
 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕61 

วันจันทร์ที่  28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61   เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

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

ผู้มาประชุม 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยอดุลย์    อำเดอนำน ประธำนสภำเทศบำล อดุลย์     อำเดอนำน  
๒. นำยมะตันลำ   อูเซ็ง รองประธำนสภำเทศบำล มะตันลำ   อูเซ็ง  
๓. นำยเปำซี    ยีเด็ง สมำชิกสภำเทศบำล เปำซี    ยีเด็ง  
๔. นำยอันวำ     อับดุลเล๊ำะ สมำชิกสภำเทศบำล อันวำ   อับดุลเล๊ำะ  
๕. นำยซำนูซี    ยะโกะ สมำชิกสภำเทศบำล ซำนูซี    ยะโกะ  
๖. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
7. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
8. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
9. นำงจ ำปำ   นิลวงศ์ ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล จ ำปำ   นิลวงศ์  

  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
๒. นำยอับดุลรอหิง    นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห์  
๓. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๔. นำยอิบรอเฮ็ง   สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง   สือแม  
5. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
6. นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชน  ร.ก.ผอ.กองกำรศึกษำ อำหะมะ  มะยูโซ๊ะ  
7. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  
8. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำงจ ำปำ    นิลวงศ์           - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕61  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕61              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  5 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....8....ท่ำน 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยวิสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕61  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  5  เมษายน  ๒๕61) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี     

๒๕61 ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                 - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนลด ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา 
                               และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป และแผนงาน 
                                รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  โดยโอน 
                               เพิ่มในงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ของแผนงาน

บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    

                                 - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด          เรยีน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
นำยกเทศมนตรี                         ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
                                พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนลด ในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
                                ครภุัณฑ์ ของ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป และแผนงำนรักษำควำมสงบ 
                                ภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  โดยโอนเพิ่มในงบด ำเนิน 
                                งำน หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
                                งำนบริหำรทั่วไป และแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำ 
                                ควำมสงบภำยใน   โดยมีหลักกำร และเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด                                                     หลักการ 
นำยกเทศมนตรี                        เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ดังต่อไปนี้ 

                              (๑) โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
                                 งบด าเนินงาน 
                                หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
                                - รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่นรถยนต์ 
                                 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ   ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐   บำท  เงินใช้ไป   
                                 ๕๖,๗๓๓.๓๔ บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๑๔๓,๒๖๖.๖๖  บำท  โอนเพิ่ม 
                                 งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน ๒๔๓,๒๖๖.๖๖ บำท    
                                 เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

                                    โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
                                  งบลงทุน 
                                  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

                                 - รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่อง 
                                จักรกล ยำนพำหนะ  เป็นต้น   ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
                                   ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐   บำท  เงินใช้ไป - บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  ๑๐๐,๐๐๐  
                                   บำท  โอนลดงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน   -  บำท  
                                   เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                 (๒) โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                                    การรักษาความสงบภายใน  
                                     งบด าเนินงาน 
                                     หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
                                     - รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่นรถยนต์ เครื่อง  
                                      คอมพิวเตอร์  ฯลฯ   ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐   บำท  เงินใช้ไป  ๖,๓๑๓ บำท งบประมำณ 
                                      คงเหลือก่อนโอน ๑๑๓,๖๘๗  บำท  โอนเพิ่มงบประมำณ  ๑๐๐,๐๐๐  บำท   
                                      งบประมำณคงเหลือหลังโอน   ๒๑๓,๖๘๗  บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
                                      โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
                                   กับการรักษาความสงบภายใน 
                                   งบลงทุน 
                                   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด          - รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล 
นำยกเทศมนตรี              ยำนพำหนะ  เป็นต้น   ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง   ตั้งไว้ 
                               ๑๐๐,๐๐๐   บำท  เงินใช้ไป  -  บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
                               โอนลดงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  - บำท  
                               เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                                                              เหตุผล 

