
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจ าปี  ๒๕61 

วันอังคารที่  10  เดือนเมษายน 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  
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  ลำป่วย 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
๒. นำยอับดุลรอหิง    นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห์  
๓. นำยอิบรอเฮ็ง    สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง    สือแม  
๔. นำยฟำร์ฮัม     ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม     ลอดิง  
๕. นำงนภำ  รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล นภำ  รักษ์ชนม์  
๖. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
๗. นำยจีรพงษ์    วงษ์น้อย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จีรพงษ์   วงษ์น้อย  
8. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  
9. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

10. นำยอำหะมะ    มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชน รก.ผอ.กองกำรศึกษำ อำหะมะ    มะยูโซ๊ะ  
11. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำงจ ำปำ    นิลวงศ์           - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยวิสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 1  ประจ ำปี ๒๕61  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี ๒๕61           

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ 
                                  วำระกำรประชุม  7 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....7....ท่ำน 
                                  - เรื่องกำรลำของสมำชิกสภำเทศบำล  ถ้ำไม่มีธุระจ ำเป็นจริงๆ ประธำนสภำเทศบำลจะไม่ 
                                    อนุญำตให้ลำ 
                                  - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนเข้ำร่วมเป็นเกียรติ กำรแข่งขันกีฬำของโรงเรียนตำดีกำ 
                                    ในระหว่ำงวันที่ 10 - 12 เมษำยน 2561  ณ  สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕61) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี ๒๕61 

ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                 - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล       ต าบลแว้ง ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ทองถิ่น อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                                - เรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด          - เรียนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติด้วยผู้บริหำรเทศบำล 
นำยกเทศมนตรี             ต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขอควำม เห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  เพ่ือกำร

จ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลต ำบลแว้ง ในโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้                                                                                      
หลักการ 

                                        เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำล
ต ำบลแว้งในโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้  คือ 

                                            - โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  งบประมำณ  ๒๐,๐๐๐  บำท เพือ่จ่ำยอุดหนุน ให้แก่เทศบำลต ำบลแว้ง 
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นำยฮ ำแดร์    อำมัด                                                                เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                            ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชน 

                                 ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศกรม 
                                 สง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม 
                                 ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถำนที่กลำงข้ึน อย่ำงน้อยอ ำเภอละ  ๑  แห่ง เทศบำล 
                                 ต ำบลแว้งได้รับมอบหมำยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ  
                                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ ำเภอแว้ง ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงได้จัดท ำโครงกำร 
                                 เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ ำเภอแว้ง และตำม 
                                 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 25๕๒  
                                 มำตรำ  67  ทวิ   ก ำหนดให้ กำรจ่ำยเงินอุดหนุน ตำมมำตรำ  67(8)  เทศบำล 
                                 จะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำล และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว 

                                               ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไข 
                                    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 25๕๒ มำตรำ  67  ทวิ  ผูบ้ริหำร จึงเสนอญัตตินี้ 

                                เพ่ือขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำเทศบำล         กำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลต ำบลแว้ง  ในโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน 
                                  กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส 
                                  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ   
                                 - ไม่มี- 
                                 - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดอภิปรำย    ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำล 
                                   ท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลต ำบลแว้ง  จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐ บำท  เพ่ืออุดหนุน   

ในโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลแว้ง      
จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพื่ออุดหนุนในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

                                  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่   ๓  ผ่ำนนะครับ 
 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน 
ประธำนสภำเทศบำล        จ านวน ๘ ชุมชน ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
                                โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                  - เรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด                     เรียน  ประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี               ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำล

ต ำบลบูเก๊ะตำ  เพ่ือกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน จ ำนวน ๘ ชุมชน ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 



 

- 4 - 
 

นำยฮ ำแดร์  อำมัด                                                             หลักการ 
นำยกเทศมนตรี                            เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่

ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ จ ำนวน  ๘  ชุมชน ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บำท  อุดหนุนส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุข  ให้กับชุมชน ดังนี้ คือ 

                  ๑. ชุมชนบ้ำนบูเก๊ะตำ     จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 
                  ๒. ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ  จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 

             ๓. ชุมชนบ้ำนบือแนบำรู  จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 
             ๔. ชุมชนบ้ำนละหำร์      จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 
             ๕. ชุมชนบ้ำนสูแก         จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 

