
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๒1  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา ๑๐.๐๐ น.     

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
---------------------------                                

ผูมาประชุม 

  ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายอดุลย    อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาล อดุลย     อาเดอนาน  
๒. นายมะตันลา   อูเซ็ง รองประธานสภาเทศบาล มะตันลา   อูเซ็ง  
๓. นายเปาซี     ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๔. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา     อับดุลเลาะ  
๕. นายซานูซี     ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี     ยะโกะ  
๖. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๗. นายมะนาวี    มะนอ        สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี    มะนอ         
8. นายมะนูยี    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี    อูเซ็ง  
9. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

 ผูไมมาประชุม 

1. นายมาหามะคัสตัม    มะแซ                 สมาชิกสภาเทศบาล                       ลากิจ 

   ผูเขารวมประชุม 

ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายฮําแดร    อามัด นายกเทศมนตรี ฮําแดร    อามัด  
๒. นายศุภโยค    ลอดิง รองนายกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๓. นายอิบรอเฮ็ง     สือแม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
๔. นายฟารฮัม     ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟารฮัม     ลอดิง  
๕. นางนภา    รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๖. นางโสภิดา   ชัยทิพย หัวหนาฝายพัฒนารายได โสภิดา   ชัยทิพย  
๗. นายนพดล   อับดุลเลาะ นายชางโยธา นพดล   อับดุลเลาะ  
๘. นายฉัตรชนก     รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ  
๙. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  

๑๐. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕๕๙ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธาน        

ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕๙  บัดนี้     

สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  8  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....8....ทาน  

   - ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ชวยรักษาเวลาในการเขารวมประชุมสภาเทศบาล ดวย                               

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๙  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  24  สิงหาคม  ๒๕๕๙) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3    

ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๙  ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล       รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐   
                                - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ีครับ 
นายฮําแดร  อามัด         -  เรียน   ประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                       ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
                               งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

                          หลักการ 
                                          เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
                                  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   แผนงาน    การศึกษา 
                                  งาน   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                                  (คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ)    มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                                                                                   คําชี้แจงเดิม 
                                   งบลงทุน  
                                   หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ) 
                                   แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                  - โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนของเทศบาล   ตั้งไว ๖๘๑,๓๐๐  บาท  โดยจัดซ้ือพรอม 
                                  ติดตั้งเครื่องเด็กเลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  
                                  ยุทธศาสตรท่ี ๒ แนวทางพัฒนาท่ี ๒.๕ โครงการท่ี ๑ หนา๓๙)  
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นายฮําแดร   อามัด          คําชี้แจงใหม 
นายกเทศมนตรี              งบลงทุน  
                                 หมวดคาครุภัณฑ 
                                 ประเภทครุภัณฑอ่ืน 
                                 แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                - โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนของเทศบาล ตั้งไว ๖๘๑,๓๐๐  บาท  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือ 
                                  พรอมติดตั้งเครื่องเด็กเลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ 
                                  ยุทธศาสตรท่ี ๒ แนวทางพัฒนาท่ี ๒.๕ โครงการท่ี ๑ หนา๓๙)  โดยจัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน 
                                  โดยประหยัดและมีคุณภาพ 

                                                                                  เหตุผล 
                                             เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจายเดิม ไมสามารถดําเนินการจัดทําโครงการ  
                                 ปรับปรุงสนามเด็กเลนของเทศบาล ใหเปนไปตามท่ีตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
                                 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได  เนื่องจากตั้งงบประมาณผิดหมวดผิดประเภทไมตรง 
                                 ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการ 
                                 เปนไปดวยความเรียบรอย   จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใหม 
                                 ซ่ึงอํานาจในการอนุมัติเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                                 วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม 
                                 ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ขอ  ๒๙ 

                                           ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
                                 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  
                                 พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ขอ  ๒๙  ผูบริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
                                 ตําบลบูเกะตา ตอไป                          

นายอดุลย  อาเดอนาน      - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร  เรื่องขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        แกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตอไปมีสมาชิก 
                                 สภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  

- ไมมี - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด อภิปราย ตอไป ผมจะขอมติท่ีประชุมในการ 
                                 ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ    
มติท่ีประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติแกไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๓  ผานครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล       พ.ศ. ๒๕๖๐  โอนเพ่ิมในงบลงทุนหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อาคารตางๆ) ของสํานัก

ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และโอนเพ่ิมในงบดําเนินงาน     
หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน              
งานไฟฟาถนน   

                                - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
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นายฮําแดร   อามัด         - เรียน   ประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ดวยผูบริหาร  มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๐ โอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อาคารตางๆ) ของสํานักปลัด                         

เทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ โอนเพ่ิมในงบดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ  
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ของกองชาง   แผนงานเคหะและชุมชน  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

 

                         หลักการ 
                                            เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการขอโอนงบประมาณรายจาย  
                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๒  แผนงาน   ดังตอไปนี้ 

                                (๑) โอนเพ่ิมงบประมาณในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป  
                                      งบลงทุน 
                                      หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อาคารตางๆ)  

