
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยที่  4 ประจ าปี  ๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61   เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

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

ผู้มาประชุม 

ท่ี           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  
5. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
6. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
7. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
8. นำงจ ำปำ   นิลวงศ์ ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล จ ำปำ   นิลวงศ์  

 

 ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยซำนูซี    ยะโกะ                          สมำชิกสภำเทศบำล                        ลำกิจ  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี           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 ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง   สือแม  
5. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
6. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
7. นำงมณฑำ    เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน มณฑำ    เก้ำซ้วน  
8. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  
9. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ.กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

10. นำยนพดล   อับดุลเลำะ นำยช่ำงโยธำ  ร.ก.ผอ.กองช่ำง นพดล   อับดุลเลำะ  
11. นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชน  ร.ก.ผอ.กองกำรศึกษำ อำหะมะ  มะยูโซ๊ะ  
12. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำงจ ำปำ    นิลวงศ์           - ท่ำนประธำนท่ีเคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยท่ี 4 ประจ ำปี ๒๕61  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน คร้ังนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4  ประจ ำปี  ๒๕61              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเร่ิมกำรประชุมครับ ส ำหรับคร้ังนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  6 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - กำรประชุมคร้ังนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมท้ังหมด ....7....ท่ำน                        

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕61  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  29  สิงหาคม  ๒๕61) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 2 

ประจ ำปี ๒๕61  ท่ีผ่ำนมำ ครับ  เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีผ่ำนมำ 
                                 - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี  ๒  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  
ประธำนสภำเทศบำล         งบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                 - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮ าแดร์   อามัด           เรียน   ประธานสภาท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
                                  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน  ประเภทค่าท่ีดินและ 
                                  ส่ิงก่อสร้าง  จ านวน  ๑  โครงการ คือ  1. โครงการก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                                  สายบ้านเจ๊ะเด็ง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี  
 

                        หลักการ 

                                          เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
                                  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน  ประเภทค่าท่ีดินและ 
                                  ส่ิงก่อสร้าง   จ านวน  ๑  โครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ) 
                                  โดยมีรายละเอียดดังนี   คือ 
                                  งบลงทุน 
                                งานไฟฟ้าถนน 
                                 ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           จ านวน  ๑   โครงการ          
                                 ๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะเด็ง ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร 
                                  ยาว  ๘๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๐.๕๕  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ   
                                  ๑๕๖,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
                                 แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
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                                                                                         เหตุผล 
นายฮ าแดร์  อามัด                     ด้วยทางชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง  ได้จัดท าประชาคม และยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือ 
นายกเทศมนตรี             ผ่านทางกองช่างมายังเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพื่อให้เทศบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
                              ชุมชน และประชาชนในเขตพื นท่ีชุมชนบ้านเจ๊ะเด็ง ปัญหาเก่ียวกับระบบระบายน  าในช่วง 
                              ฤดูฝน ตามแนวถนนบ้านเจ๊ะเด็ง เนื่องจากตามแนวถนนดังกล่าวไม่มีระบบทางระบายน  า ท า 
                              ให้น  าไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ตามแนวถนน และเกิดปัญหาการระบายน  า 
                              ในช่วงฤดูฝน จึงขอให้เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
                              ในชุมชน ทางผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ 
                              ความต้องการตามท่ีได้ร้องขอความช่วยเหลือของชุมชนซ่ึงปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้น ำ 
                              บรรจุไว้ในแผนพัฒนำส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบำลแล้ว แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแต่ 
                              อย่ำงใด เนื่องจำกเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำทำงด้ำนโครงสร้ำง 
                              พื้นฐำน  เทศบำลจึงจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                              สำยบ้ำนเจ๊ะเด็ง  ขนาดกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕  เมตร   
                              ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด ใช้งบประมาณทั งสิ น  ๑๕๖,๐๐๐  บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความ 
                              เดือดร้อน ดังกล่าว 
                   

