
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่  ๒8  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62   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. นำยมำหำมะคัสตัม  มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
6. นำยอัดนำน     บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน     บินเซ็ง  
7. นำยมะนำวี    มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  

  
ผู้ไม่มาประชุม 

   1. นำยซำนูซี    ยะโก๊ะ                  สมำชิกสภำเทศบำล                       ลำกิจ 
                        
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
2. นำยอับดุลรอหิง   นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง  นุห์  
3. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
4. นำยอิบรอเฮ็ง     สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
5. นำงสมศรี     ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี     ขำวสุวรรณ  
6. นำงมณฑำ   เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มณฑำ   เก้ำซ้วน  
7. นำงนภำ  รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน 

ปลัดเทศบำล 
นภำ  รักษ์ชนม์  

8. นำยฉัตรชนก     รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก     รักขพันธ์  
9. นำยอับดุลรอฮิม   มะดำโอ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

10. นำยอรรถสิทธิ์  อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์  อำแว  
11. นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร  อำหะมะ  มะยูโซ๊ะ  
12. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

หัวข้อประชุม 

 
นำยอดุลย อำเดอนำน       - สวัสดีครับ  คณะผูบริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และทำนผูมีเกียรติทุกทำนกอนเข้ำ 
ประธำนสภำเทศบำล             ระเบียบวำระกำรประชุม  เพ่ือให้กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ด ำเนินกำรไป     
                                      อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น    
                                      พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  ข้อ ๑๙ วรรคสอง ผมขอให้ 
                                   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเกะตำ  ด ำเนินกำรเลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว 
                                   ในกำรประชุมครั้งนี้ เนื่องจำก ทำนเลขำนุกำรสภำ คือ คุณจ ำปำ  นิลวงศ  ปลัดเทศบำล 
                                      ได้โอน (ย้ำย) ไปด ำรงต ำแหน่งปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลบำงปู อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัด   
                                      ปัตตำนี ในกำรนี้ ผมขอให้ คุณนภำ  รักษ์ชนม์  รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน  
                                      ปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ชี้แจง รำยละเอียดและวิธีกำรตำมระเบียบ ฯ ในกำรเลือก 
                                      เลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว  ขอเชิญครับ  
 
นำงนภำ  รักษ์ชนม์            - เรียนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกผูทรงเกียรติทุกทำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
รองปลัดเทศบำล                 วำดวยขอบังคับกำรประชุมสภำทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  

                2554)  ข้อ ๑๙  วรรค ๒  ในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งใด ถ้ำไม่มีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 
                หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้ำที่ให้สภำท้องถิ่น              
                เลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำร หรือพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น เฉพำะในกำรประชุมครำวนั้น โดยให้   
                น ำควำมในข้อ ๑๓ และข้อ  ๒๖ วรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กำรลงคะแนน   
                เลือกให้กระท ำด้วยวิธีกำรยกมือ 
                         ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ ๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม              
                เมื่อสภำท้องถิน่มีมติเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว       
                พ้นจำกต ำแหน่ง   
                    

นำยอดุลย อำเดอนำน       - เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
ประธำนสภำเทศบำล            บูเก๊ะตำ เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรประชุม 

                ครั้งนี้ เป็นกำรชั่วครำว  โดยมีผูรับรองไมนอยกวำสองคน  ขอเชิญครับ      
นำยเปำซี  ยีเด็ง               - ผมนำยเปำซี  ยีเด็ง  สมำชิกสภำเทศบำล  ขอเสนอ นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์   
สมำชิกสภำเทศบำล             หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว  ครับ 

นำยอดุลย อำเดอนำน      - ตำมท่ีท่ำนสมำชิกเปำซี  ยีเด็ง เสนอ นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล   
ประธำนสภำเทศบำล            เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว   ขอผรูับรองดวยครับ  

นำยอัดนำน  บินเซ็ง           - ผมนำยอัดนำน  บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล  ขอรับรอง นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์   
สมำชิกสภำเทศบำล             หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว   
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นำยมะตันลำ  อูเซ็ง         - ผมนำยมะตันลำ  อูเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล  ขอรับรอง นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์   
สมำชิกสภำเทศบำล           หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว   