 

                                      - โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา   
                                       ตั้งไว  ๖๕,๐๐๐  บาท   งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๖๕,๐๐๐  บาท 
                                       โอนเพ่ิมงบประมาณ  ๒๕๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๒๐,๐๐๐ บาท   
                                       เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 
                                      โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานดังตอไปนี้ 
                                      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   งาน  บริหารท่ัวไป 
                                     โอนลดงบประมาณจากงบบุคลากร   หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา)  ประเภท เงินเดือน 
                                     พนักงาน ตั้งไว ๓,๒๑๑,๒๖๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๒,๑๐๓,๘๖๐  บาท  
                                   โอนลดงบประมาณ จํานวน  ๒๔๖,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 
                                    ๑,๘๕๗,๘๖๐   บาท   และโอนลดงบประมาณจากงบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
                                    (อาคารตางๆ)  โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  
                                    งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๖๗,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ จํานวน  ๙,๐๐๐ บาท  
                                    งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ  

                                    โอนงบประมาณท้ังหมด  จํานวน   ๒๕๕,๐๐๐   บาท  โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน 
                                    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อาคารตางๆ)   เพ่ือเปนคาปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคาร  
                                    สํานักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา ของสํานักปลัดเทศบาล   แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
                                    งานบริหารท่ัวไป 

                              (๒) โอนเพ่ิมงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
                                    งบดําเนินงาน 
                                    หมวดคาวัสดุ   ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  

  

                                   - คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ   เชน   ไฟฉาย   ถานวิทยุ    เสาวิทยุ   สวิตชไฟฟา ฯลฯ  
                                      ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐ บาท    งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
                                      โอนเพ่ิมงบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๕๓๐,๐๐๐   บาท    
                                      เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 
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นายฮําแดร   อามัด              โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานดังตอไปนี้ 
นายกเทศมนตรี                   แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟาถนน    
                                      โอนลดงบประมาณจากงบลงทุน  หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (คากอสรางสิ่ง 
                                     สาธารณูปโภค)    

                                     - โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งชุดโคมไฟถนน หลอด LED  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
                                       ๓๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ  จํานวน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท   งบประมาณ 
                                       คงเหลือหลังโอน  จํานวน    -    บาท   เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือ 
                                      โอนงบประมาณท้ังหมด  จํานวน   ๓๓๐,๐๐๐   บาท  โดยโอนเพ่ิมในงบดําเนินงาน   
                                      หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
                                      ของกองชาง   แผนงาน เคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน 

                                                                                     เหตุผล 
                                  (๑) เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล ไดตั้งงบประมาณในงบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
                                      (อาคารตางๆ) โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา  
                                      ตั้งไว  ๖๕,๐๐๐  บาท  แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะจัดทําโครงการดังกลาวของ  
                                      สํานักปลัดเทศบาลได   ดังนั้นเพ่ือใหโครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงาน  
                                      เทศบาลตําบลบูเกะตา ใหสามารถดําเนินการได  จึงจําเปนขอโอนงบประมาณรายจาย 
                                      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โอนเพ่ิมจํานวน  ๒๕๕,๐๐๐   บาท 
                                    หลังโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังหมด  ๓๒๐,๐๐๐   บาท 

                               (๒) เนื่องจากกองชาง   ไดตั้งงบประมาณในงบดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ   ประเภทวัสดุไฟฟา  
                                     และวิทยุ  ตั้งไว   ๒๐๐,๐๐๐  บาท   แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะจัดซ้ือวัสดุ 
                                     ไฟฟาและวิทยุของกองชาง ได   ดังนั้นเพ่ือใหการจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ ใหสามารถ  
                                     ดําเนินการได   จึงจําเปนขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2560  
                                     โอนเพ่ิมจํานวน ๓๓๐,๐๐๐  บาท  หลังโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังหมด ๕๓๐,๐๐๐  บาท 

                                                 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ 
                                     งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.  ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓) 
                                     พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ขอ  ๒๗  ผูบริหาร  จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล 

ตําบลบูเกะตาตอไป 

นายอดุลย  อาเดอนาน     - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล       รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(อาคารตางๆ) ของสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และโอนเพ่ิม   
ในงบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน    

                                - ตอไปมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายเชิญครับ 
                                - ไมมี - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด อภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  
มติท่ีประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนเพ่ิมในงบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อาคารตางๆ)       
ของสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และโอนเพ่ิมในงบ
ดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน    

                               เปนอันวาระเบียบวาระท่ี   ๔  ผานครับ 
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นายอดุลย  อาเดอนาน         ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจาย 
ประธานสภาเทศบาล           เปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐            
                                    - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ        
นายฮําแดร  อามัด              เรียน  ทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                              ดวยผูบริหาร   มีความจําเปนตองโอนเงินงบประมาณรายจายตั้งจายเปน 
                                   รายการใหม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ของสํานักปลัดเทศบาล  แผนงาน 
                                   บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  จํานวน ๕ โครงการ และแผนงานการรักษาความสงบ 
                                   ภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน  ๑  โครงการ 
                                   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                   หลักการ 
                                                 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ในการโอนเงินงบประมาณรายจาย  
                                   ตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   ของสํานักปลัดเทศบาล    
                                   จํานวน  ๒ แผนงาน  ๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน   
                                   หมวดคาครุภัณฑ จํานวน  ๕ โครงการ  คือ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน  ๑ โครงการ  