                                        ฉะนั น  เพื่อเป็นการด าเนินกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ซ่ึงเก่ียวกับด้านบริการชุมชน 
                              และสังคม  และเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
                              สะสมเพื่อด าเนินกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ี   เนื่องจากไม่สามารถน าโครงการ ดังกล่าวจัด 
                              ท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ และผู้บริหาร 
                              ก็ได้พิจารณาท่ีจะโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจัดท าเทศบัญญัติเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่ 
                              สามารถท่ีด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณ   ฉะนั นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
                              จ านวน  ๑ โครงการ ดังนี   ๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 
                              เจ๊ะเด็ง  ในวงเงินงบประมาณ   ๑๕๖,๐๐๐  บาท  ซ่ึงได้ตรวจสอบแล้วเทศบาลมี 
                              เงินสะสมเพียงพอท่ีสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแต่อย่างใด 
                              และโครงการดังกล่าวฯเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

                                         ดังนั น   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
                              การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
                             ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘  ข้อ  ๘๙  ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี    
                             เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 
 นำยอดุลย์   อำเดอนำน  - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ  ท่ีได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เร่ือง ขออนุมัติจ่ำยขำด  
 ประธำนสภำเทศบำล     เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อไปมีสมำชิก  ท่ำนใดจะอภิปรำย 
                               เชิญครับ -ไม่ม-ี  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติท่ีประชุมในกำรขออนุมัติจ่ำยขำด 
                               เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒   สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม              - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2562 จ านวน ๑ โครงการ ดังน้ี ๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                            สายบ้านเจ๊ะเด็ง  ในวงเงินงบประมาณ   ๑๕๖,๐๐๐  บาท  เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี ๓  ผ่ำนครับ 
 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธำนสภำเทศบำล     หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 

                              - ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
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นำงจ ำปำ  นิลวงศ์           - ขอบคุณค่ะท่ำนประธำนสภำฯ ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล     แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบมติกำรประชุมคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
                               คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  เมื่อวนัท่ี  ๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๑  ได้ออกประกำศคณะกรรมกำรหลัก 
                               ประกันสุขภำพแห่งชำติ  เร่ือง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑  

                                    และ ตำมข้อ ๑๒  ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ประกอบด้วย 
                               (๓) สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย  
                                จ ำนวนสองคน ค่ะ 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน     ขอบคุณครับเลขำนุกำรสภำเทศบำล ต่อไปเป็นกำรคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน ๒ คน 
ประธำนสภำเทศบำล        เพื่อสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มอบหมำยให้เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
                               ขอเชิญเสนอชื่อสมำชิกสภำฯครับ 
นายอัดนาน   บินเซ็ง         กระผมนายอัดนาน   บินเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ ขอเสนอนายเปาซี  ยีเด็ง  
สมำชิกสภำเทศบำล          สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น  

นำยเปำซี   ยีเด็ง              กระผมนำยเปำซี   ยีเด็ง  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต ๑ ขอเสนอนำยอัดนำน  บินเซ็ง 
สมำชิกสภำเทศบำล          สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกไหมครับ -ไม่ม-ี ถ้ำไม่มีเป็นอันว่ำ นำยเปำซี  ยีเด็ง 
ประธำนสภำเทศบำล        และ นำยอัดนำน   บินเซ็ง  ได้รับมอบหมำยจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ให้เป็น 
                                 คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นนะครับ 
ท่ีประชุม                      - รับทรำบ -    
นำยอดุลย์    อำเดอนำน   ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม 
ประธำนสภำเทศบำล       และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จากแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
                               พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรี  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
                                แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ จำกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ต่อ 
                                สภำเทศบำล 
                                ขอเรียนเชิญครับ  
 

นำยฮ ำแดร์     อำมัด    - เรียนประธำนสภำเทศบำล  และสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
นำยกเทศมนตรี           ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ช้อ ๑๓ (๕) 
                            “ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร 
                             พัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชน 
                             ในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นรำยงำนผลกำรติดตำมและ 
                             ประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อย 
                             ปีละหนึ่งคร้ังภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี” ผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
                             แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ จำกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                             ต่อสภำเทศบำล  จำก ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๗  ยุทธศำสตร์ ดังนี้      
                                 ๑)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   
                                      โครงกำรท้ังหมด            ๖        โครงกำร 

