
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2565  (คร้ังท่ี 1) 

วันพฤหัสบดีที่   9  กุมภาพันธ์   2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ    

   1.1   ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนการ 

       ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ   

       2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผล   

การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุก

ปี  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ด าเนินการและประกาศให้ประชาชนได้ทราบ

โดยทั่วกันแลว้  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  2564 

  ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ของ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ

คณะผู้บริหารฯ ทุกท่าน ทราบแล้ว 
  

   1.2   การจัดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอ่ต้านคอร์รัปชั่น  ประจ าปีงบประมาณ 

       พ.ศ. 2565  ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  วันพุธที่  23 กุมภาพันธ์  2565 

       เวลา  08.00 น.- 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมขวัญจุฑา  ช้ัน 2 โรงแรมปาร์ควิว 

       อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 
 

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

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก คร้ังท่ีผ่านมา  

  – สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 1 )  ประจ าปี 2564   

เมื่อวันพุธที่  24  พฤศจกิายน  2564  (เอกสารที่  1 )   

- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 2 ) ประจ าปี 2564   

เมื่อวันอังคารที่  30  พฤศจกิายน  2564  (เอกสารที่  2 )   
 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจ าปี 2564  เมื่อวันพุธที่  24  พฤศจิกายน  

2564  (เอกสารที่  1 )  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2 ) ประจ าปี 2564 

/เมื่อวันอังคารที่... 
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เมื่อวันอังคารที่  30  พฤศจกิายน  2564  (เอกสารที่  2 )  ซึ่ง ได้จัดสง่ให้ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย      ข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (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 

   -ไม่มี- 
 

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

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี- 
  

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

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติ  เพื่อหารอืการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

สมัยสามัญ ประจ าปี  2565  
    

  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  การประชุม  ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ

สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น          น าปรึกษา

ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วใหป้ระธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ     สภา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครอง         ส่วน

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

พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย

ประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีโดยให้ สภาเทศบาล

ก าหนด 

-ป ี2564 ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ ดังนี้ 

   สมัยที่  2   คือ   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2564 - 30  มิถุนายน  2564 

    สมัยที่  3   คือ  ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  2564  -  13  กันยายน  2564 

สมัยที่  4   คือ  ระหว่างวันที่  1  พฤศจกิายน  2564  - 30  พฤศจกิายน  2564  
 

-ส าหรับ สมัยที่  2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  ของปี  2565  สมาชิกสภา 

   เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หาก      ไม่

มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมอืง   

สะเตงนอก สมัยสามัญประจ าปี 2565 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

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

5.2  ญัตติ เพื่อหารือก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  ประจ าปี  2566   
 

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

พ.ศ. 2546  มาตรา 24  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

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

         -ปี  2565  ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี    สมัย

แรก ของปี  คือ  1  กุมภาพันธ์  2565 –  2  มีนาคม  2565  
    

-ส าหรับ  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  ประจ าปี  2566  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอ

ความคิดเห็นวา่  ควรจะก าหนดเป็นวันใด  โปรดยกมอื 
 

 -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี   

ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่าเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง 

/สะเตงนอก... 
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สะเตงนอก  สมัยสามัญ  (สมัยแรก) ประจ าปี  2566  หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมตขิอให้ 

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 

 

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

    5.3  ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระท าล่วงมาแล้ว 

                              ในปีงบประมาณ  2564      (ตามเอกสารญัตติที่  5.3 ) 

                                       (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี   
  

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

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

          แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

    วรรค 6  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีและรายงานแสดงผล 

   การปฏิบัติงานใหป้ระกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป 
 

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

5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนลดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ตรวจการณ์  

จ านวน  236,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด   (ตามเอกสารญัตติที่  5.4 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ    ขอ

เชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  

 

/รถยนต์ตรวจการณ์... 
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รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  236,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่

จะลงมติขอใหเ้ลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 

76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5 .5  ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ตรวจการณ์  

จ านวน  236,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณใน

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี   หนว่ยงาน กองสวัสดิการสังคม     

(ตามเอกสารญัตติที่ 5.5 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ตรวจ

การณ์  จ านวน  236,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ

ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  หน่วยงาน  กองสวัสดิการสังคม  หรือไม่ ก่อนที่

จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 

76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รถยนต์ตรวจการณ์  หนว่ยงาน ส านักปลัด   (ตามเอกสารญัตติที่ 5.6) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

/-ตามระเบียบกระทรวง... 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งให้เป็น 

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ หากไม่มีก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง     ค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง  รถยนต์ตรวจการณ์  หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

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

5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 2 ตัว ๆละ 6,500 บาท  

เป็นเงนิ  13,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด  (ตามเอกสารญัตติที่ 5.7) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประเภท ครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ  6,500  บาท  

เป็นเงิน   13,000  บาท  หนว่ยงาน  ส านักปลัด หรอืไม่ ก่อนที่ 
 

/จะลงมตขิอให้... 
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จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ   

ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน  จ านวน 2  ตัว ๆ ละ 3,500  

บาท  เป็นเงนิ  7,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด    (ตามเอกสารญัตติที่ 5.8) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)   
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประเภท  

ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน  จ านวน 2  ตัว ๆละ 3,500  บาท  เป็นเงิน   

7,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้

นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน   เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.9  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อีเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  หนว่ยงาน 

ส านักปลัด   (ตามเอกสารญัตติที่ 5.9) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

/งบประมาณ  ข้อ 29... 
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งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือีเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  หน่วยงาน 

ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

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

5.10  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคนืค่าธรรมเนียมที่ดิน   หนว่ยงาน

กองคลัง  จ านวน  6 ราย    (เอกสารญัตติที่  5.10) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
  

