
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี 2565 

วันพุธที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2565   เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ    

1.1 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาบรรจใุหม่ ในต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  

-นางศิรพิร   พุ่มแก้ว  ผอ.สถานศกึษาช านาญพิเศษ โรงเรยีนอนุบาลพงบูโล๊ะ                            

-นายพยูร    องอาจ         หน.ฝ่ายสวัสดิการและสังคม 

-นายอุสมาน   แวหะยี      หน.ฝ่ายบริหารสาธารณสุข 

1.2 การประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 

ลงวันที่  20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

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

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก คร้ังท่ีผ่านมา  

  – สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  สมัยที่ 1  (คร้ังท่ี 1 )  ประจ าปี 2565  

เมื่อวันพุธที่  9  กุมภาพันธ์  2565   (เอกสารที่  1 )   

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 ) ประจ าปี 2565  เมื่อวันพุธที่  9  

กุมภาพันธ์  2565   ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

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

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพื่อความถูกต้อง หรือไม่ 

หากไม่มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

หรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 
 

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

/ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี- 
  

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

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง  ขนาด 

26,000 บีทยีู  หนว่ยงาน กองชา่ง  ( เอกสารญัตติที่ 5.1 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็น 

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง   หน่วยงาน 

กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.2 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เคร่ืองปรับอากาศฯ   จ านวน   300  บาท   หนว่ยงาน กองชา่ง 

( เอกสารญัตติที่  5.2 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

/งบประมาณ  ข้อ 27… 
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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 เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศฯ   จ านวน  300  บาท   หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ 

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริ ม เหล็ก  พร้ อมรางระบายน้ าคอนกรี ต เสริม เหล็ ก  ย่ านชุ มชน               

ซอยเบอร์เส้ง 2  หมู่ที่ 1  หนว่ยงาน กองชา่ง  ( เอกสารญัตติที่ 5.3 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน               

ซอยเบอร์เส้ง 2  หมู่ที่  1  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

/5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณา… 
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5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทศิ หมู่ที่ 4   หนว่ยงาน กองชา่ง  (เอกสารญัตติที่ 5.4 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมู่ที่ 4  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ 

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 6  หนว่ยงาน กองชา่ง  ( เอกสารญัตติที่ 5.5 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการบุกเบิก 

/ถนนหินคลุก ซอยหลังมัสยิด... 
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ถนนหินคลุก ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 6   หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยเมาะจ ิ หมู่ที่ 12   หนว่ยงาน กองชา่ง  ( เอกสารญัตติที่ 5.6 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจิ  หมู่ที่ 12  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่

จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ   

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14  หมู่ที่ 3  หนว่ยงาน กองชา่ง(เอกสารญัตติที่ 5.7 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง... 
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-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจิ  หมู่ที่ 12  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่

จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ   

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร  หน่วยงาน กองช่าง ( เอกสาร

ญัตติที่ 5.8 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุนที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน          

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร  หน่วยงาน กอง

ช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.9 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัด

จารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร   จ านวน   6,000  บาท   หน่วยงาน กองช่าง       

( เอกสารญัตติที่ 5.9 ) 

/(ผูเ้สนอญัตติ… 
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    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

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 เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร  จ านวน  6,000  บาท  หน่วยงาน 

กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

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

5 . 10  ญั ต ติ  เ พื่ อ พิ จ า รณาข อ อ นุ มั ติ เ ห็ น ช อ บ รั บ โ อ น ที่ ดิ น เ ป็ น

สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภค  ถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า ให้

เทศบาลเมืองสะเตงนอก บ ารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อม

กับรับมอบเงินค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  69,944 บาท (เงินหกหมื่น

เก้าพันเก้าร้อยสีส่ิบสีบ่าทถ้วน)    ของหน่วยงาน กองชา่ง ( เอกสารญัตติที่  5.10)  

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิกลาง  ว่าด้วยการโอน 

สาธารณูปโภคใหแ้ก่ นิตบิุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรอืนิตบิุคคลตามกฎหมายอื่น และ 

การขออนุมัติด าเนินการเพื่อการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือด าเนินการ        

จดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2559  
 

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................  
 