                                 โครงกำรท่ีด ำเนินกำร      ๖        โครงกำร 
                                 คิดเป็นร้อยละ               ๑๐๐ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด        ๒)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
นำยกเทศมนตรี                   โครงกำรท้ังหมด           ๓๔      โครงกำร 

                                 โครงกำรท่ีด ำเนินกำร     ๒๙      โครงกำร 
                                 คิดเป็นร้อยละ             ๘๕.๒๙           

                              ๓)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

                                   โครงกำรท้ังหมด             ๕         โครงกำร 
                                 โครงกำรท่ีด ำเนินกำร       ๒          โครงกำร 
                                 คิดเป็นร้อยละ               ๔๐    

                               ๔)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเท่ียว 
                                  โครงกำรท้ังหมด             ๒         โครงกำร 
                                  โครงกำรท่ีด ำเนินกำร       ๑         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ               ๕๐   
 

                               ๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
                                   ส่ิงแวดล้อม 

                                 โครงกำรท้ังหมด             ๐        โครงกำร 
                                 โครงกำรท่ีด ำเนินกำร       ๐        โครงกำร 
                                 คิดเป็นร้อยละ                ๐ 

                               ๖)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                                       โครงกำรท้ังหมด              ๙       โครงกำร 

                                  โครงกำรท่ีด ำเนินกำร        ๔       โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                ๔๔.๔๔ 
 

                            ๗)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
                                      โครงกำรท้ังหมด               ๙          โครงกำร 

                                 โครงกำรท่ีด ำเนินกำร         ๓          โครงกำร 
                                 คิดเป็นร้อยละ                 ๓๓.๓๓    
 

                              รวมโครงกำรจำกแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ๒๕๖๑  ท้ังส้ิน    จ ำนวน  ๑๗๕   โครงกำร  
                              งบประมำณ ๑๐๒,๖๔๓,๖๕๐  บำท   
                              ผู้บริหำรประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณ  ๖๓   โครงกำร จ่ำยขำดเงินสะสม ๒  โครงกำร 
                              รวมเป็นอนุมัติงบประมำณ ๖๕  โครงกำร  งบประมำณ  ๒๕,๐๒๖,๐๐๐  บำท 
                              ลงนำมสัญญำ  ๔๕  โครงกำร งบประมำณ  ๒๒,๙๖๕,๗๖๓.๕๕  บำท 
                              กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ๔๕  โครงกำร  งบประมำณ  ๒๒,๙๖๕,๗๖๓.๕๕  บำท 
                              โครงกำรท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เฉพำะในปี  ๒๕๖๑ 
                              จ ำนวน  ๑๗๕  โครงกำร   

                              โครงกำรท่ีได้น ำไปจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   ๒๕๖๑   จ ำนวน   ๖๕   โครงกำร 
                             คิดเป็นร้อยละ   ๓๗.๑๔ 
                           โครงกำรท่ีได้น ำไปเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๑  จ ำนวน  ๔๕  โครงกำร 
                               คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๒๓ 
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                               งบประมำณท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
                               จ ำนวน   ๒๕,๐๒๖,๐๐๐   บำท 
                               งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย  จ ำนวน  ๒๒,๙๖๕,๗๖๓.๕๕  บำท  
                               คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๗๗  ของงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  ๒๕๖๑ 

                          ปัญหาและอุปสรรค 

                                    ๑.  โครงกำรท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีจ ำนวนมำก 
                            ๒.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนท่ีได้วำงไว้ 
                            ๓.  เนื่องจำกกำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอ จึงไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ 
                                 ได้ทุกโครงกำร 

                                            ผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  
                                จำกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อให้สภำเทศบำลรับทรำบ  ต่อไป              
ท่ีประชุม                      - รับทรำบ -         