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  ๓  โครงการ  และ ประเภทครุภัณฑงานบาน   
งานครัว  จํานวน  ๑  โครงการ  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและ  
วิทยุ จํานวน ๑  โครงการ  ดังนี้            

                                   ๑. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน บริหารท่ัวไป 
                                       งบลงทุน 
                                     หมวดคาครุภัณฑ 
                                     ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    จํานวน  ๑   โครงการ 
                                      - คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  
                                      พรอมติดตั้ง  จํานวน ๓  เครื่อง  ขนาด ๑๓,๐๐๐  บีทียู  จํานวน  ๑  เครื่อง  
                                      จํานวน  ๒๓,๐๐๐  บาท  และ  ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู    จํานวน   ๒   เครื่อง     
                                      จํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  ตั้งไว    ๑๐๓,๐๐๐   บาท   (จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน 
                                      ครุภัณฑ)  โอนตั้งรายการใหมเนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไว 
                                      ขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม   จํานวน  ๑  โครงการ  
                                      - โอนงบประมาณจาก   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   งบบุคลากร  
                                      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว   ๓,๒๑๑,๒๖๐  บาท 
                                      งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒,๒๒๑,๘๖๐ บาท  โอนลดงบประมาณ  ๑๐๓,๐๐๐  บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๒,๑๑๘,๘๖๐  บาท   เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวคงเหลือ 
                                     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน บริหารท่ัวไป     
                                     งบลงทุน 
                                   หมวดคาครุภัณฑ  
                                   ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   จํานวน  ๓   โครงการ 
                                    - คาจัดซ้ือเครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาลพรอมอุปกรณ  จํานวน   ๑   ชุด 
                                       เปนเงิน  ๒๘๐,๐๐๐ บาท   (จัดซ้ือตามราคาทองถ่ินโดยประหยัดและมีคุณภาพ) 
                                       โอนตั้งรายการใหม เนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไว 
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นายฮําแดร   อามัด                - คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว   จํานวน ๑  จอ 
นายกเทศมนตรี                    เปนเงิน  ๑๐,๔๐๐  บาท (จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  โอนตั้งรายการใหม  
                                       เนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไว 
                                      - คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ  XGA  ขนาด  ๓,๕๐๐  ANSI Lumens  
                                        จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน  ๓๙,๐๐๐  บาท (จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  
                                        โอนตั้งรายการใหม  เนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไว 

                                      ขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม   จํานวน  ๓  โครงการ  
                                      โอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
                                      งบลงทุน   หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อาคารตางๆ)   ขอโอนลดงบประมาณ    
                                      จํานวน  ๒๘๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาล 
                                      พรอมอุปกรณ โดยโอนลดจากโครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมสภาเทศบาล 
                                      ตําบลบูเกะตา  ตั้งไว  ๔๔๗,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๔๗,๐๐๐ บาท      

โอนลด  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖๗,๐๐๐  บาท   เนื่องจาก
งบประมาณตั้งไวคงเหลือ และ ขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคา  
จัดซ้ือจอรับภาพชนิดไฟฟา  ขนาดเสนทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว  จํานวน ๑  จอ  เปนเงิน      
๑๐,๔๐๐  บาท   และเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ  XGA     
ขนาด  ๓,๕๐๐   ANSI Lumens  จํานวน  ๑  เครื่อง  เปนเงิน  ๓๙,๐๐๐ บาท  โดยโอนลด
งบประมาณจาก งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน    
ตั้งไว  ๑๖๕,๗๘๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๖๕,๗๘๐  บาท  รวมโอนลดท้ังสิ้น    
เปนเงิน  ๔๙,๔๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน  ๑๖,๓๘๐ บาท  เนื่องจาก
งบประมาณท่ีตั้งไวคงเหลือ 

                                    แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน บริหารท่ัวไป     
                                    งบลงทุน 
                                    หมวดคาครุภัณฑ  
                                    ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    จํานวน  ๑   โครงการ 
                                    - คาจัดซ้ือผามานพรอมอุปกรณ ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐ บาท  (จัดซ้ือตามราคาทองถ่ินโดยประหยัด 
                                   และมีคุณภาพ)  โอนตั้งรายการใหม  เนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไว 
                                   ขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน  ๑  โครงการ   โอนงบประมาณจาก    
                                   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)   
                                   ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  ๓,๒๑๑,๒๖๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน    
                                   ๒,๑๑๘,๘๖๐ บาท  โอนลดงบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
                                   ๒,๑๐๓,๘๖๐  บาท   เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ 

