
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕61 

วันพุธที่  29  เดือนสิงหาคม  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. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
6. นำงนภำ   รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล นภำ   รักษ์ชนม์  
7. นำงมณฑำ    เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน มณฑำ    เก้ำซ้วน  
8. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
9. นำยจีรพงษ์   วงษ์น้อย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จีรพงษ์   วงษ์น้อย  

10. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  
11. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  
12. นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชน  ร.ก.ผอ.กองกำรศึกษำ อำหะมะ  มะยูโซ๊ะ  
13. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำงจ ำปำ    นิลวงศ์           - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕61  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕61              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  6 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....8....ท่ำน 
                                  - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนเข้ำร่วมกำรจัดกิจกรรมเวทีชำวบ้ำนก ำปงตักวำ 
                                    ระดับต ำบล ครั้งที่ 48 ในวันอังคำรที่ 11 กันยำยน 2561 เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. 
                                    ณ ห้องประชุม (ศำลำอเนกประสงค์) โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์นรำธิวำส หมู่ที่ 9 ต ำบลโละจูด 
                                    อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  
                                  - ขอควำมอนุเครำะห์สมำชิกสภำเทศบำลร่วมกันบริจำคเงินเพ่ือจัดซื้อที่ดินก่อสร้ำงโรงเรียน 
                                    ปอเนำะ 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕61  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕61) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

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

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล         งบประมาณ พ.ศ. 2562  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
                                 - ไม่ทรำบว่ำมีกำรแปรญัตติหรือไม่ครับ -ไม่มี- ถ้ำไม่มีผมขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรกรรมกำร 
                                   แปรญัตติ ได้อ่ำนบันทึกสรุปผลเลยครับ  ขอเชิญครับ 
นำยอัดนำน   บินเซ็ง        - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ  บันทึกสรุปรำยงำนกำรประชุม 
กรรมกำร/เลขำนุกำร          คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำ  พิจำรณำตรวจร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๒  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 2๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำฯ  ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งในครำวประชุม
สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม  ๒๕๕๘  และในครำวประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒  ประจ ำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภำคม ๒๕๖๐  ซ่ึง
คณะกรรมกำรดังกล่ำว   ประกอบด้วย 

                                            ๑. นำยอันวำ      อับดุลเล๊ำะ            ประธำนกรรมกำร     
                                            ๒. นำยมำหำมะคัสตัม     มะแซ         กรรมกำร 
                                            ๓. นำยอัดนำน     บินเซ็ง                 กรรมกำร/เลขำนุกำร 
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นำยอัดนำน   บินเซ็ง            ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕6๒   
กรรมกำร/เลขำนุกำร            พร้อมทั้งรอรับค ำแปรญัตติของสมำชิกสภำเทศบำล  ในวันที่  16 - ๒๒  สิงหำคม  
                                     25๖๑  เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดยื่นเสนอ 
                                     ค ำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ แต่ประกำรใดคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ      
                                     ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕6๒ แลว้  
                                     ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงเทศบัญญัติฯดังกล่ำวแต่ประกำรใด  ไม่มีกรรมกำรแปรญัตติ      

ท่ำนใดขอสงวนควำมเห็น และไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลคนใดขอสงวนค ำแปรญัตติ  
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อประธำนสภำเทศบำลพร้อมร่ำง           
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๒  ตำมร่ำงเดิมเพ่ือให้         
สภำเทศบำล ได้พิจำรณำ  ต่อไป 

                                           

นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - ขอบคุณมำกครับ เลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรฯ  ได้ 
ประธำนสภำเทศบำล           อ่ำนแปรญัตติปรำกฏว่ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใด แปรญัตติ และไม่มีกำรแก้ไข  
                                    จึงไม่มีกำรอภิปรำย   เป็นอันว่ำผ่ำนวำระท่ี  ๒  ไป 