1. ตามหนังสอื ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 314 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  6  มกราคม  2565  

 ให้แก่ นางปัทมา  สามะ    จ านวนเงนิ  7,199.- บาท 
 

2. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 22688 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2564    

ให้แก่ นายอาซิ   เด็งตา    จ านวนเงนิ  2,477.- บาท   
 

3. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 22621 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2564    

ให้แก่  นายมลี   หะยีตาเฮ    จ านวนเงนิ  4,167.- บาท   
 

4. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 22843 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2564    

ให้แก่  นางรอกีเยาะ   โต๊ะตาหยง   จ านวนเงนิ  7,796.- บาท   
 

5. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 1061 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  18  มกราคม  2565    

ให้แก่  นายมะซอแล๊ะ  ดอปอ    จ านวนเงนิ  6,855.- บาท   

/6. ตามหนังสอื... 
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6. ตามหนังสอื ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 672 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  12  มกราคม  2565    

ให้แก่  นางปรินดา   ดาราพันธ์    จ านวนเงนิ  11,068.- บาท   
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที่ 3)  พ.ศ. 2558   หมวด 9  การถอนคืนเงนิรายรับและจ าหนา่ยหนีสู้ญ                             

ข้อ. 86 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงนิรายรับ  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว

เห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 
 

 -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภปิราย  ขอเชิญ  หากไม่มี ก็จะถามมติ

ที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดนิ  จ านวน  6  ราย        (ตาม

รายชื่อข้างต้น) หนว่ยงาน กองคลัง หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติ  ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ได้

นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
    

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

5.11  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์  

ประเภท เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED สี ชนดิ Network จ านวนเงนิ  17,600    

บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  หนว่ยงาน กองชา่ง  

(เอกสารญัตติที่  5.11) 
 

 1. งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอี เล็กทรอนิกส์   ประเภท 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink Tank 

Printer)  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 7,500  บาท  เป็นเงนิ  15,000  บาท 
 

2. งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์   ประเภท 

เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า  จ านวน  1  เคร่ือง เป็นเงนิ  2,600  บาท 

 (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

/-ตามระเบียบกระทรวง... 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์  ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

สี ชนิด Network จ านวนเงิน  17,600.- บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

จ านวน  2  รายการ  หน่วยงาน กองช่าง  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการ

สภาฯ 
 

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

5.12  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อีเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  หนว่ยงาน กองการศกึษา    

(ตามเอกสารญัตติที่ 5.12) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชญิ  หากไม่มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 

/ค าช้ีแจงงบประมาณ... 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) เป็น เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  หน่วยงาน กองการศึกษา  หรือไม่ 

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม 

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

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

5 .13 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์

ส านักงาน  เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน            จ านวน  

6  เครื่อง ๆ ละ  11,900  บาท  รวมเป็นเงิน  71,400  บาท  หน่วยงาน  กอง

การศกึษา  (เอกสารญัตติที่  5.13) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชญิ  หากไม่มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  

จ านวน  6  เครื่อง ๆ ละ  11,900  บาท  รวมเป็นเงิน  71,400  บาท  หนว่ยงาน   กอง

การศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม  ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

 

 

/5.14 ญัตติ เพื่อพิจารณา… 
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5 .14 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด ครุภัณฑ์

ส านักงาน  โต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม) จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500  บาท  รวมเป็น

เงนิ  19,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา  (เอกสารญัตติที่  5.14) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน(แบบเข้ามุม) จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท  

รวมเป็นเงิน  19,000  บาท  หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

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

5 .15 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ์

ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 5,000  บาท  รวมเป็นเงิน  

10,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารญัตติที่  5.15) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 5,000  บาท  รวม  เป็น

เงิน  10,000  บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

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

5.16  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ  

เก้าอี้ท างาน  จ านวนเงนิ  7,000  บาท  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข 

(เอกสารญัตติที่  5.16) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการ  เก้าอี้ท างาน  จ านวนเงิน  7,000  บาท หนว่ยงาน   

กองสาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม 

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.17  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงาน สาธารณสุข                งาน 

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ส านักงาน   รายการ  เก้าอี้ท างาน  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข 
/(เอกสารญัตตท่ีิ  5.17)... 
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(เอกสารญัตติที่  5.17) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งให้เป็น 

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงาน สาธารณสุข 

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  

รายการ  เก้าอี้ท างาน  หน่วยงาน  กองสาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

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

5.18  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ  

โต๊ะท างาน   จ านวนเงนิ  6,000  บาท  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข 

(เอกสารญัตติที่  5.18) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชญิ  หากไม่มี  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเพิ่มงบประมาณ 

/รายจ่ายประจ าปี... 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการ  โต๊ะท างาน   จ านวนเงิน  6,000  บาท  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข หรอืไม่ 

ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

5.19  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน สาธารณสุข                งาน 

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ส านักงาน   รายการ  โต๊ะท างาน   หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข 

(เอกสารญัตติที่  5.19) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งให้เป็น 

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ขอ

เชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงาน สาธารณสุข                

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  

รายการ  โต๊ะท างาน  หน่วยงาน  กองสาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

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

5.20  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์    เคร่ืองคอมพิวเตอร์            โน้ตบุ๊ก  

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท        เป็นเงิน  

66,000  บาท  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข     (เอกสารญัตติที่  5.20) 

/(ผูเ้สนอญัตติ...   
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(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ         

ขอเชิญ  หากไม่มี   ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท เป็นเงิน  66,000    

บาท  หน่วยงาน  กองสาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้

นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขอ้ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1.  รายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

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

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

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