                                   ๖. ชุมชนบ้ำนสะบือรัง     จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 
                                   ๗. ชุมชนบ้ำนเจ๊ะยอ       จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 

             ๘. ชุมชนบ้ำนเจ๊ะเด็ง      จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท 

                                                                                   เหตุผล 
                                                   ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๐๙  ลงวันที่  ๑๕  มกรำคม  
                                  ๒๕๖๑   กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย  
                                  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง 
                                  โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณ 
                                  ในหมวดเงินอุดหนุน  โดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้คณะกรรมกำรชุมชนจัดท ำประชำคม เพ่ือให้     
ได้มติที่ประชุมว่ำในชุมชนจะเลือกท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขโครงกำรใดบ้ำง     
โดยให้เลือกท ำชุมชนละ ๓  โครงกำร ในกรอบวงเงินงบประมำณ  ๒๐,๐๐๐  บำท  และตำม 
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 25๕๒  มำตรำ  67  
ทวิ ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินอุดหนุน ตำมมำตรำ  67(8)  เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำเทศบำล และ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด อนุมัติแล้ว 

                                               ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไข  
                             เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 25๕๒ มำตรำ  67  ทวิ  ผู้บริหำร จึงเสนอญัตตินี้   
                             เพ่ือขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำเทศบำล         กำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน จ ำนวน ๘ ชุมชน ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                  อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
                                  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ  
                                  -ไม่มี- ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดอภิปรำย  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำล

ท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน จ ำนวน ๘ ชมุชน ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ อุดหนุน
ชุมชนละ   ๒๐,๐๐๐ บำท  เพ่ืออุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงนิอุดหนุนให้แก่ชุมชน จ านวน ๘ ชุมชน
ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อุดหนุนชุมชนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพื่ออุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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                                   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๔  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธำนสภำเทศบำล         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของแผนงานการรักษาความ 
                                  สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน 
                                หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                                  - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด          เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                          ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยมีหลักกำรและเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

                        หลักการ 
                                                  เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรแก้ไข 
                                       เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑    
                                       แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำ 
                                       ควำมสงบภำยใน  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ 
                                       วิทย ุ   มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

                           ค าชี้แจงเดิม 
                                      งบลงทุน  
                                      หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                                      ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
                                      แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                                      งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                                      - โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)     ตั้งไว้  ๙๙๗,๗๐๐  บำท 
                                      รำยละเอียดสินค้ำติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
                                      ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ ส ำหรับติดตั้ง 
                                      ภำยนอกอำคำร (Outdoor Fixed Network Camera)  แบบที่ ๓  
                                      จ ำนวน ๑๐ ตัว 
                                     ๒. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder)  
                                     แบบ ๑๖  ช่อง  หน่วยควำมจ ำขนำด  ๔ Tb ๔๐๐๐G  มีหน่วยจัดเก็บ 
                                    ข้อมูล  ๔ TB    จ ำนวน ๑  เครื่อง 
                                    ๓. ตู้เก็บอุปกรณ์ภำยนอกแบบมีหลังคำ ขนำด ๓๕ x ๕๒ x ๑๗ ซม. 
                                    ๔. ตัวแปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (SEP)  ๑๐ K 
                                    ๕. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ  PoE (PoE L๒ Switch)  ขนำด  ๘  ช่อง 
                                    ๖. สำยไฟเบอร์ออฟติก  ขนำด ๑๒ Cor 
                                    ๗. สำย UTP Cat๕E แบบมีสลิง พร้อมหัว RJ๔๕ 
                                    ๘. ระบบกรำวด์ GENERAL MISCELLANEOUS SM ๑๒ F 
                                    ๙. สำยไฟ ขนำด ๒x๒.๕ 
                                    ๑๐. ค่ำมิเตอร์ไฟ ๕ ขนำด Am 
                             (น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ ) แบบ ผ ๐๕ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
                             โครงกำรที่ ๑ หน้ำ ๑๕๒ (จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน 
                             ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                             ค าชี้แจงใหม่ 
นำยกเทศมนตรี        งบลงทุน  
                           หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                           ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
                           แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                           งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

      -โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้  997,700  บำท 
     รำยละเอียด 

                        ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย  แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยนอก    
อำคำร (Outdoor Fixed Network Camera)  จ ำนวน 10  ตัว  )   
(CCTV ข้อ 2 ของ MDES)   