                                   ๒.  แผนงาน รักษาความสงบภายใน  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน     
                                  งบลงทุน 
                                 หมวดคาครุภัณฑ  
                                 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  ๑  โครงการ 
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นายฮําแดร  อามัด       - โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  จํานวน  ๖  กลอง  ตั้งไว   ๔๔๒,๖๐๐ บาท  
นายกเทศมนตรี          (จัดซ้ือตามราคาทองถ่ินโดยประหยัดและมีคุณภาพ)  โอนตั้งรายการใหม  เนื่องจากงบประมาณ 
                             ไมไดตั้งไว 
                            ขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม   จํานวน  ๑  โครงการ   โอนลดงบประมาณจาก  
                            แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                            (คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค)  ประเภท โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกําปงเจะเด็ง  
                            ตั้งไว  ๙๔๕,๐๐๐ บาท   งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๙๔๕,๐๐๐ บาท  โอนลดงบประมาณ 
                            ๒๒๖,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๑๙,๐๐๐ บาท  เนื่องจากงบประมาณตั้งไว 
                            คงเหลือ  และ โอนลดงบประมาณจาก  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟาถนน  งบลงทุน  
                            หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค)  ประเภท  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                            ถนนสูงาบาโอะ ภายในตลาดบาโอะ  ตั้งไว  ๙๐๘,๖๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน    
                            ๙๐๘,๖๐๐ บาท  โอนลดงบประมาณ  ๒๑๖,๖๐๐   บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   
                            ๖๙๒,๐๐๐ บาท  เนื่องจากงบประมาณตั้งไวคงเหลือ  รวมโอนลดงบประมาณท้ังสิ้น       
                            ๔๔๒,๖๐๐ บาท 
                                                                               เหตุผล 
                                        เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายมาตั้งจายเปน 

รายการใหมประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป          
งบลงทุน  หมวด  คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร และ 
ครุภัณฑงานบานงานครัว   จํานวน  ๕ โครงการ และ แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  ๑  โครงการ  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมีความจําเปนตองใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร งานของเทศบาล และ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
เขตเทศบาลตําบลบูเกะตา แตสํานักปลัดเทศบาล  ไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ตั้งจายเปนรายการใหม  เพ่ือใหสามารถดําเนินการได 

                                       ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔   
ขอ  ๒๗  ผูบริหารจึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอมติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ตอไป 

นายอดุลย  อาเดอนาน  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล     ไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตอไปมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด    

จะ อภิปรายเชิญครับ    
                              -ไมมี-  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการขอโอนงบประมาณ

รายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ       

มติท่ีประชุม               -สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท ในการขอโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน
รายการใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐    เปนอันวาระเบียบวาระท่ี   ๕  ผานครับ 
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อดุลย  อาเดอนาน              ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป  
ประธานสภาเทศบาล           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                    - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮําแดร   อามัด           เรียน   ประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
                                   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและ 
                                   สิ่งกอสราง  จํานวน  ๓  โครงการ   โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                        หลักการ 
                                            เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการจายขาดเงินสะสม  ประจําป  
                                  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและ 
                                  สิ่งกอสราง  จํานวน  ๓  โครงการ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  งานไฟฟาถนน  
                                  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คือ 
                                 งบลงทุน 
                                 งานไฟฟาถนน 
                                  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        จํานวน  ๓   โครงการ          
                                  ๑. โครงการกอสรางเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด  ขนาดความกวางตามทางลาด  ๔.๐๐  เมตร 
                                  ยาว ๑๕๐ เมตร   ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  งบประมาณ   ๑,๖๖๓,๐๐๐  บาท   
                                  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
                                  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน   ไฟฟาถนน 
                                  ๒. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. เชื่อมกับถนนบือเจาะกลาดี  ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร 
                                   ยาว  ๒๕  เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๑.๒๐  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณ   
                                   ๑๕๗,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดาน  บริการชุมชนและสังคม  
                                   แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟาถนน 
                                  ๓. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนกําปงเจะยอ และตามแนวถนนกําปงเจะยอ  
                                  ซอย ๔  ขนาดกวาง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑,๘๓๕  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๖๐ เมตร  ตาม 
                                  แบบท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณ  ๓,๙๙๐,๐๐๐  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
                                  ชุมชน)  ดาน  บริการชุมชนและสังคม แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟาถนน 

