
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

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

ผู้มาประชุม 

  ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายอดุลย์    อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาล อดุลย์     อาเดอนาน  
๒. นายมะตันลา   อูเซ็ง รองประธานสภาเทศบาล มะตันลา   อูเซ็ง  
๓. นายอันวา     อับดุลเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา     อับดุลเล๊าะ  
๔. นายเปาซี    ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๕. นายมะนูยี    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี    อูเซ็ง  
๖. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม    มะแซ  
๗. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๘. นางจ าปา   นิลวงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จ าปา   นิลวงศ์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายมะนาวี    มะนอ                สมาชิกสภาเทศบาล                     ลากิจ 
        ๒. นายซานูซี    ยะโกะ                 สมาชิกสภาเทศบาล                     ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายฮ าแดร์    อามัด นายกเทศมนตรี ฮ าแดร์    อามัด  
๒. นายอับดุลรอหิง    นุห์ รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห์  
๓. นายศุภโยค    ลอดิง รองนายกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๔. นายอิบรอเฮ็ง     สือแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
๕. นายฟาร์ฮัม     ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟาร์ฮัม     ลอดิง  
๖. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๗. นางมณฑา    เก้าซ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มณฑา     เก้าซ้วน  
๘. นางนภา   รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบาล นภา   รักษ์ชนม์  
๙. นายสุเทพ    ดาซามิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุเทพ     ดาซามิ  

๑๐. นายอาหะมะ    มะยูโซ๊ะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซ๊ะ  
๑๑. นายนพดล   อับดุลเลาะ นายช่างโยธา นพดล   อับดุลเลาะ  
๑๒. นายฉัตรชนก     รักขพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ์  
๑๓. นายจิรศักดิ์    เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) จิรศักดิ์    เก้าซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นางจ าปา    นิลวงศ์           - ท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน ประธาน        

ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 
นายอดุลย์    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ บัดนี้สมาชิก

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มการประชุมครับ ส าหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม  ๖  
วาระการประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมทั้งหมด ....๗....ท่าน  

   - ขอแจ้งว่าเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน โดยจะเริ่มดูดวงจันทร์ในคืนวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๙                                  

นายอดุลย์   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙) 
                                 - ขอให้ท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                 - มีท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  ๒  ผ่านนะครับ 

นายอดุลย์  อาเดอนาน      ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติผู้บริหารเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ                           
ประธานสภาเทศบาล        รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                 - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายฮ าแดร์  อามัด           เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
นายกเทศมนตรี                       ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
                                 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยมีหลักการและเหตุผล 
                                 ดังต่อไปนี้ 

                     หลักการ 
                                         เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                 งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                                 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานทั่วไป 
                                 และ งานบริหารงานคลัง    มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                                                ค าชี้แจงเดิม 
                                 1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
                         งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                                1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  

                    จ านวน  23,000  บาท 
 
 



 
 

- 3 - 
 
นายฮ าแดร์   อามัด             คุณลักษณะพื้นฐาน 
นายกเทศมนตรี                 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน          

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                                    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ส าหรับแบบ L3 

Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
                                    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
                                    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

หรือ 
                                    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

                                     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                                     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย    
กว่า 18.5 นิ้ว   จ านวน 1 หน่วย 

                                    (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 

                         1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน 21,000 บาท 
                        คุณลักษณะพื้นฐาน 
                         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 

ดีกว่า ดังนี้ 
                         1) ในกรณีท่ีมีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core) จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) 

ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 
                         2) ในกรณีท่ีมีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 

                         3) ในกรณีท่ีมีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี
หน่วยความจ าแบบSmart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 

                          - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หน่วย 

                          - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
                          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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นายฮ าแดร์   อามัด       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
นายกเทศมนตรี            จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                              - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 

                            1.1.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)      จ านวน 4,300 บาท 
                  คุณลักษณะพื้นฐาน 
                   - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                   - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
                   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที 
                   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที 
                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
                   (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 
                  1.1.4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน  3,100.- บาท 
                  คุณลักษณะพื้นฐาน 
                   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 

 
                           1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง            
                    งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  

                           1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  
                จ านวน  23,000  บาท 

                  คุณลักษณะพื้นฐาน 
                 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ส าหรับแบบ L3 Cache 

