บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 17

วันที่

22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ

จานวน 1 ฉบับ

ด้ ว ย สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ก าหนดนั ด ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เพื่อผูบ้ ริหารได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่
ได้กระทาล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 และพิจารณาหารือข้อราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โดยกาหนดนัดประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ท่ี 6 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอกฯ ดังกล่าว ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 44

สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 4 / 2562 (ครั้งที่ 1)
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เฃต 1-3 คณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทม.สะเตงนอก ทุกท่าน
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ

จานวน

๑ เล่ม

ตามที่ สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้ มี ป ระกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมัย ประชุม สามั ญ ประจาปี สมัย ที่ 4 / 2562 ตั้ งแต่วัน ที่ 1 - 30 พฤศจิก ายน 2562
มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัย
ที่ 4 /2562 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย จึ งขอเชิญ ท่ านเข้าร่ วมประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 4 /2562 (ครั้งที่ 1) เพื่อผู้บริหารได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้
กระทาล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 และพิจารณาหารือข้อราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โดยกาหนดนัดประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ท่ี 6 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

หมายเหตุ

-การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี

งานกิจการสภา
สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200

“ตำบลน่ำอยู่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน ประชำชนมีสขุ ”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ประธานสภาฯ)
1.1 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจาปี 2562
-การประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร (ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) ประจ าปี 2562 ได้
ดาเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ผลปรากฏว่า เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ได้ผ่านการประเมินฯ ครั้งนี้ ด้วยระดับ คะแนน 88 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน
1.2 การติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ 2562
-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บ ริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั น ซึ่ง เทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 การประกาศใช้แผนดาเนินงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจาปี
งบประมาณ 2563
-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิ จารณาแผนการด าเนิ น งานแล้ วเสนอผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น เพื่ อ ประกาศใช้เป็ นแผน
ด าเนิ น งาน ซึ่ งเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ประกาศใช้ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 เดื อ น
ตุลาคม พ.ศ. 2562
1.4 การประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ 2563
-ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
/บ้านเมืองที่ด.ี ..

-2บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 28 และมาตรา 37 ที่กาหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาน แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ได้ประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
1.5 แนะนา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล คนใหม่
-นางนงเยาว์ ไชยมณี ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง
1.6 ……………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เอกสารที่ 1)
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
ประชุม สามั ญ สมั ย ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 วัน ที่ 28 เดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว
เพื่ อ ให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หาก
ไม่มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่
ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา
ฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

มติทีป่ ระชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วงมาแล้ว
ในปีงบประมาณ 2562 (นายกเทศมนตรี)
/-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล...

-3-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
วรรค 6 คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
-เชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป
มติที่ประชุม

...........................................................................................................................
5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน นิตกิ าร สานักปลัด (เอกสารที่ 2 )
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัว
บทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มอี านาจตรา
เทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินนั้ จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้ แต่หา้ มมิ
ให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา 61 ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญ ญั ติต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคา
รับรองของนายกเทศมนตรี
-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่
ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .............. ทีละวาระ หรือพิจารณาทั้งสาม
/วาระรวด คือ...

-4วาระรวด คือ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 แปรญัตติ
วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดีย วก็ ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บ ริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้
-ขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... ทีละวาระ
หรือพิ จารณาทั้ ง สามวาระรวด ก่ อ นที่ จะลงมติ ขอให้ เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ นั บ องค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม

.............................................................................................................................
-ต่อไป วาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ
และเหตุผล
-สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี ผม
ขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การติดตัง้ บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .............. หรือไม่ ก่อนที่จะ
ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ
76 ก่อน

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
-ต่อไป วาระที่ 2 แปรญัตติ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ การ
พิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
-เมื่ อไม่มีสมาชิก สภาเทศบาลฯ ประสงค์ จะอภิป รายแล้ว ผมขอถามมติที่
ประชุมว่า เห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญัตติ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ
สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน

มติที่ประชุม

.............................................................................................................................
/-ต่อไป วาระที่ 3 การลงมติ…

มติที่ประชุม

-5-ต่อไป วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญั ติ เทศบาล
เมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
พ.ศ.
............ หรือไม่เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52
-ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 52 ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะ
ลงมติให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
-ขอมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญ ญั ติ เทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... ที่ได้ผ่าน
การพิจารณาในวาระที่ 2 ไปแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้
นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
.............................................................................................................................
5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม” จานวน 1,070,000 บาท หน่วยงาน กองสาธารณสุข
(เอกสารที่ 3 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ท่ี 6” จานวน 171,000 บาท
หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
/สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้…
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มติที่ประชุม

สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
............................................................................................................................
5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง” จานวน 9,500 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

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

มติที่ประชุม

5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน” จานวน 11,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
............................................................................................................................
5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการอบรม
สัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ อปท.” จานวน 33,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 5 )
/-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

มติที่ประชุม

-7-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
............................................................................................................................

มติที่ประชุม

5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการอบรม
สัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
อปท.” จานวน 22,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 5 )
-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
............................................................................................................................

มติที่ประชุม

5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 390,000 บาท หน่วยงาน กองช่าง
(เอกสารที่ 6 )
-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
............................................................................................................................
/ระเบียบวาระที่ 4…
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
มติที่ประชุม

5.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 โครงการ หน่วยงาน
กองช่าง
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคู
ระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ท่ี 13
ข้อความจากเดิม “ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 452.00 ตารางเมตร บ่อพัก จานวน
15 ลูก”
แก้ไขเป็นข้อความ “ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 396.00 ตารางเมตร บ่อพัก จานวน
16 ลูก”
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า
หมู่ท่ี 12
ข้อความจากเดิม “(1) ขนาดยาว 735.00 เมตร ขนาดท่อระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง 0.75x1.00x1.20 เมตร
จานวน 49 บ่อพัก”
(2) งานคืนสภาพหลังท่อเป็น คสล.
แก้ไขเป็นข้อความ “(1) ขนาดยาว 692.00 เมตร ขนาดท่อระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง 0.75x1.00x0.80 เมตร
จานวน 48 บ่อพัก”
(2) งานคืนสภาพหลังท่อเป็นหินคลุก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาขีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
............................................................................................................................
เรื่อง อื่น ๆ
............................................................................................................................
............................................................................................................................
**************************