                                                                                     เหตุผล 
                                               ตามโครงการท่ี ๑   เนื่องจากไดมีประชาชนจากชุมชนบานสูแก  ไดยื่นคํารองขอ 
                                  ความชวยเหลือตอเทศบาลตําบลบูเกะตา  เพ่ือใหเทศบาลแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
                                  ชุมชนและประชาชนในดานการแกไขปญหา และปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลองโละจูด  
                                  ซ่ึงเปนคลองธรรมชาติท่ีรองรับน้ําปา จากภูเขาท่ีไหลจากฝงตะวันตกระบายน้ําลงสูแมน้ํา 
                                  สุไหงโก-ลก  น้ําปาท่ีมีความรุนแรงไดกัดเซาะตลิ่งริมคลองโละจูด พังทลายเปนระยะทาง 
                                  ๑๕๐  เมตร  รวมถึงสิ่งปลูกสรางบริเวณตลิ่งริมคลองโละจูด  หากเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                  ไมเรงดําเนินการแกไขปญหาจะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและความเปนอยูของ 
                                  ประชาชนในอนาคต   ผูบริหารเทศบาลจึงไดนําปญหาดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  
                                  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) “โครงการกอสรางเข่ือนปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งคลองโละจูด” 
                                  ของเทศบาลแลว แตยังไมไดดําเนินการแตอยางใด  เนื่องจากสถานะทางการคลังของ  
                                  เทศบาลตําบลบูเกะตา 
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นายฮําแดร  อามัด             ท่ีมีขอจํากัดในดานงบประมาณทําใหไมสามารถ ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี                พ.ศ. ๒๕๖๐  มาดําเนินการแกไขปญหาได เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน      

และประชาชนในเขตเทศบาล  ผูบริหารจึงไดจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด  
จํานวน  ๑  โครงการ   งบประมาณท้ังส้ิน  ๑.๖๖๓,๐๐๐   บาท 

                                                ตามโครงการท่ี ๒  ดวยทางชุมชนบานบูเกะตา ไดจัดทําประชาคม และยื่นคํารอง 
                                   ขอความชวยเหลือผานทางกองชางมายังเทศบาลตําบลบูเกะตา เพ่ือใหเทศบาลแกไขปญหา 
                                   ความเดือดรอนของชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบานบูเกะตา ปญหาเก่ียวกับ 
                                   ระบบระบายน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ตามแนวถนนบือเจาะกลาดี เนื่องจากระบบทอระบาย 
                                   น้ําเดิมไมสามารถระบายน้ําไดทัน สงผลใหเกิดน้ําทวมขัง จึงขอใหเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                   ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในชุมชน ทางผูบริหารเทศบาลไดมอบหมาย 
                                   ใหกองชางไปดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบความตองการตามท่ีไดรองขอความชวยเหลือของ 
                                   แตละชุมชนซ่ึงปรากฏวา โครงการดังกลาวไดนําบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐- 
                                   ๒๕๖๒) ของเทศบาลแลว แตยังไมไดดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                   ขาดงบประมาณในการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เทศบาลจึงจําเปนตองจัดทํา 
                                   โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. เชื่อมกับถนนบือเจาะกลาดี เพ่ือเปนการแกไขปญหา 
                                   ความเดือดรอนของชุมชนและประชาชน   ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือ  
                                   ดําเนินการโครงการกอสรางคูระบายน้ํา  คสล.  เชื่อมกับถนนบือเจาะกลาดี   จํานวน 
                                   ๑  โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1๕๗,๐๐๐  บาท 

                                               ตามโครงการท่ี ๓  ดวยทางชุมชนบานเจะยอ  ไดจัดทําประชาคม และยื่นคํารอง 
                                   ขอความชวยเหลือผานทางกองชางมายังเทศบาลตําบลบูเกะตา เพ่ือใหเทศบาลแกไขปญหา 
                                   ความเดือดรอนของชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบานเจะยอ ปญหาเก่ียวกับระบบ 
                                   ระบายน้ําในชวงฤดูฝน ตามแนวถนนกําปงเจะยอ และตามแนวถนนกําปงเจะยอ ซอย ๔  
                                   เนื่องจากตามแนวถนนดังกลาวไมมีระบบทางระบายน้ํา ทําใหน้ําไหลเขาบานเรือนของ 
                                   ประชาชนท่ีอาศัยอยูตามแนวถนน และเกิดปญหาน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน จึงขอใหเทศบาล       

ตําบลบูเกะตา ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในชุมชน ทางผูบริหารเทศบาลได 
มอบหมายใหกองชางไปดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบความตองการตามท่ีไดรองขอความชวยเหลือ  
ของแตละชุมชนซ่ึงปรากฏวา โครงการดังกลาวไดนําบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๒) ของเทศบาลแลว แตยังไมไดดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตา         
ขาดงบประมาณในการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เทศบาลจึงจําเปนตองจัดทําโครงการ
กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนกําปงเจะยอ และตามแนวถนนกําปงเจะยอ ซอย ๔        
เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนและประชาชน ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาด      
เงินสะสมเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาว จํานวน  ๑  โครงการ   งบประมาณท้ังส้ิน       
๓,๙๙๐,๐๐๐  บาท 

