
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งท่ี 1)  ประจ าปี  2565 

วันพุธที่  31   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2565   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ         

   1.1 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาบรรจุใหม ่ในต าแหน่งสายงานผู้บริหาร   

                                   และสายทั่วไป  

    -นางศิรพิร   พุ่มแก้ว  ผอ.สถานศกึษาช านาญพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  

    -นางเพ็ญสุข  แก้วหวาน  เจา้พนักงานธุรการ ช านาญงาน 

                              1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

                                   ลงวันที่  26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

            1.3 ................................................................................................................ 
         

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   (เอกสารที่  1) 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  พ.ศ. 2565  วันที่  29 เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว 

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หาก

ไม่มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

หรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 

    -ไม่ม ี 
 

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

/ระเบียบวาระที่  4… 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่ม ี 
 

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

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ   

ตามมาตรา  61 ทวิ  และมาตรา  61  ตรี (4)  พระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  ประกอบกับ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45  (ตาม

เอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ

เอกสารประกอบการพิจารณาฯ  ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน)  ผู้เสนอญัตติน้ี 

คอื นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  
   

 พิจารณาวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47 

-เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็น  3  วาระ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45  ซึ่งในวันนี้จะเป็นการพิจารณาใน   

วาระที่ 1  คือ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47  ขอเชิญ       

นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผู้เสนอญัตติ  ชี้แจงหรือ

แถลงหลักการและเหตุผล  ขอเรยีนเชิญ           
 

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

   5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  จ านวนไม่น้อยกว่า   

   3  คน  แตไ่ม่เกิน  7  คน  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 49  และข้อ 105 (3) 

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอว่า  จะแตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  จ านวน   

กี่คน   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ  ขอเรยีนเชิญ  
/มตท่ีิประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ..........................................................................................................................  
    

-ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยขอใหเ้สนอ

ทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จ านวน ไม่น้อยกว่า  2  คน  ขอเรยีนเชิญ 

 

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

-ส าหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก เพื่อเลือกประธาน

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้จัดประชุมในวันที่   1  กันยายน  

2565  เวลา  10.00 น.  ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการ    

แปรญัตติฯ ด้วย    
 

5.3  ญัตติ พจิารณาการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2566   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45  วรรค 2 

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปร

ญัตติ  (ต้องไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง)  และสถานที่ด้วย เชญิครับ   
 

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

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ 

ข้างต้นแล้ว ผมขอแจ้งให้สมาชิกเทศบาลฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 ได้เสนอภายในระยะเวลาและ

สถานที่ ที่ก าหนดด้วย โดยให้ไปขอรับแบบเสนอค าแปรญัตติได้ที่ ปลัดเทศบาล/

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อจัดท าเอกสารเสนอค าแปรญัตติแล้ว 

ขอให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป 

-ส่วนการประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2566 ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอให้ประชุมในวันที่   6   กันยายน  2565  

เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   

-ส่วนการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่  2  ขั้นการแปรญัตติฯ และ

วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรอืไม่  ตามข้อบังคับการ 

ประชุมสภาฯ  ข้อ.50  ข้อ.51 และ ข้อ.52  ขอนัดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ในวัน

จันทร์ที่   12  กันยายน   2565   เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก แหง่นี ้   
    

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

/5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณา... 
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5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หนว่ยงาน กองคลัง จ านวน   3  ราย  

(เอกสารญัตติที่  5.4) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
 

1.  ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดนิ  ให้แก่ นางสาวโนรนีา   กามา จ านวนเงนิ  21,329.- บาท 
 

2. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดนิ  ให้แก่ นายธนาวิทย์   ศริิไชย จ านวนเงนิ  3,150.- บาท   
 

3. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดนิ  ให้แก่  นายมะกอเซ็ง   อาลี จ านวนเงนิ  36,880.- บาท   
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558   หมวด 9  การถอนคืนเงนิรายรับและจ าหนา่ยหนีสู้ญ                             

ข้อ. 86 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงนิรายรับ  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

(2) ขอเงินคนืภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว

เห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 
 

 -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถาม

มตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัติให้ถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  3  ราย (ตามรายชื่อข้างต้น) หน่วยงาน 

กองคลัง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
    

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

5 .5 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องเรียน

และปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จ านวนเงิน 70,000  บาท  

หนว่ยงาน  กองการศึกษา  (เอกสารญัตติที่  5.5) 

/(ผูเ้สนอญัตติ… 
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(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชญิ  หากไม่มี   ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบ

ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

กั้นห้องเรียนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง  จ านวนเงิน 70,000 

บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้

นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูก

สร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ

เป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายกูโบร์ลาแล หมู่ที่ 8  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หน่วยงาน  กองช่าง  (เอกสาร

ญัตติที่  5.6) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบ

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายกูโบร์ลาแล 

หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หน่วยงาน  กองช่าง 

หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

/มตทิี่ประชุม… 



                      -6- 
 

 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..  
 

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

 

 

 