                        ๒. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง     
                            มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส ำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพำะ (Surveillance Hard Disk)  
                            ชนิด SATA ขนำด ควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 16 TB จ ำนวน  1  เครื่อง   

 (CCTV ข้อ 10 ของ MDES)   
                        ๓. ตู้เก็บอุปกรณ์ภำยนอกแบบมีหลังคำ  ขนำด 35 ×52×17 ซม. จ ำนวน 5 ตู้ 
                        ๔. ตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนำด 42 U)   

 (คอม ฯ ข้อ 26 ของ MDES)  จ ำนวน 1 ตู้ 
                        ๕. เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVA  

 (คอม ฯ ข้อ 59 ของ MDES) จ ำนวน 2 เครื่อง 
                        ๖. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE L2 Switch)  ขนำด  8  ช่อง  

 (CCTV ข้อ 11 ของ MDES) จ ำนวน 1 ชุด 
                        ๗. ตัวแปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (SEP) 10 K 
                        ๘. สำยไฟเบอร์ออฟติก  ขนำด  12 Cor 
                        ๙. สำย UTP Cat5E แบบมีสลิง  พร้อมหัว RJ45 
                        ๑๐. ระบบกรำวด์ GENERAL  MISCELLANEOUS  SM 12  F 
                        ๑๑. สำยไฟ ขนำด 2×2.5  
                        ๑๒. ค่ำมิเตอร์ไฟ 5 ขนำด 5 Am 
                          (น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แบบ ผ.05 ยทุธศำสตร์ที่ 3  โครงกำรที่ 1 หน้ำ 

152  จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ ำปี  
พ.ศ. 2560) 

                          เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์    
ระดับจังหวัด  จังหวัดนรำธิวำส  ให้สำมำรถด ำเนินกำรทำงพัสดุในกำรจัดหำครุภัณฑ์   กล้องวงจรปิด 
(CCTV)ได้   

                   เหตุผล 
                                      เนื่องจำกค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรติดตั้งกล้องวงจร

ปิด (CCTV) ให้เป็นไปตำมท่ีตั้งเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได ้ 
เนื่องจำกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ท ำให้คุณลักษณะ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำรติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) เปลี่ยนไปจำกมำตรฐำนเดิม   
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด       ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ของแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
นำยกเทศมนตรี           เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่  ซึ่งอ ำนำจใน 
                              กำรอนุมัติเป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  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 

 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน   - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธำนสภำเทศบำล     ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ

ภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำย   ขอเชิญครับ  -ไม่มี-  ถ้ำไม่มี
สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด   เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม              สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 
เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ ๕  ผ่ำนครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล     พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                               - เรยีนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ     
นำยฮ ำแดร์  อำมัด        เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                      ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
                              ในปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน  ประเภทค่ำท่ีดิน 
                              และสิ่งก่อสร้ำง   จ ำนวน  ๒  โครงกำร    โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                                                                                หลักการ 
                                         เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน  
                              ๒  โครงกำร  (ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน)  งำนไฟฟ้ำถนน   โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  คือ 
                              งบลงทุน 
                              งำนไฟฟ้ำถนน 
                              ประเภท ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง    จ ำนวน  ๒   โครงกำร          
                               ๑. โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด  ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด ๔.๐๐  เมตร  ยำว ๖๙    

เมตร  ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด  งบประมำณ  ๘๘๖,๐๐๐  บำท  (ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน)  ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน  เคหะและชุมชน   งำน   ไฟฟ้ำถนน 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด        ๒. โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล. ตำมแนวถนนก ำปงสูกำ  ขนำดกว้ำง  0.50  เมตร 
นำยกเทศมนตรี               ยำว  ๒๔๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร และคูระบำยน้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง  ๐.๖๐  เมตร         

ยำว  ๔๐  เมตร  ลึก  ๐.๖๐  เมตร  ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด งบประมำณ  ๖๑๐,๐๐๐  บำท 
(ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน)  ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน  เคหะและชุมชน   
งำน  ไฟฟ้ำถนน 

