    ผลแล้ว ปีนี้เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มผีลการประเมิน ได้ในระดับ A ของ 



    จังหวัดยะลา  เป็นการได้ระดับคะแนนแบบก้าวกระโดดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้

    คะแนนในระดับ C   

2. การตรวจประเมนิประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ าปี   

2564  (Local Performance Assessment : LPA)  เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

ผา่นการประเมนิผล  ทั้ง 5 ด้าน ระดับคะแนน 80% ขึน้ไป ซึ่ง จะได้รับ  

โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ส่วนจะก าหนดเป็นเมื่อไร จังหวัด   

จะท าหนังสือแจง้นายกฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดอื่น ๆ จะน าเรียนเป็น

เอกสาร ในคราวต่อไป  ขอบคุณครับ    
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอ หรอืข้อสอบถาม โปรดยกมอื ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม 

    ในวันนี ้ ขอปิดประชุม                                                               
 /ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุม     รับทราบ 
 

ปิดประชุม      เวลา    14.30    น. 
 

 

 

                                                        (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี 2)  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่   30   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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



1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2564   เมื่อวันจันทร์ที่   30   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2564 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่  7   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564   เวลา  13.30 น. – 16.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    81    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 

                                (ลงช่ือ)                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 
 

                                        (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
   

                                         (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 

 