(1) เนื่องจำกส ำนักปลัดเทศบำล ได้ตั้งงบประมำณในงบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมของ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  รำยจ่ำย
เพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   ตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐   บำท เงินใช้ไป  
๕๖,๗๓๓.๓๔  บำท คงเหลืองบประมำณก่อนโอน  ๑๔๓,๒๖๖.๖๖  บำท   และส ำนักปลัดฯ   
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  ยังมีควำมจ ำเป็นจะต้องซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินอื่นอีก  แต่งบประมำณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรดังกล่ำวได้   ดังนั้นเพ่ือให้กำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้  จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   โอน
เพิ่มจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด  ๒๔๓,๒๖๖.๖๖   บาท 

(2) เนื่องจำกส ำนักปลัดเทศบำล  ได้ตั้งงบประมำณในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
                            ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมของ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  งำน 
                            บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
                            เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   ตั้งไว้   ๑๒๐,๐๐๐   บำท เงินใช้ไป  ๖,๓๑๓ บำท 
                            คงเหลืองบประมำณก่อนโอน  ๑๑๓,๖๘๗  บำท   และส ำนักปลัดฯ  แผนงำน 
                            รักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยังมี 
                            ควำมจ ำเป็นจะต้องซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่นอีก  แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่ 
                            เพียงพอที่จะด ำเนินกำรดังกล่ำวได้    ดังนั้นเพื่อให้กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
                            ของแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบ 
                            ภำยใน ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้      จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
                            งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   โอนเพิ่มจ านวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท   หลังโอนเพิ่ม 
                            งบประมาณทั้งหมด   ๒๑๓,๖๘๗  บาท 

                                            ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร 
                                งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
                                (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  ผู้บริหำร  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อ 
                                ขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

 
 

 

 

 



 

- 5 - 

 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติโอน        
ประธำนสภำเทศบำล      งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนลด ในงบลงทุน หมวดค่ำ 
                             ครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
                             งำนบริหำรทั่วไป  และแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำร 
                             รักษำควำมสงบภำยใน โดยโอนเพิ่มในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทค่ำบ ำรุง 
                             รักษำและซ่อมแซม ของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  และแผนงำน  
                             รักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน สมำชิก 
                             ท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ  -ไม่มี- ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ผมขอมติจำกท่ี 

ประชุมนะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ ให้โอนลด ในงบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ของแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  โดยโอนเพิ่มในงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  และแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  เป็นอันว่ำ
ระเบียบวำระที่ 3  ผ่ำนนะครับ 

 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล     - กำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   
                               จำกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในรอบกำร 
                               ติดตำมเดือนเมษำยน 
                               - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรี  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
                               เทศบำลต่อสภำเทศบำล  จำกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                            ครั้งที่ ๑ ในรอบกำรติดตำมเดือนเมษำยน  ขอเรียนเชิญครับ  
นำยฮ ำแดร์     อำมัด    - เรียนประธำนสภำเทศบำล  และสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะผู้บริหำรขอสรุปสำระ 
นำยกเทศมนตรี           ส ำคัญกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ จำกแผนกำร 
                               ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ ในรอบกำรติดตำมเดือน 
                               เมษำยน (ระหว่ำงเดือนตุลำคม  ๒๕๖๐  ถึง เดือนมีนำคม ๒๕๖๑)  จำก ยุทธศำสตร์ 
                               กำรพัฒนำ  ๗  ยุทธศำสตร์ ดังนี้      
                             ๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
                                 โครงกำรทั้งหมด              ๔         โครงกำร 

                            โครงกำรที่ด ำเนินกำร         ๓         โครงกำร 
                            คิดเป็นร้อยละ                 ๗๕                

                             ๒) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
                                 โครงกำรทั้งหมด              3๔        โครงกำร 

                            โครงกำรที่ด ำเนินกำร         ๑๕        โครงกำร 
                            คิดเป็นร้อยละ                ๔๔.๑๒                
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด       ๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบ 
นำยกเทศมนตรี             เรียบร้อย 

                          โครงกำรทั้งหมด               ๕           โครงกำร 
                          โครงกำรที่ด ำเนินกำร         ๐           โครงกำร 
                          คิดเป็นร้อยละ                  ๐    

                             ๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
                          โครงกำรทั้งหมด               ๒          โครงกำร 
                          โครงกำรที่ด ำเนินกำร         ๐          โครงกำร 
                          คิดเป็นร้อยละ                  ๐ 

                             ๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
                                 สิ่งแวดล้อม 