นำยอดุลย อำเดอนำน     - มีผูรับรองถูกตองครับ มีสมำชิกทำนใดจะเสนออีกหรือไม เชิญเสนอได นะครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  
ที่ประชุม                      - ไมมี - 

นำยอดุลย อำเดอนำน     - ในเมื่อไมมีสมำชิกทำนใดเสนอชื่อผูใดอีกเปนอันวำ นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนัก 
ประธำนสภำเทศบำล          ส ำนักปลัดเทศบำล  ไดรับเลือก เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำวตำมมติของสภำฯ  
                               - ตอไป  ขอเชิญทำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ ครับ  
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     - เรียนทำนประธำนสภำที่เคำรพ และสมำชิกผูทรงเกียรติทุกทำน วันนี้เปนกำรประชุมสภำ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       เทศบำลต ำบลบูเกะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำป ๒๕62 โดยมีระเบียบวำระกำร 
ชั่วครำว                         ประชุม ทั้งหมด 12 วำระกำรประชุม บัดนี้ สมำชิกมำครบองคประชุมแลวขอเรียนเชิญ 
                                   ทำนประธำนสภำเทศบำล ไดด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ครับ 
นำยอดุลย อำเดอนำน    - ครั้งนี้  เปนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเกะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำป ๒๕62  
ประธำนสภำเทศบำล         สมำชิกมำครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับ ครั้งนี ้ มีระเบียบวำระ       
                                  กำรประชุม  12  ระเบียบวำระกำรประชุม ดวยกัน                                    

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี)                                          
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองคประชุมทั้งหมด.....7...ทำน 
                                  - แจ้งเรื่องโครงกำรกีรออำตี ขอให้สมำชิกเข้ำร่วมเรียนกีรออำตีและประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ 
                                    มำสมัครเรียนได้ที่กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                  - แนะน ำตัว นำยอรรถสิทธิ์   อำแว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง โอน (ย้ำย) มำจำก อบต. 
                                    นำนำค  อ ำเภอตำกใบ   จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์  2562 
ที่ประชุม                       - รับทรำบ - 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล           สมัยท่ี 4  ประจ าปี ๒๕61  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6  ธันวาคม ๒๕61) 

             - ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4      
                                     ประจ ำปี ๒๕61  ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข  ขอเชิญ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่มี -            
                                - ท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                       สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 2 ผ่ำนนะครับ   

นำยอดุลย์    อำเดอนำน        ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    
ประธำนสภำเทศบำล         - ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว ได้ชี้แจงระเบียบ  วิธีกำรเลือกให้ที่ประชุม 
                                   ได้รับทรำบ  
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์      - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ   
เลขำนุกำรสภำ ฯ ชั่วครำว      ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗    
                                     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ )    
 
 



 
                                              - 4 - 

                        ข้อ ๑๕ เมื่อประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำร 
              สภำท้องถิ่น พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบอำยุของสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือก 
              ประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแล้วแต่ 
              กรณแีทนต ำแหน่งที่ว่ำง                                                 

                         (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก เลขานุการสภาท้องถิ่น 
              แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรก นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  

                       ข้อ ๑๘ ให้สภำท้องถิ่นเลือกพนักงำนหรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น  
              ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภำท้องถิ่น 