Memory  หรือ แบบ Smart Cache Memory 
                  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถ ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

                  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 

หน่วย 
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นายฮ าแดร์   อามัด      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
นายกเทศมนตรี           - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า   
18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    

                             (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 

                            1.2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)   
                          จ านวน 3,700.- บาท 

                            คุณลักษณะพื้นฐาน 
                             - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
                             - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
                             - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
                             - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ    USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                             - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   โดยมีถาดใส่กระดาษ ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
                             (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 

                 1.2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน  9,300.- บาท 
                  คุณลักษณะพื้นฐาน 
                   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
                  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 

 
                                                                ค าชี้แจงใหม่ 
                             2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
                                 งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

                                2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  
                                        จ านวน 2 เครื่อง ราคา 44,000  บาท  
                                คุณลักษณะพื้นฐาน 

                  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
                 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
                 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
                2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
                    Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
                3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี 
                   ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
                 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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นายฮ าแดร์  อามัด       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
นายกเทศมนตรี          จ านวน 1 หน่วย   
                             - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

                  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
                  จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า    

18.5 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย   
                  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 

                          2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
                                  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 21,000 บาท 

                          คุณลักษณะพื้นฐาน 
                 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
                อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
                สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics    

Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
                2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณ  

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
                - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
                - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
                - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
                (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
 
               2.1.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  
                       จ านวน 2 เครื่อง  ราคา 8,600 บาท 

               คุณลักษณะพื้นฐาน 
                - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
                - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
                - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
                 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
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นายฮ าแดร์   อามัด          2.1.4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    จ านวน 2 เครื่อง ราคา 6,400  บาท 
นายกเทศมนตรี              คุณลักษณะพื้นฐาน 

                       - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                       - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
                        (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 

                      2.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง            
                               งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                                      2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18.5 นิ้ว)   จ านวน 2 เครื่อง ราคา  44,000  บาท 

                                คุณลักษณะพื้นฐาน 
                       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8      

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 
                       - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
                       - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

หรือ 
                       2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics   

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
                       3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี 
                      ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
                      - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  

จ านวน 1 หน่วย 
                      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
                      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
                     จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า   

18.5 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 
                     (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 

                                2.2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
                                       จ านวน 2 เครื่อง ราคา 6,600 บาท 

                    คุณลักษณะพื้นฐาน 
                     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
                     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
                     - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
                     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
                       (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
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นายฮ าแดร์   อามัด        2.2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
นายกเทศมนตรี                     จ านวน 4 เครื่อง   ราคา 12,800 บาท 

                             คุณลักษณะพื้นฐาน 
                    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
                    (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 

            เหตุผล 

                                         ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เทศบาลได้ตั้ง 
                              งบประมาณรายจ่าย  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานคลัง )  
                             เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่จากค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิมเทศบาลไม่สามารถด าเนินการ 
                             ตามโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณเดิม จาก (ข้อ 1.1,1.2) ตามท่ีกระทรวง ICT 
                             ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558  
                            จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการเบิกจ่ายได้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                            ประจ าปี พ.ศ. 2559   จึงท าให้เทศบาลไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตามค าชี้แจงงบประมาณเดิมได้  
                            ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานคลัง 
                            ให้สามารถด าเนินการได้  จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ ซึ่งอ านาจในการ 
                            อนุมัตเิป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
                            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด  ๔  ข้อ ๒๙ 

                                     ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ 
                           เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 

นายอดุลย์ อาเดอนาน   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  เรื่องขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล    แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                             ต่อไปมีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเชิญ  ครับ  
                              - ไม่มี -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด อภิปราย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม              - ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ -   เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี ๓  ผ่านครับ 
 
นายอดุลย์  อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล      พ.ศ. ๒๕๕๙  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภท   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

                               - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
 
 
 



 
 

- ๙ - 
 
นายฮ าแดร์   อามัด         -เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
นายกเทศมนตรี                        ด้วยคณะผู้บริหาร  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                               พ.ศ.  ๒๕๕๙ โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ โอนเพิ่ม 
                               ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ของแผนงาน 
                               บรหิารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานคลัง)  และแผนงานรักษาความสงบภายใน 