                                                ฉะนั้น  เพ่ือเปนการดําเนินกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  ซ่ึงเก่ียวกับดานบริการ 
                                   ชุมชนและสังคม  และเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ผูบริหารจึงขออนุมัติจาย 
                                   ขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี  เนื่องจากไมสามารถนําโครงการ 
                                   ดังกลาวจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปได เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอ  
                                   และผูบริหารก็ไดพิจารณาท่ีจะโอนงบประมาณรายจายประจําปและจัดทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติม 
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นายฮําแดร  อามัด                แลวแตไมสามารถท่ีดําเนินการไดเนื่องจากไมมีงบประมาณ  ฉะนั้นจึงขออนุมัติจาย
นายกเทศมนตรี                  ขาดเงินสะสม  จํานวน ๓ โครงการ  ดังนี้  ๑. โครงการกอสรางเข่ือนกันตลิ่งคลอง 
                                       โละจูด  จํานวน ๑ โครงการ  ในวงเงินงบประมาณ   ๑,๖๖๓,๐๐๐  บาท   
                                     ๒. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.เช่ือมกับถนนบือเจาะกลาดี  จํานวน  ๑  
                                     โครงการ  ในวงเงินงบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท  และ  ๓. ขออนุมัติจายขาด 
                                     เงินสะสมตามโครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนกําปงเจะยอ  
                                     และตามแนวถนนกําปงเจะยอ ซอย ๔  จํานวน ๑  โครงการ  ในวงเงิน  
                                     งบประมาณ  ๓,๙๙๐,๐๐๐  บาท  รวมขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน  ๓  
                                       โครงการ  เปนเงินท้ังส้ิน  ๕,๘๑๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงไดตรวจสอบแลวเทศบาล 
                                       มีเงินสะสมเพียงพอท่ีสามารถใชจายไดโดยไมกระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาล  
                                       แตอยางใด และโครงการดังกลาวฯเปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

                                                  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
                                       รับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร  
                                       ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘  ขอ  ๘๙   ผูบริหาร 
                                       จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ตอไป 

นายอดุลย    อาเดอนาน         - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจายขาด  
ประธานสภาเทศบาล             เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไปมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปราย 
                                      เชิญครับ 

- ไมมี -  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการขอ 
อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
เห็นชอบโปรดยกมือครับ   

มติท่ีประชุม                        - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๖  ผานครับ 

นายอดุลย    อาเดอนาน        ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตอสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล            ประจําป  ๒๕๕๙ 
                                     - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                     ตอสภาเทศบาล  ประจําป  ๒๕๕๙   ขอเรียนเชิญครับ  
นายฮําแดร     อามัด           - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  คณะผูบริหารขอสรุปสาระ 
นายกเทศมนตรี                 สําคัญการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  
                                 จาก ยุทธศาสตรการพัฒนา  ๗  ยุทธศาสตร ดังนี้      

                                      ๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
                                          โครงการท้ังหมด            ๔        โครงการ 

                                     โครงการท่ีดําเนินการ      ๔        โครงการ 
                                     คิดเปนรอยละ               ๑๐๐ 
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นายฮําแดร   อามัด              ๒)   ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
นายกเทศมนตรี                         โครงการท้ังหมด           ๒๒      โครงการ 

                                       โครงการท่ีดําเนินการ     ๑๔      โครงการ 
                                       คิดเปนรอยละ             ๖๓.๖๔           

                                  ๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 

                                       เรียบรอย 

                                       โครงการท้ังหมด           ๔         โครงการ 
                                     โครงการท่ีดําเนินการ      ๑         โครงการ 
                                     คิดเปนรอยละ              ๒๕    

                                  ๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                                    โครงการท้ังหมด             ๒         โครงการ 
                                    โครงการท่ีดําเนินการ       ๒         โครงการ 
                                    คิดเปนรอยละ               ๑๐๐   

                                 ๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                     สิ่งแวดลอม 

                                   โครงการท้ังหมด              ๑        โครงการ 
                                   โครงการท่ีดําเนินการ        ๑        โครงการ 
                                   คิดเปนรอยละ                ๑๐๐ 

                                 ๖) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                                        โครงการท้ังหมด              ๙       โครงการ 

                                   โครงการท่ีดําเนินการ        ๕       โครงการ 
                                   คิดเปนรอยละ                ๕๕.๕๖ 

                              ๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
                                        โครงการท้ังหมด               ๒๙          โครงการ 

                                   โครงการท่ีดําเนินการ         ๒๕          โครงการ 
                                   คิดเปนรอยละ                 ๘๖.๒๑    

                                  รวมโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําป  ๒๕๕๙  ท้ังสิ้น   จํานวน  ๖๙   โครงการ  
                                  โอนตั้งรายการใหม  จํานวน  ๒   โครงการ  รวมโครงการท้ังหมด   ๗๑    โครงการ 
                                  โครงการท่ีดําเนินการ   จํานวน   ๕๒   โครงการ 
                                  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๒๔ ของโครงการตามแผนการดําเนินงานป   ๒๕๕๙                                      