                       ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ ๘  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
               เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำวพ้น 
               จำกต ำแหน่ง 
                       ข้อ ๑๔ ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำร 
               สภำท้องถิ่น ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่ำผู้นั้น 
               ได้รับเลือก                  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชั่วครำว ครับ   
ประธำนสภำเทศบำล            ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ                                           
                                     โดยสมำชิกสภำเทศบำลแต่ละท่ำนมีสิทธิเสนอชื่อพนักงำน หรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นของ 
                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำล 
                                     ได้ท่ำนละ ๑ คน   และผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน   
                                - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล เสนอชื่อได้ครับ   
นำยอัดนำน  บินเซ็ง           - ผมนำยอัดนำน  บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล  ขอเสนอนำยฉัตรชนก  รักขพันธ์  
สมำชิกสภำเทศบำล             หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ครับ  
นำยอดุลย อำเดอนำน     - ตำมท่ีท่ำนสมำชิกนำยอัดนำน  บินเซ็ง ไดเ้สนอชื่อนำยฉัตรชนก รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ  
ประธำนสภำเทศบำล           เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำล 
                                   - ขอผูรับรอง 2 ท่ำน ครับ  
นำยเปำซี  ยีเด็ง                - ผมนำยเปำซี  ยีเด็ง สมำชิกสภำเทศบำล ขอรับรอง นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์  
สมำชิกสภำเทศบำล             หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำล  
นำยมะตันลำ  อูเซ็ง           -  ผมนำยมะตันลำ  อูเซ็ง  สมำชิกสภำเทศบำล ขอรับรอง นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์  
สมำชิกสภำเทศบำล             หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เปนเลขำนุกำรสภำเทศบำล 

นำยอดุลย อำเดอนำน      - มีผรูับรองถูกตอง  มีท่ำนสมำชิกทำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม เชิญเสนอได นะครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  

ที่ประชุม                       - ไม่มี -                        

                                 - ในเมื่อไมมีสมำชิกทำนใดเสนอชื่อผูใดอีก เปนอันวำ นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนัก 
                                   ปลัดเทศบำล ไดรับเลือกเปนเลขำนุกำรสภำเทศบำล ตำมมติของสภำแห่งนี้ 
                                 - ตอไป   เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ปฏิบัติหน้ำที่ ครับ 
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นำยอดุลย์      อำเดอนำน      ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕62 
ประธำนสภำเทศบำล            ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  
 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์            - ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล          มำตรำ  ๒๔ ก ำหนดว่ำ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก 
                                      และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง ๆ   
                                      ให้มีก ำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำ   
                                      รำชกำรจังหวัด                                                                   

                                          - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗     
                                      (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๑ ก ำหนดว่ำ เมื่อมีประธำนสภำท้องถิ่นแล้ว   
                                      ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรประชุมสมัยสำมัญ ส ำหรับเทศบำล   
                                      ให้สภำเทศบำลก ำหนดว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด       
                                      แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
                                      สมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน    

นำยอดุลย์    อำเดอนำน       -  ขอให้ที่ประชุมก ำหนด กำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี  ๒๕62    
ประธำนสภำเทศบำล           - ขอเชิญครับ 
 
นำยเปำซี  ยีเด็ง                  - กระผมนำยเปำซี  ยีเด็ง สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอให้มีกำรก ำหนด  สมัยประชุม 
สมำชิกสภำเทศบำล               สมัยสำมัญ ประจ ำปี  ๒๕๖2  ดังนี้ 

                                       สมัยแรก สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ก ำหนดแล้วเมื่อครำวประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
                                       สมัยแรก  เมื่อวันที่  27 กุมภำพันธ์ ๒๕61 

                                       สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่   ๑   พฤษภำคม   ๒๕๖2   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

                                       สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่   ๑   สิงหำคม      ๒๕๖2   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

                                       สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่   ๑   ธันวำคม      ๒๕๖2   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

                                       และขอก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่วันที่       
                                       ๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖3   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน          - ขอทรำบมติที่ประชุมนะครับ  ว่ำเห็นชอบตำมที่สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอหรือไม่    
ประธำนสภำเทศบำล               สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดให้ควำมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                         สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 4 ผ่ำนนะครับ   

  
นำยอดุลย์    อำเดอนำน          ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล              เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (กองช่าง) 

                                     -  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด             เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                             ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   
                                    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖2  ของกองช่ำง  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ  
                                    จ ำนวน  ๑  โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                                                     หลักการ 
                                    เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
                        ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของกองช่ำง  แผนงำนเคหะ 
                        และชุมชน งำนสวนสำธำรณะ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว    
                        ดังนี้  