                                                                            หลักการ 

                                           เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                               งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ โอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                               และ โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
                               ของส านักปลัดเทศบาล  จ านวน ๒  แผนงาน คือ  แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานรักษา 
                               ความสงบภายใน  และ ของกองคลัง  จ านวน  ๑  แผนงาน รวมโอนเพ่ิม  ๓  แผนงาน  ดังต่อไปนี้ 

               ๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
               งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

                            - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
                                     จ านวน 2 เครื่อง ราคา 44,000.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 23,000.- บาท เงินใช้ไป –บาท 
                                     คงเหลือก่อนโอน23,000.- บาท โอนเพิ่ม 21,000.- บาท คงเหลือ 44,000.- บาท 
                                     เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

                          - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จ านวน 2 เครื่อง ราคา 8,600.- บาท  
                          งบประมาณตั้งไว้ 4,300.- บาท เงินใช้ไป – บาท  คงเหลือก่อนโอน 4,300.- บาท 
                          โอนเพิ่ม 4,300.- บาท คงเหลือ 8,600.- บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ   

                          - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ราคา  6,400.-บาท งบประมาณ 
                         ตั้งไว้     3,100.-บาท เงินใช้ไป – บาท คงเหลือก่อนโอน  3,100.- บาท  โอนเพิ่ม 

                                   3,300.- บาท  คงเหลือ 6,400.- บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ  
                        รวมงบประมาณ โอนเพิ่ม จ านวน ๓  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น   28,600.- บาท 

                       ๒.แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
                                งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

                                - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล 
                                ยานพาหนะ   เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  งบประมาณตั้งไว้  
                                100,000.-บาท เงินใช้ไป 99,300.- บาท คงเหลือก่อนโอน 700.- บาท โอนเพิ่ม  
                                100,000.- บาท คงเหลือ  100,700.- บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

                       รวมงบประมาณ โอนเพ่ิมจ านวน  ๒  แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  1๒๘,๖00.- บาท 
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นายฮ าแดร์  อามัด        โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
นายกเทศมนตรี            - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
                              ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 3,154,200.-บาท  คงเหลือก่อนโอน  
                              1,377,509.41 บาท  โอนลด 128,600.- บาท คงเหลือ 1,248,909.41 บาท เนื่องจาก 
                              มีงบประมาณคงเหลือ  โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                             คอมพิวเตอร์ และโอนเพิ่มในงบลงทุน  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
                             ของส านักปลัดฯแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
                           ๓.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง 

                งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

                   - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
                            จ านวน 2 เครื่อง ราคา 44,000.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 23,000.- บาท เงินใช้ไป – บาท  
                            คงเหลือก่อนโอน23,000.- บาท  โอนเพิ่ม 21,000.- บาท  คงเหลือ 44,000.- บาท 
                            เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ  

                  - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ราคา 6,600.- บาท 
                 งบประมาณ  ตั้งไว้ 3,700.- บาท เงินใช้ไป – บาท คงเหลือก่อนโอน 3,700.- บาท โอนเพิ่ม  
                 2,900.- บาท คงเหลือ 6,600.- บาท  เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ   

                  - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่อง ราคา 12,800.-บาท งบประมาณ 
                    ตั้งไว้   9,300.-บาท เงินใช้ไป – บาท คงเหลือก่อนโอน 9,300.- บาท โอนเพิ่ม 
                    3,500.- บาท คงเหลือ 12,800.- บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
                    รวมงบประมาณ โอนเพิ่ม 27,400.- บาท 

                              โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน  ดังต่อไปนี้ 

                              แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง 
                              งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้  
                              1,521,720.-บาท งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน  689,500.-บาท  โอนลด  
                             27,400.-บาท  คงเหลือ 662,100.-บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้คงเหลือ 
                              รวมโอนลดงบประมาณ  ๒๗,000 บาท 