 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ต่อไปผมจะขอมติในวำระที่ ๓ นะครับ มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด 
ประธำนสภำเทศบำล          เห็นชอบให้ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕6๒ 
                                   ของผู้บริหำร ตรำเป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ     
                                   เป็นอันว่ำ ญัตติของผู้บริหำร  เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
                                   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕6๒  ของผู้บริหำร  ในวำระท่ี  
                                   ๑,๒,๓   ผ่ำนนะครับ 
 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน     ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล        รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย    
                                 เรยีนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
                                - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 

นำยฮ ำแดร์  อำมัด          - เรียน   ประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                          ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของแผนงำนกำรศึกษำ 
                                งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำ 
                                และเผยแพร่  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                                   หลักการ 
                                     เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
                            รำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงำน  กำรศึกษำ  งำน ระดับก่อนวัยเรียนและ 
                            ประถมศึกษำ  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  มีรำยละเอียด 
                            ดังต่อไปนี้ 
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 นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                    ค าชี้แจงเดิม 
 นำยกเทศมนตรี          งบลงทุน  
                            หมวดค่าครุภัณฑ ์
                             ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) 
                             แผนงาน  กำรศึกษำ 
                             งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
                           - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จ ำนวน  ๑  เครื่อง     ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐  บำท 
                             ระดับควำมละเอียดจอภำพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเชล ขนำด  ๔๐  นิ้ว 
                             (น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ ) แบบ ผ ๐๘ ข้อ ๑๔๐ หน้ำ ๑๗๘  
                             (จัดซื้อตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์)  
 

               ค าชี้แจงใหม่ 
                           งบลงทุน  
                           หมวดค่าครุภัณฑ ์
                           ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) 
                           แผนงาน  กำรศึกษำ 
                           งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
                           - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)  แบบ Smart TV  จ ำนวน  ๑  เครื่อง 
                             ตั้งไว้  ๑๗,๗๐๐  บำท  ระดับควำมละเอียดจอภำพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเชล 
                             ขนำด  ๔๐  นิ้ว  (น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) แบบ ผ ๐๘  
                             ข้อ ๑๔๐ หน้ำ ๑๗๘   (จัดซื้อตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์)  

                                                                              เหตุผล 

                                          เนื่องจำกค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อโทรทัศน์ 
                           แอล อีดี  (LED TV) ตำมท่ีตั้งเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑              
                           ไดเ้นื่องจำกไม่สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และงบประมำณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อโทรทัศน์ 
                           แอล อีดี (LED TV)   ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)  ของแผนงำนกำรศึกษำ 
                           งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
                           แปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่  ซึ่งอ ำนำจในกำรอนุมัติเป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่นตำม 
                           ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
                           และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๙ 

                                       ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
                            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔   
                            ข้อ ๒๙ ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร  เรื่องขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล            แก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ของแผนงำน 
                                     กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
                                     ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ต่อไปมีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเชิญครับ -ไม่มี-  ถ้ำไม่มี 

สมำชิกท่ำนใด อภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขออนุมัติแก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม                     - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ ๔  
                                     ผ่ำนนะครับ 
 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน       ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                  โฆษณาและเผยแพร่ ของ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด            - เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
นำยกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
                                  พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มในงบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
                                  ของแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ โดยมีหลักกำรและเหตุผล 
                                  ดังต่อไปนี้ 

                            หลักการ 

                                          เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 
                            โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                            งบลงทุน 
                            หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

                            - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV  จ ำนวน  ๑  เครื่อง ระดับควำมละเอียดจอภำพ 
                            ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเชล ขนำด ๔๐  นิ้ว  รำคำ   ๑๗,๗๐๐  บำท  ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                            งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๑๕,๐๐๐ บำท  โอนเพิ่มงบประมำณ  ๒,๗๐๐  บำท   
                            งบประมำณคงเหลือหลังโอน  ๑๗,๗๐๐ บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