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยมำหะมะคัสตัม  มะแซ  - ขอให้ทำงเทศบำลก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำฝ่ังตรงกันข้ำมกับมัสยิดบ้ำนสูแกยำวไปถึง 
สมำชิกสภำเทศบำล            หน้ำบ้ำนซัมซุดดีน 
นำยอิบรอเฮ็ง   สือแม        - เสนอให้ทำงเทศบำลจัดซ้ือเต้นท์ขนำด 4X4 เมตร และสปอร์ตไลท์ เพื่อใช้ใน 
ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี       กูโบร์ 
นำยศุภโยค   ลอดิง           - แจ้งเร่ืองตลำดริมน้ ำบ้ำนบำโอ๊ะ ทำงธนำรักษ์นรำธิวำส ได้ด ำเนินกำร มำส ำรวจแล้ว  
รองนำยกเทศมนตรี             และคำดว่ำน่ำจะเปิดใช้งำนในปี 2562 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด     - เร่ืองคูระบำยน้ ำ และเต้นท์ขนำด 4X4 เมตร และสปอร์ตไลท์ เพื่อใช้ในกูโบร์ 
นำยกเทศมนตรี                 ทำงเทศบำลรับไว้พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
นำยอดุลย์   อำเดอนำน      - ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลช่วยกันเฝ้ำระวังเหตุน้ ำท่วมฉับพลัน ในเขตเทศบำล ในเดือน 
ประธำนสภำเทศบำล           ธันวำคม ของทุกปี เนื่องจำกฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวันอำจเกิดน้ ำท่วม ได้                                 
นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ       - แจ้งเร่ือง โครงกำรวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2562 ทำงกองกำรศึกษำ ขอรับทุนกำรศึกษำ 
นักพัฒนำชุมชน  รก.ผอ.       และของรำงวัล  จำกคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
กองกำรศึกษำ                   ตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2562  ต่อไป 
ท่ีประชุม                       - รับทรำบ – 
นำยอับดุลรอหิง  นุห์         - เร่ือง WiFi ของเทศบำล ขอให้ทำงหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ช่วยด ำเนินกำรปรับปรุงใหม่ 
รองนำยกเทศมนตรี            เพื่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชนท่ีมำติดต่อรำชกำร จะได้รวดเร็วขึ้น 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์      - รับไปด ำเนินกำรต่อไป เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล    พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็คือ พระรำชบัญญัติท่ีว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
                                    ซ่ึงคอมพิวเตอร์ท่ีว่ำนี้ก็เป็นได้ท้ังคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมำร์ทโฟน รวมถึง 
                                    ระบบต่ำงๆ ท่ีถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ซ่ึงเป็น พ.ร.บ. ท่ีตั้งขึ้นมำเพื่อป้องกัน  
                                    ควบคุมกำรกระท ำผิดท่ีจะเกิดขึ้นได้จำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ หำกใครกระท ำควำมผิดตำม 
                                    พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์นี้ ก็จะต้องได้รับกำรลงโทษตำมท่ี พ.ร.บ.ก ำหนดไว้ นะครับ  
นำยอันวำ   อับดุลเล๊ำะ       - เสนอให้ทำงเทศบำลเน้นกำรบริกำรแก่ประชำชนให้มำก  สมำชิกสภำเทศบำลท ำหน้ำท่ี 
สมำชิกสภำเทศบำล             ในกำรสะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีนั้น เป็นหน้ำท่ีโดยท่ัวไปของผู้แทน 
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นำยอันวำ  อับดุลเล๊ำะ       ประชำชนอยู่แล้ว เช่น รับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 
สมำชิกสภำเทศบำล          ของประชำชนในเทศบำล แล้วน ำข้อเรียกร้องเหล่ำนั้นเสนอต่อฝ่ำยบริหำรให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร 
                                  แก้ไขปัญหำ ต่อไป  
นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล        - ไม่มี -    
                                 - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี 6     

ผ่ำนนะครับ   
                                 - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ท่ีให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.50  น.                                                                                              

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

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

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 