                                                                         เหตุผล                                                 

                                        เนื่องจากเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ รายการ  
                              ของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้  ๓๐,๔๐๐  บาท แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ 
                             เพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงขอโอนเพิ่ม จ านวน   ๒๘,๖๐๐  บาท และของงานบริหารงานคลัง  
                             ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐  บาท  แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้  จึงขอโอนเพิ่ม จ านวน 
                            ๒๗,๔๐๐  บาท จึงขอโอนเพ่ิมจ านวน  ๖  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน ๕๖,๐๐๐  บาท และได้ 
                            ตั้งงบประมาณเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของแผนงานรักษาความสงบภายใน   ตั้งไว้   
                            ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แต่งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้  ขอโอนเพ่ิมจ านวน 
                            ๑๐๐,๐๐๐ บาท   จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
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นายฮ าแดร์   อามัด         จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ทั้งสิ้น 
นายกเทศมนตรี             จ านวน  ๑๒๘,๖๐๐  บาท  และโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
                               งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  จ านวน  ๒๗.๔๐๐ บาท  รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น    
                              ๑๕๖,๐๐๐   บาท  เพ่ือน าไปสมทบตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และเป็นค่าบ ารุง 
                               และปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านักปลัดเทศบาล  และกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  และ 
                               แผนงานรักษาความสงบภายใน    

                                        ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
                               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑   ข้อ  ๒๗  ผู้บริหาร  จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติ 
                               จากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 
 
นายอดุลย์  อาเดอนาน     - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  เรื่องขอโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล       รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
                                ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ โอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษา 
                                และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน  ๒  แผนงาน คือ  แผนงานบริหารงาน 
                                ทัว่ไป และแผนงานรักษาความสงบภายใน  และของกองคลัง  จ านวน  ๑  แผนงาน  ต่อไป 
                                มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  - ไม่มี -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปผมขอมติ 
                               ที่ประชุมในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โอนเพิ่มในงบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ โอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๒  แผนงาน คือ  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และแผนงานรักษาความสงบภายใน  และของกองคลัง  จ านวน  ๑  แผนงาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบ   โปรดยกมือ ครับ    

มติที่ประชุม              - ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ -   เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี  4  ผ่านครับ 
 
นายอดุลย์  อาเดอนาน   ระเบียบวาระท่ี   ๕   ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล     พ.ศ. ๒๕๕๙  
                               - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮ าแดร์   อามัด        - เรียน   ประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใน 
                              ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
                              จ านวน  ๑  โครงการ คือ ๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ตามแนวถนนสูงาดูซง   
                              โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                        หลักการ 

                                              เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
                              งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน  ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
                              จ านวน  ๑  โครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ) โดยมีรายละเอียด  
                              ดังนี ้ คือ 
 
 



 
 

- 12 - 
นายฮ าแดร์    อามัด       งบลงทุน 
นายกเทศมนตรี            งานไฟฟ้าถนน 
                               ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         จ านวน  ๑   โครงการ          
                               ๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  ตามแนวถนนสูงาดูซง  ขนาดกว้าง  ๐.๖๐  เมตร 
                                  ยาว  ๔๖๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๗๐  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ   
                                  ๑,๒๓๐,๐๐๐  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
                                  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 

                                                                                   เหตุผล 

                                              ด้วยทางชุมชนและประชาชน จ านวน ๒  ชุมชน คือชุมชนบ้านละหาร์ และชุมชน 
                                 บา้นบือแนบารู ได้จัดท าประชาคมและยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางกองช่างมายังเทศบาล 
                                 ต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือให้เทศบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน และประชาชนในด้านการจัดการ 
                                ระบบระบายน้ าภายในชุมชนน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่มีทางระบายน้ าตามแนวถนนสูงาดูซง 
                                สายหลังโรงเรียนบ้านบูเกะตา  ส่งผลให้เกิดน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น จึงขอให้ทางเทศบาลต าบล 
                                บูเก๊ะตา ก่อสร้างคูระบายน้ าตามแนวถนนสูงาดูซง และบริเวณชุมชนบือแนบารู เพ่ือแก้ไขปัญหา 
                                ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน ต่อไป ทางผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายให้กองช่างไป 
                                ด าเนินการส ารวจตรวจสอบความต้องการตามที่ได้ร้องขอความช่วยเหลือของแต่ละชุมชนซึ่งปรากฏว่า 