                            โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา   งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                            โอนลดงบประมาณจากงบด าเนินงาน หมวดค่ำใช้สอย  ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ 
                              รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (โครงกำรสำยใยสัมพันธ์วันปิดภำคเรียน) งบประมำณ 
                              ตั้งไว้  ๕๕,๐๐๐ บำท เงินใช้ไป  ๔๒,๙๑๐  บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  ๑๒,๐๙๐ บำท  
                              โอนลดงบประมำณจ ำนวน ๒,๗๐๐บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน  ๙,๓๙๐ บำท   เนื่องจำก 
                              งบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  
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                                                                                เหตุผล 

นำยฮ ำแดร์  อำมัด                        เนื่องจำกกองกำรศึกษำ ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
นำยกเทศมนตรี               ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
                                เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV  จ ำนวน  ๑  เครื่อง รำคำ ๑๗,๗๐๐ 
                                บำท ตั้งงบประมำณไว้  ๑๕,๐๐๐  บำท แต่งบประมำณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะซื้อโทรทัศน์  
                                แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ได้  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี 
                                (LED TV) แบบ Smart TV ของกองกำรศึกษำ  ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  จึงจ ำเป็นขอโอน 
                                งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่ม  จ านวน  ๒,๗๐๐ บาท 
                                หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด ๑๗,๗๐๐ บาท 

                                              ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
                                  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
                                  หมวด ๔  ข้อ ๒๗  ผู้บริหำรจึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำก สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                  ต่อไป 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล        รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ของ แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและ 
                               ประถมศึกษำ  สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ -ไม่มี- ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย 
                               ผมขอมติจำกท่ีประชุมนะครับ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                               ดังกล่ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ ๕ ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยอัดนำน   บินเซ็ง         - แจ้งเรื่องน้ ำประปำที่บ้ำนเจ๊ะยอ  ในท่อประปำมีทรำยอุดตัน จะขอให้ทำงเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล            น ำรถดับเพลิงไปฉีดล้ำงท่อประปำ เพ่ือให้น้ ำไหลได้เร็วขึ้น   
                                  - สอบถำมเรื่องรถ JCB ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ว่ำใช้งำนได้หรือไม่ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด     - เรื่องประปำจะมอบหมำยให้ ทำงงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย น ำรถดับเพลิง 
นำยกเทศมนตรี                 ไปฉีดล้ำงท่อ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหำคม 2561  เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
                                  - เรื่องรถ JCB ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรกอง 
                                    สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อไป 
นำยอับดุลรอฮิม มะดำโอ๊ะ   - ชี้แจงเรื่องรถ JCB ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรซ่อมระบบน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ            ไปแล้ว แต่ยังใช้กำรไม่ได้ จะต้องซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ  และระบบสำยไฮดรอลิค   เพ่ือให้ 
                                     ใช้งำนได้ตำมปกติ  ต่อไป 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ - 
นำยศุภโยค  ลอดิง            - เรื่องประปำบ้ำนเจ๊ะยอ ขอให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำล นำยอัดนำน  บินเซ็ง ไปประสำนกับ 
รองนำยกเทศมนตรี            ทำง อบต.โละจูด ก่อนด ำเนินกำร ด้วย 
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นำยอับดุลรอหิง  นุห์        - แจ้งเรื่องกำรรวมพลพัฒนำทุกวันพุธ ทำงกองสำธำรณสุขฯได้ไปพัฒนำที่ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ  
รองนำยกเทศมนตรี           ถำงป่ำ  ขุดลอกคูระบำยน้ ำ  ส่วนกองช่ำงและส ำนักปลัดเทศบำล ได้ร่วมกันพัฒนำรอบๆ 
                                  บริเวณส ำนักงำนเทศบำล 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ไมท่รำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล        - ไม่มี -    
                                 - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 6     

ผ่ำนนะครับ   
                                 - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.00  น.                                                                                              

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

                                 (ลงชื่อ)          จ ำปำ   นิลวงศ์           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                                 (นำงจ ำปำ  นิลวงศ์) 
                                             ปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

                                               (ลงชื่อ)        เปำซ ี  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 
                                                                                                     (นำยอดลุย์   อำเดอนำน) 
                                                                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อ ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่..4... ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที.่....6......เดือน...ธันวาคม......พ.ศ....2561..... 