                            งบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน  ๙,๑๑๔,๕๐๐ บาท 
                                 งบประมาณท่ีดําเนินการ  จํานวน   ๖,๙๘๕,๓๙๐ บาท   
                                 คิดเปนรอยละ ๗๖.๕๔ ของงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                 เงินนอกงบประมาณ  มีท้ังหมด  ๖  โครงการ 
                                                  -จายขาดเงินสะสม     ๒  โครงการ 
                                                  -จายจากเงินอุดหนุน   ๔  โครงการ 
                               รวมเงินนอกงบประมาณ  ๖,๔๑๔,๖๐๐  บาท งบประมาณท่ีดําเนินการ  ๖,๓๙๐,๐๐๐  บาท 
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นายฮําแดร   อามัด        โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑) เฉพาะในป  ๒๕๕๙ 
นายกเทศมนตรี            จํานวน  ๒๐๒  โครงการ  โครงการท่ีไดนําไปจัดทํางบประมาณประจําป  ๒๕๕๙  จํานวน     
                               ๗๗  โครงการคิดเปนรอยละ ๓๘.๑๒ 
                                  ปญหาและอุปสรรค 
                                  ๑. ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดวางไว 
                                  ๒. จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑  มีจํานวนโครงการ        

มากไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีทําใหการดําเนินการตามแผนทําไดนอยสงผลใหแผนพัฒนา     
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพลดลงคณะผูบริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําป  ๒๕๕๙  เพ่ือใหสภาเทศบาล  รับทราบ ตอไป 

ท่ีประชุม                   - รับทราบ -                         

นายอดุลย   อาเดอนาน  ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล     - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ บางไหมครับ  ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายฮําแดร  อามัด        - ขออนุญาตครับทานประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน 
นายกเทศมนตรี           พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕  ขอ  ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ิน 
                              ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงใหสภาทองถ่ินทราบ    
                              เทศบาลตําบลบูเกะตา ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เรียบรอยแลว  
                               เม่ือวันท่ี ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   และไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี ๑ 
                               (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๒) เม่ือวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
                               เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร                  

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ขอ  ๒๔  จึงขอแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล       
บูเกะตา ไดทราบโดยท่ัวกัน  

ท่ีประชุม                   - รับทราบ -                                                                                                                
นายอดุลย  อาเดอนาน    - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล      อีกหรือไมขอเชิญครับ 
นายอัดนาน   บินเซ็ง       - เสนอใหทางเทศบาลไปซอมถนนคอนกรีตสายบานสะบือรัง - โรงเรียนบานเจะยอ ท่ีชํารุด 
สมาชิกสภาเทศบาล        - เสนอโครงการบุกเบิกถนนสายหนาบานรองนายกเทศมนตรี(รองศุภโยค)-โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ  ชุมชนตําบลโละจูด (บานสูแก) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
                                - ขอใหทางเทศบาลเพ่ิมเสียงตามสาย เพ่ือใหท่ัวถึง 
                                - เสนอใหทางเทศบาลกอสรางถนนคอนกรีต ซอยแยกจากถนนสายกําปงเจะยอ ซอย 3 
นายมะตันลา  อูเซ็ง        - แจงเรื่องชาวชุมชนบานเจะเด็ง ขอขอบคุณทางเทศบาลตําบลบูเกะตา ท่ีไดไปปูแอลฟลทติก  
รองประธานสภาฯ         คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม ทําใหการสัญจรไป-มา สะดวกข้ึน 
                               - เสนอใหทางเทศบาลกอสรางคูระบายน้ําสายหนาบานกํานันหมูท่ี3 – หนามัสยิดบานสูแกท้ัง 2 ฝง