                        
                                     แผนงาน เคหะและชุมชน     งาน งานสวนสาธารณะ  
                                     งบลงทุน 
                                   หมวดค่าครุภัณฑ์  
                                   ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  ๑   โครงการ 
 
                                                - ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง  จ ำนวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  9,500.-บำท        
                                     โอนตั้งรำยกำรใหม่  เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
                                     (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำที่ 191 ล ำดับที่ 220  (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

                                     - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน ๑ โครงกำร โอนงบประมำณ 
                           จำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    
                           ประเภท  เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 297,900.-บำท เงินใช้ไป – บำท คงเหลือก่อนโอน  
                           297,900.- บำท  โอนลด 9,500.- บำท คงเหลือ 288,400.- บำท เนื่องจำกงบประมำณ 
                           ตั้งไว้คงเหลือ  

                                                                
                                                                                      เหตุผล 
                                                   เนื่องจำก  กองช่ำง  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยมำตั้งจ่ำย           
                                    เป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2   แผนงำนเคหะและชุมชน 
                                    งำนสวนสำธำรณะ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
                                    จ ำนวน  1  โครงกำร  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้และเพ่ิมประสิทธิภำพ 
                                    ในกำรปฏิบัติงำน แต่กองช่ำง ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
                                    ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

                                                       ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำก   
สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

 
 
 



                                                               - 7 - 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล           โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2  
                                    (กองช่ำง)  ของแผนงำน เคหะและชุมชน งำน งำนสวนสำธำรณะ  งบลงทุน 
                                  หมวดค่ำ ครุภัณฑ์ ประเภท ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว   
                                  - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ    - ไม่มี -  
                                    ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  
                                    เห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2  
                                    (กองช่ำง)  ของแผนงำน เคหะและชุมชน งำน งำนสวนสำธำรณะ  งบลงทุน 
                                  หมวดค่ำ ครุภัณฑ์ ประเภท ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 5 ผ่ำนนะครับ   

นำยอดุลย์    อำเดอนำน     ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล          เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  (กองการศึกษา) 

                                - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด              เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                             ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   
                                     ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖2  ของกองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไป  
                                     เกี่ยวกับกำรศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร และแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ 
                                     ประถมศึกษำ จ ำนวน  2  โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                                    หลักการ 

                                                    เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
                                   ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของกองกำรศึกษำ จ ำนวน  3   
                                   โครงกำร  คือ  ๑. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวด 
                                   ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน  ๑ โครงกำร   ๒.  แผนงำนกำรศึกษำ  
                                   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                   โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 โครงกำร  3. หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำง    
                                   สิ่งสำธำรณูปโภค จ ำนวน 1 โครงกำร  ดังนี้            

                                      ๑. แผนงาน การศึกษา      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
                                        งบลงทุน                        
                                        หมวดค่าครุภัณฑ์  
                                        ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๑ โครงการ   

                                                  - ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน  1 ตัว เป็นเงิน  3,๐๐๐ บำท (จัดซื้อตำมรำคำ 
                                       ท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ) โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้  
                                       เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 176 ล ำดับที่ 121 

                                                  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน ๑ โครงกำร โอนงบประมำณ 
                                        จำก แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน  
                                        (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท  คงเหลือก่อนโอน  
                                        1,023,340บำท โอนลด 3,000 บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 1,020,340 บำท  
                                        เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด               2. แผนงาน การศึกษา        งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
นำยกเทศมนตรี                      งบลงทุน 
                                        หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                        ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    จ านวน  ๑   โครงการ 

                                            - ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จ ำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒0,๐๐๐ บำท        
                                      (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ) โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำก 
                                      งบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 
                                      180 ล ำดับที่ 148 

                                            - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน ๑ โครงกำร โอนงบประมำณ  
                                      จำกแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน    
                                      (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท คงเหลือก่อนโอน  
                                      1,020,340 บำท โอนลด 20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 1,000,340 บำท  
                                      เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                                       3. แผนงาน การศึกษา         งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                                          งบลงทุน 
                                          หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                          ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 โครงการ 