                                                                          เหตุผล 

                                ตำมโครงกำรที่ ๑   เนื่องจำกในช่วงฤดูฝนที่ผ่ำนมำ ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   
                               ได้เกิดฝนตกหนัก น้ ำป่ำไหลหลำก  น้ ำท่วมฉับพลัน  กระแสน้ ำได้ไหลกัดเซำะแนวตลิ่ง 
                               คลองโละจูดพังเสียหำย  ซึ่งเป็นคลองธรรมชำติที่รองรับน้ ำป่ำจำกภูเขำที่ไหลจำกฝั่ง 
                               ตะวันตกระบำยลงสู่แม่น้ ำสุไหงโก-ลก น้ ำป่ำที่มีควำมรุนแรงได้กัดเซำะตลิ่งริมคลอง 
                               โละจูดพังทลำยเป็นระยะทำง  ๖๙  เมตร  หำกเทศบำลไม่เร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
                               จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้ำงของประชำชนที่ตั้งอยู่แนวตลิ่งเสียหำย  และ 
                               เทศบำลได้ตรวจสอบแผนพัฒนำของเทศบำลแล้วปรำกฏว่ำ   ผู้บริหำรได้น ำปัญหำ 
                               ดังกล่ำวบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ชองเทศบำลแล้วแต่ยัง 
                               ไม่ได้ด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด   เนื่องจำกเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำขำดงบประมำณ ในกำร      
                               พัฒนำทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เทศบำลจึงจ ำเป็น 
                               ต้องจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด  ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด   
                               ๔.๐๐  เมตร ยำว  ๖๙ เมตร   ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด ใช้งบประมำณทั้งสิ้น    
                              ๘๘๖,๐๐๐    บำท 

                                ตำมโครงกำรที่ ๒  ด้วยทำงชุมชนบ้ำนสูแก  ได้จัดท ำประชำคม และยื่นค ำร้องขอควำม 
                                ช่วยเหลือผ่ำนทำงกองช่ำงมำยังเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ือให้เทศบำลแก้ไขปัญหำ 
                                ควำมเดือดร้อนของชุมชน และประชำชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนสูแก ปัญหำเกี่ยวกับ 
                                ระบบระบำยน้ ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ตำมแนวถนนก ำปงสูกำ เนื่องจำกตำมแนวถนน 
                                ดังกล่ำวไม่มีระบบทำงระบำยน้ ำ ท ำให้น้ ำไหลเข้ำบ้ำนเรือนของประชำชนที่อำศัยอยู่ 
                                ตำมแนวถนน และเกิดปัญหำกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูฝน จึงขอให้เทศบำลต ำบล 
                                บูเก๊ะตำ  ช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในชุมชน ทำงผู้บริหำรเทศบำล 
                                ไดม้อบหมำยให้กองช่ำงไปด ำเนินกำรส ำรวจ ตรวจสอบควำมต้องกำรตำมที่ได้ร้องขอ 
                                ควำมช่วยเหลือของชุมชนซึ่งปรำกฏว่ำ โครงกำรดังกล่ำวได้น ำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี 
                                (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบำลแล้ว แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด เนื่องจำก 
                                เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
                                เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชุมชนและประชำชน เทศบำลจึง 
                                จ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล. ตำมแนวถนนก ำปงสูกำ   ขนำด 
                                กวำ้ง  ๐.๕๐  เมตร ยำว  ๒๔๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐  เมตร และคูระบำยน้ ำ คสล.  
                                ขนำดกว้ำง  ๐.๖๐  เมตร  ยำว  ๔๐  เมตร ลึก   ๐.๖๐  เมตร  ตำมแบบที่เทศบำล 
                                ก ำหนด งบประมำณท้ังสิ้น  ๖๑๐,๐๐๐  บำท 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด                     ฉะนั้น  เพื่อเป็นกำรด ำเนินกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่   ซึ่งเก่ียวกับด้ำนบริกำรชุมชน 
นำยกเทศมนตรี              และสังคม  และเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน   ผูบ้ริหำรจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม

เพ่ือด ำเนินกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่   เนื่องจำกไม่สำมำรถน ำโครงกำรดังกล่ำวจัดท ำเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้เนื่องจำกเทศบำลมีงบประมำณไม่เพียงพอ และผู้บริหำรก็ได้
พิจำรณำที่จะโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและจัดท ำเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแล้วแต่ไม่สำมำรถท่ี
ด ำเนินกำรได้เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ  ฉะนั้นจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  จ ำนวน  ๒ โครงกำร  
ดังนี้  ๑. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด   จ ำนวน  ๑  โครงกำร ในวงเงินงบประมำณ   
๘๘๖,๐๐๐ บำท  และ ๒. โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล. ตำมแนวถนนก ำปงสูกำ จ ำนวน  ๑ 
โครงกำร  ในวงเงินงบประมำณ  ๖๑๐,๐๐๐  บำท  รวมขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  จ ำนวน  ๒ 
โครงกำร  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๔๙๖,๐๐๐  บำท  ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบำลมีเงินสะสมเพียงพอ     
ที่สำมำรถใช้จ่ำยได้โดยไม่กระทบถึงฐำนะกำรคลังของเทศบำลแต่อย่ำงใด  และโครงกำรดังกล่ำวฯ
เป็นไปตำมแผนพัฒนำของเทศบำล 

                                           ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน   กำรเบิก
จ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 
๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘  ข้อ ๘๙  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้   เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำล
ต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ขอขอบคุณ ท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำเทศบำล         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ 
นำยอัดนำน   บินเซ็ง       - สอบถำมเรื่องสถำนที่ ที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนกันตลิ่งและโครงกำรก่อสร้ำง   
สมำชิกสภำเทศบำล          คูระบำยน้ ำ ทั้ง 2 โครงกำร 
นำยจีรพงษ์  วงษ์น้อย      - ชี้แจงเรื่องสถำนที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด  เริ่มจำกตรงจุดสะพำน 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง          ฝั่งตรงข้ำมสวนสำธำรณะกูแบบอยอ ควำมยำว 69 เมตร และก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล.  
                                  ตำมแนวถนนก ำปงสูกำ แยกบ้ำนสะบือรัง ขนำดควำมยำว 240 เมตร และควำมยำว 40 เมตร 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกบ้ำงไหม ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล       - ไม่มี - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำล 
                                  ท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือจัดท ำโครงกำร      

ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  เพื่อส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน  ประเภทค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     
งำนไฟฟ้ำและถนน  จ ำนวน  ๒  โครงกำรดังกล่ำว   ในวงเงินรวมทั้งสิ้น   ๑,๔๙๖,๐๐๐   บำท   
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อจัดท าโครงการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  เพื่อส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน  
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    งานไฟฟ้าและถนน  จ านวน  ๒  โครงการดังกล่าว          
ในวงเงินรวมทั้งสิ้น   ๑,๔๙๖,๐๐๐   บาท   

                                  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่   ๖  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล        -ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยอำหะมะ   มะยูโซ๊ะ     - แจ้งเรื่องกำรจัดโครงกำรมหกรรมตำดีกำสู่ควำมเป็นเลิศ ประจ ำปี 2561 ในระหว่ำง 
นักพัฒนำชุมชน รก.ผอ.      วันที่ 10-12 เมษำยน 2561 จะมีกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล  เซปัคตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล 
กองกำรศึกษำ                  และกีฬำพ้ืนบ้ำน  กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  กำรบรรยำยธรรมในภำคกลำงคืน 
                                   กำรแสดงอำนำซีดของนักเรียนตำดีกำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลเข้ำร่วมเป็นเกียรติ ด้วย 
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นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  - แจ้งเรื่องโครงกำรขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชำยเยำวชนมุสลิมฯ ประจ ำปี 2561 
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ            ในระหว่ำงวันที่ 16-17  เมษำยน 2561  ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์      - แจ้งเรื่องกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล ในวันที่ 24 เมษำยน 2561  จะมีกำรละหมำด 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล     ในช่วงเช้ำ และกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำน 
                                     เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ - 
นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง          - แจ้งเรื่องประปำแตก จ ำนวน 2 จุด สำยบ้ำนสูแก ขอให้ทำงเทศบำลไปด ำเนินกำร 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี     แก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด           - ขอมอบหมำยให้ทำงกองช่ำงไปส ำรวจและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องประปำสำยบ้ำนสูแก 
นำยกเทศมนตรี                  เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ต่อไป 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ                     
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี 7     

ผ่ำนนะครับ  
                                  - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ  

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.30  น.                                                                                                                                                 

                                 (ลงชื่อ)         จริศักดิ์    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                              

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อ ประชุมสมัย.....สามัญ.....สมัยท่ี.....2.....ประจ าปี.....๒๕61...... 
เมื่อวันจันทร์ที่.....28......เดือน....พฤษภาคม........พ.ศ.....๒๕61.... 