                         โครงกำรทั้งหมด              ๐           โครงกำร 
                         โครงกำรที่ด ำเนินกำร        0           โครงกำร 
                         คิดเป็นร้อยละ                 0 
                        ๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

                              โครงกำรทั้งหมด              ๙         โครงกำร 
                         โครงกำรที่ด ำเนินกำร         ๑         โครงกำร 
                         คิดเป็นร้อยละ                ๑๑.๑๑    

                             7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
                         โครงกำรทั้งหมด                ๙          โครงกำร 
                         โครงกำรที่ด ำเนินกำร          ๑          โครงกำร 
                         คิดเป็นร้อยละ                 ๑๑.๑๑ 

                             รวมโครงการจากแผนการด าเนินงานทั้งหมดประจ าปี  ๒๕6๑ ทั้งสิ้น จ านวน 
                             ๖๓   โครงการ 
                             โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๒๐  โครงการ 
                             คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๗๕  ของโครงการตามแผนการด าเนินงานปี  ๒๕๖๑ 
                             งบประมำณท่ีตั้งไว้ตำมแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  ๒๕๖๑  จ ำนวน   
                             ๒๒,๘๘๘,๐๐๐ บำท 
                             งบประมำณท่ีด ำเนินกำร  จ ำนวน  ๕,๒๗๓,๐๐๐   บำท 
                               คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐๔  ของงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
                               งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                               โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑ –๒๕6๔ ) 
                              เฉพาะในปี ๒๕6๑ จ านวน  ๑๗๕ โครงการ   
                              โครงการที่ได้น าไปจัดท างบประมาณประจ าปี   ๒๕6๑   จ านวน   ๖๓   โครงการ 
                              คิดเป็นร้อยละ   ๓๖  
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด         ปัญหาและอุปสรรค 
นำยกเทศมนตรี             ๑. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ได้วำงไว้ 

                             ๒. จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕6๑- ๒๕6๔  มีจ ำนวน 
                             โครงกำรมำกไม่สอดคล้องกับงบประมำณที่มีท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนท ำได้น้อย 
                                     ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผน 

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖     
ข้อ ๑๔ (๕)  คณะผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล    
ประจ ำปี  ๒๕๖๑  เพ่ือให้สภำเทศบำลรับทรำบ  ต่อไป 

ที่ประชุม                      -รับทรำบ -  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยอับดุลรอหิง  นุห์         - ขอให้ทำงกองกำรศึกษำชี้แจงเก่ียวกับกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในช่วงเดือนรอมฎอน 
รองนำยกเทศมนตรี           ให้สมำชิกสภำเทศบำลได้รับทรำบ และเข้ำร่วมกิจกรรม 
นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ       - ทำงเทศบำลได้ด ำเนินกำรมอบอินทผำลัมกับข้ำวสำร ให้กับมัสยิดและบำลำเซำะ 
นักพัฒนำชุมชน รก.ผอ.      ในเขตเทศบำล กำรบรรยำยธรรมช่วงเย็นตลอดเดือนรอมฎอน  กำรออกละหมำด 
กองกำรศึกษำ                  ตะรอเวี๊ยะฮ์  และกำรจัดกิจกรรมใน 10 วันสุดท้ำย ที่มัสยิดบ้ำนบูเก๊ะตำ 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ -                  
นำยอดลุย์  อำเดอนำน       - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ                     
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี 5      

ผ่ำนนะครับ 
                                  - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.00  น.       

                                                                                                                                           

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน         ผู้จด/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                (นำยจิรศักดิ์   เก้ำซ้วน) 
                                                  นักทรัพยำกรบุคคล 

                                 (ลงชื่อ)         จ ำปำ     นิลวงศ์           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                                 (นำงจ ำปำ  นิลวงศ์) 
                                             ปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

                                  (ลงชื่อ)      เปำซี   ยีเด็ง           ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                            (นำยเปำซี    ยีเด็ง) 
                                                   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

                                               (ลงชื่อ)       มะนำวี   มะนอ       กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยมะนำวี    มะนอ) 
                                                   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

                                               (ลงชื่อ)      ซำนูซี    ยะโกะ        กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยซำนูซี    ยะโกะ) 
                                                  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  
   
 
 
 
 
 
                                                                                          (ลงชื่อ)      อดุลย์   อำเดอนำน 
                                                                                                     (นำยอดุลย์  อำเดอนำน) 
                                                                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
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