โครงการดังกล่าวได้น าบรรจุความต้องการไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาล  
แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งท าให้ชุมชนและประชาชน มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบการระบายน้ า
ของชุมชน รวมถึงเทศบาลได้มีแผนนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ าบึงละหาร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(สวนสาธารณะ)  ฉะนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน และประชาชน ผู้บริหารจึง 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ตามแนวถนนสูงาดูซง 
จ านวน  ๑  โครงการ   งบประมาณทั้งสิ้น 1,๒๓๐,๐๐๐  บาท  ฉะนั้น  เพื่อเป็นการด าเนินกิจการที่   
อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
ผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่เทศบาลมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ และผู้บริหารก็ได้พิจารณาที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจัดท าเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติมแล้วแต่ไม่สามารถ ที่ด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณ   ฉะนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ตามแนวถนนสูงาดูซง  จ านวน  ๑  โครงการ ในวงเงิน
งบประมาณ  ๑,๒๓๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่สามารถใช้จ่าย   
ได้โดยไม่กระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแต่อย่างใด และโครงการดังกล่าวฯเป็นไปตามแผนพัฒนา 
ของเทศบาล 

                                               ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
                               การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                               (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ  ๘๙   ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภา 
                               เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 
นายอดุลย์  อาเดอนาน    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด  
ประธานสภาฯ                เงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปราย 
                                 เชิญครับ 
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                                   - ไม่มี - 
                                   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติจ่ายขาด 
                                   เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   สมาชิกท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                    - ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ -   เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 5  ผ่านครับ 
   
นายอดุลย์  อาเดอนาน       ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้างไหมครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
นายฮ าแดร์    อามัด          - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลในพิธีปิดโครงการ 
นายกเทศมนตรี               อบรมการสอนคัมภีร์อัล-กุรอาน ตามระบบกีรออาตี ประจ าปี 2559 
                                  - ขอให้ท่านรองประธานสภาเทศบาล นายมะตันลา  อูเซ็ง  แนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
นายอับดุลรอหิง  นุห์         - แจ้งเรื่องบ้านผู้ประสบวาตภัย ชุมชนบ้านละหาร์ ขอให้ทางกองช่างและงานป้องกันและบรรเทา 
รองนายกเทศมนตรี           สาธารณภัย ไปส ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ ต่อไป 
นายศุภโยค   ลอดิง           - แจ้งเรื่องฤดูฝนจะมาเร็วกว่าปกติจะเกิดวาตภัย ท าให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 
รองนายกเทศมนตรี           ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมด้าน

อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมเพ่ือออกช่วยเหลือประชาชน ต่อไป 
นายอาหะมะ  มะยูโซ๊ะ      - แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ประชาสัมพันธ์ที่มัสยิด เรื่อง การมอบของรางวัลการสอนคัมภีร์ 
นักพัฒนาชุมชน  รก.ผอ.    อัล-กุรอาน ตามระบบกีรออาตี ในวันศุกร์ นี้ 
กองการศึกษา                 - ในเดือนมิถุนายน 2559 จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน ทางกองการศึกษา จะจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน 
                                  โดยจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง 
นายฟาร์ฮัม   ลอดิง          - สอบถามเรื่องเสียงตามสายของเทศบาล ใช้การได้หรือไม่ เพราะต้องใช้ในเดือนรอมฎอน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  - เรื่องการมอบข้าวสาร + อินทผาลัม ให้กับมัสยิดในเขตเทศบาลในเดือนรอมฎอน  
คณะผู้บริหาร                 - รับไว้พิจารณาด าเนินการต่อไป                                                                  
ที่ประชุม                       - รับทราบ - 
นายอดุลย์  อาเดอนาน      - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 6 

ผ่านนะครับ  
                                  - และส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและ

พนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.5๐    น.       
              

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์   เก้าซ้วน          ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เก้าซ้วน) 

                                 (ลงชื่อ)           จ าปา   นิลวงศ์           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                                ( นางจ าปา   นิลวงศ์) 

                                 (ลงชื่อ)       อดุลย์    อาเดอนาน         ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                              (นายอดุลย์  อาเดอนาน)    
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
                                   (ลงชื่อ)      เปาซี    ยีเด็ง         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นายเปาซี    ยีเด็ง) 

                                             (ลงชื่อ)      มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายมะนาวี    มะนอ) 

                                             (ลงชื่อ)       ซานูซี   ยะโกะ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายซานูซี    ยะโกะ)      

 
 