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง และระบายน้ําเสียของชุมชน 
                               - แจงเรื่องคอสะพานบานสะบือรัง-เจะยอ ทรุด ขอใหทางเทศบาลไปดําเนินการซอมแซมดวย 
นายมะนาวี   มะนอ       - เสนอเรื่องไฟฟาท่ีไดรับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. หลายจุดชํารุด ขอใหทางเทศบาลชวยประสาน 
สมาชิกสภาเทศบาล       กับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมาดําเนินการแกไขซอมแซมดวย 
นายอันวา   อับดุลเลาะ   - เรื่องการจัดการจราจรในเขตตลาดบูเกะตา ประชาชนไมเคารพกฎจราจร ขับรถยอนศร  
สมาชิกสภาเทศบาล       ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย ขอใหทางเทศบาลหาวิธีการแกไขปญหา ดวย 
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นายอันวา   อับดุลเลาะ     - แจงเรื่องเบี้ยผูสูงอายุ ขอใหทางเทศบาลหาวิธีการแกไขปญหาดวย 
สมาชิกสภาเทศบาล           (เฉพาะบางรายท่ีมีปญหา) 
นายศุภโยค  ลอดิง          - เรื่องการบุกเบิกถนนสายสายหนาบานรองนายกเทศมนตรี(รองศุภโยค)-โรงพยาบาลสงเสริม     
รองนายกเทศมนตรี         สุขภาพ  ชุมชนตําบลโละจูด (บานสูแก) สามารถแกไขปญหาการจราจรได อํานวยความสะดวก 
                                ใหกับประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลโละจูด และรองรับการ 
                                เจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตได 
                                - แจงเรื่องการกอสรางสะพานทางเขาชุมชนบานเจะยอใหม ทําใหการสัญจรไป-มา ไมสะดวก 
                                แตทางผูรับจางจะทําทางเบี่ยงเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
                                - เรื่องคูระบายน้ําสายบือเจาะกาลาดี เพ่ือแกไขปญหาในการระบายน้ําจากชุมชน น้ําจะไดไหล 
                                สะดวกข้ึน 
นายอิบรอเฮ็ง  สือแม      - เรื่องน้ําประปาภูเขา ในชวงฝนตกหนักทําใหน้ําไมไหล เสนอใหมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป 
                               - เรื่องถนนท่ีชํารุดสายบานเจะยอ-บานสะบือรัง ขอใหทางกองชางไปซอมแซมดวย 
                               - เรื่องกอสรางคูระบายน้ําสายหนาบานกํานันหมูท่ี3 - หนามัสยิดบานสูแก เพ่ือแกไขปญหาน้ํา 
                                 ทวมขัง และระบายน้ําเสียของชุมชน  
                               - เรื่องท่ีดินของเทศบาล ท่ีบานไอตาเปาะ ขอใหทางเทศบาลไปทําหลักเขตท่ีดินเพ่ือปองกันการบุกรุก  
                               - เรื่องการอยูเวรยามประจําสํานักงานเทศบาล ขอใหทางผูตรวจเวรชวยกํากับดูแลผูเขาเวรดวย 
นายฟารฮัม  ลอดิง         - แจงเรื่องการจัดงานวันเด็กประจําป 2560 ขอความอนุเคราะหสนับสนุนของรางวัลจากสมาชิก  
เลขานุการนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล เพ่ือเปนของรางวัลใหแกเด็กๆ ท่ีเขารวมกิจกรรม 
                               - เรื่องของการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาล โดยมีการ 
                                 ประชุมเจาหนาท่ี และเตรียมความพรอมดานอุปกรณในการชวยเหลือผูประสบภัย 
                               - เห็นดวยกับการบุกเบิกถนนสายสายหนาบานรองนายกเทศมนตรี(รองศุภโยค)-โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพชุมชนตําบลโละจูด (บานสูแก) เพ่ือแกไขปญหาการจราจรและรองรับการขยายตัวของชุมชน
ไดในอนาคต  

นายฮําแดร   อามัด - เรื่องโครงการบุกเบิกถนนสายสายหนาบานรองนายกเทศมนตรี(รองศุภโยค)-โรงพยาบาลสงเสริม  
นายกเทศมนตรี            สุขภาพชุมชนตําบลโละจูด (บานสูแก) จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- เรื่องถนนท่ีชํารุดสายบานเจะยอ-บานสะบือรัง ขอมอบหมายใหทางกองชางไปดําเนินการซอมแซม    
ดวย 

- เรื่องเสียงตามสาย รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
- เรื่องกอสรางคูระบายน้ําสายหนาบานกํานันหมูท่ี 3 - หนามัสยิดบานสูแก เพ่ือแกไขปญหาน้ํา 
  ทวมขัง และระบายน้ําเสียของชุมชน ขอมอบหมายใหทางกองชางไปสํารวจและออกแบบ 
  เพ่ือจะไดตั้งงบประมาณในการกอสราง ตอไป 
- เรื่องไฟฟาท่ีไดรับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. หลายจุดท่ีชํารุด ทางเทศบาลจะไดประสานงาน 
  ติดตอกับทาง ศอ.บต. ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบใหมาดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ตอไป 
- เรื่องการจราจรสายหนามัสยิดบานบูเกะตา ขอมอบใหทางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไปหา 
  วิธีหรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ตอไป 
- เรื่องการจายเงินคาเบี้ยยังชีพจะประสานกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ในการแกไขปญหาดังกลาว  
  ตอไป 

                              - เรื่องคูระบายน้ําสายบือเจาะกาลาดี เพ่ือแกไขปญหาในการระบายน้ําจากชุมชน ทางเทศบาล 
                                จะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ตอไป 
 
 
 



 
- 15 - 

 
นายฮําแดร   อามัด   - เรื่องท่ีดินของเทศบาล ท่ีบานไอตาเปาะ ขอมอบหมายใหทางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
นายกเทศมนตรี                ไปดําเนินการ ตอไป  
ท่ีประชุม                     - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
                                  - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี       

8 ผานนะครับ และขอขอบคุณทุกทาน  ท่ีเสียสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ 
                                  - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร    

และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ   
                                                                                                
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.5๐    น.       

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เกาซวน         ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงชื่อ)         จําปา     นิลวงศ           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                                ( นางจําปา   นิลวงศ) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

แลวเห็นวาถูกตองทุกประการ 
 

                                  (ลงชื่อ)        เปาซี   ยีเด็ง        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายเปาซี    ยีเด็ง) 

                                              (ลงชื่อ)       มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายมะนาวี    มะนอ) 

                                               (ลงชื่อ)      ซานูซี    ยะโกะ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายซานูซี    ยะโกะ)      
                               
 
           
                                                                                            (ลงชื่อ)        อดุลย   อาเดอนาน                            
                                                                                                          (นายอดุลย  อาเดอนาน) 
                                                                                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
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