5.11 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน   

หนว่ยงาน  กองคลัง   จ านวน   3  ราย    ( เอกสารญัตติที่  5.11 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
 

/1. ตามหนังสือ… 
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1. ตามหนังสอื ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 2273 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  

 ให้แก่ นายศุภชาต ิ  พุทธรักษ์   จ านวนเงนิ  2,859.- บาท 
 

2. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 3307 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2565  

ให้แก่ นางกันยา   รัตนโชติ   จ านวนเงนิ  1,982.- บาท   
 

3. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 671 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  12  มกราคม  2565    

ให้แก่  นายชัยพจน์   ชายะพันธุ์   จ านวนเงนิ 35,515.- 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

มติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัติให้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน  จ านวน  3  ราย 

(ตามรายชื่อข้างต้น) หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
    

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

5.12  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรองอาบน้ าศพ   หนว่ยงาน กองการศกึษา 

( เอกสารญัตติที่  5.12  ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
 

/ปกครองสว่นท้องถิ่น… 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรองอาบน้ าศพ  หน่วยงาน กองการศึกษา  หรือไม่ 

ก่อนที่จะ ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.13 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา   จ านวน  199,000  บาท   หนว่ยงาน กองการศกึษา 

( เอกสารญัตติที่  5.13 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

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      

ขอเชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา   จ านวน  199,000  บาท   หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ 

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

/5.14  ญัตติ  เพื่อพิจารณา… 
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5.14  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์  (แบบเคลื่อนท่ี)   หนว่ยงาน กองการศกึษา 

( เอกสารญัตติที่  5.14 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์  (แบบเคลื่อนที่)  หน่วยงาน กองการศึกษา  

หรือไม่ ก่อนที่จะ ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.15  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ   

จ านวน  9,000  บาท   หนว่ยงาน กองการศกึษา    ( เอกสารญัตติที่  5.15 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

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 เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณ 

/รายจ่าย ประจ าปี… 
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รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่                           

ก าหนดระดับ   จ านวน  9,000  บาท   หนว่ยงาน กองการศึกษา  หรือไม่ ก่อนที่จะ

ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 

76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.16  ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560 

หนว่ยงาน  นิติการ  ส านักปลัด  (ญัตติท่ี  5.16  )  

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

พ.ศ. 2552  มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัว

บทกฎหมาย ในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 
 

(1)  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้  

(2)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา

เทศบัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินัน้ จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้ แต่ห้าม 

มิใหก้ าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย                             

(1) นายกเทศมนตรี 

(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

(3) ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ 

   เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี  

ค ารับรองของนายกเทศมนตรี 

-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่

ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสุนัขและแมว   พ.ศ. ...........  ทีละวาระ หรือพิจารณา

ทั้งสามวาระรวด  คอื     

วาระที่  1  รับหลักการ 

/วาระที่  2  แปรญัตติ...    
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วาระที่  2  แปรญัตติ    

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ

เป็นผู้เสนอก็ได้  

-ขอถามมตทิี่ประชุมว่า  เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ....... ทีละ

วาระหรือพิจารณาทั้งสามวาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

และเหตุผล  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อจะอภปิราย  ขอเรียนเชญิ เมื่อไม่มี  ผม

ขอถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ........ หรือไม่  ก่อนที่จะ

ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 

76  ก่อน 
 

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

-ต่อไป วาระที่  2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ 

การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา โดยใหป้ระธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภปิราย ขอเรียนเชญิ 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอถามมติที่

ประชุมว่า เห็นชอบ วาระที่  2  แปรญัตติ หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

  -ต่อไป วาระที่  3  การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว        

พ.ศ. ............ หรอืไม่เห็นชอบฯ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 

/-ในวาระที่ 3 นี้... 
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   -ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะ

ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

-ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว   

พ.ศ. ......... ทีไ่ด้ผ่านการพิจารณาในวาระที่  2 ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

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

5.17  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถยนต์

บรรทุก  เป็นเงนิ  50,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่ 5.17)  

    (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  ขอ

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รายการ รถยนต์บรรทุก  เป็นเงิน  50,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  หรือไม่ 

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.18  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รายการ รถยนต์บรรทุก   หนว่ยงาน ส านักปลัด  ( เอกสารญัตติที่  5.18 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

/ปกครองสว่นท้องถิ่น… 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ขอเชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถยนต์บรรทุก หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ 

ก่อนที่จะ ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5 .19 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างโรงจอด

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวนเงิน  

658,000  บาท  หนว่ยงาน  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่  5.19) 

(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  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ

ก่อสร้าง   โรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์   ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตง

นอก จ านวนเงิน  658,000  บาท  หน่วยงาน  ส านักปลัด หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  

ขอให้  
/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.20 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  จ านวนเงิน  30,900  บาท  หน่วยงาน  

ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่  5.20) 

(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      

ขอเชิญ  หากไม่มี    ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ ให้โอนเพิ่ม           

เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล   จ านวนเงิน  

30,900  บาท   หน่วยงาน  ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1  รายงานข้อเท็จจริง โครงการ ธอส.บ้านสุขยั่งยืน  (งานนิติการ) 
 

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

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

 

  

 
 