                                                - โครงกำรปรับปรุงอำคำรภำยในและภำยนอกของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ตำมแบบที่ 
                                      เทศบำลก ำหนด)  เป็นเงิน  337,๐๐๐ .- บำท   โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณ 
                                      ไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ  107  ล ำดับที่  9 

                                                  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ านวน ๑ โครงกำร  โอนงบประมำณ 
                                         จำกแผนงำน บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
                                         ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบริเวณส ำนักงำนเทศบำล  
                                         จ ำนวน 1,362,000  บำท โอนลด 337,000  บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน  
                                         1,025,000 บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  
 
                                                                                            เหตุผล 
                                                 เนื่องจำกกองกำรศึกษำ  มีภำรกิจและปริมำณงำนเป็นจ ำนวนมำกมีบุคลำกร 
                                     เพ่ิมมำกข้ึนท ำให้ครุภัณฑ์บำงประเภทไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องโอน 
                                     งบประมำณรำยจ่ำยมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้  
                                     แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ   งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  
                                     ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน  ๑ โครงกำร แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อน 
                                     วัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  
                                     จ ำนวน  1  โครงกำร แผนงำน กำรศึกษำ  งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ       
                                     งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดิน  และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำร 
                                     ปรับปรุงอำคำรภำยในและภำยนอกของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด)  
                                     เพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนทีใ่ห้ทันสมัยขึ้นได้มำตรฐำนรองรับปริมำณนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น           
                                     แต่กองกำรศึกษำไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ ประกอบกับงบประมำณบำงรำยกำรมีงบประมำณ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด             คงเหลือเพียงพอที่จะโอน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   
นำยกเทศมนตรี                  เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

                                                    ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำก   
สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่องขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล            โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  
                                     (กองกำรศึกษำ)  ของ แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ   
                                     งบลงทุน    หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   แผนงำน กำรศึกษำ  
                                     งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ ์
                                     โฆษณำและเผยแพร่  แผนงำน กำรศึกษำ งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                  
                                     งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  
                                    - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ   - ไม่มี - 
                                    - ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล    
                                    - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
                                    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (กองกำรศึกษำ)  ของ แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไป 

เกี่ยวกับกำรศึกษำ  งบลงทุน    หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   แผนงำน 
กำรศึกษำ งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  แผนงำน กำรศึกษำ งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 6 ผ่ำนนะครับ   

นำยอดุลย์    อำเดอนำน        ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล            เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ส านักปลัดเทศบาล) 

                                 -  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด             เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                            ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   
                                    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ของส ำนักปลัดเทศบำล   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
                                    งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน  ๑  โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                                                         หลักการ 
                                                    เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย     
                                       ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำน  
                                       บริหำรงำนทั่วไป  งำน บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภท    
                                       ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ดังนี้  
                                      แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป 
                                        งบลงทุน 
                                      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                      ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑   โครงการ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด           - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอำคำรส ำนักงำนเทศบำล โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและ 
นำยกเทศมนตรี               ระบบสื่อสำรภำยในอำคำร จ ำนวน  116,290 บำท โอนตั้งรำยกำรใหม่เนื่องจำกงบประมำณ 
                                  ไม่ได้ตั้งไว้เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 131  ล ำดับที่ 2 
                                  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน ๑  โครงกำร   โอนงบประมำณจำก     
                                  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)   
                                  ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้   ๓,346,5๖๐   บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน       
                                  ๒,521,931.68  บำท    โอนลดงบประมำณ  116,290  บำท งบประมำณคงเหลือ   
                                  หลังโอน  ๒,405,641.68  บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 
 

                                                                          เหตุผล 

                                               เนื่องจำกส ำนักปลัดเทศบำล มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยมำตั้งจ่ำย 
                                  เป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป   
                                งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
                                สิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน 1 โครงกำร เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและระบบสื่อสำรให้สำมำรถรองรับ 
                                กับอุปกรณ์เครื่องมือใช้ที่ได้ติดตั้งเพ่ิมเติม ตำมภำรกิจงำนที่มีเพ่ิมข้ึนภำยในอำคำรส ำนักงำน 
                                ของทุกกอง ฝ่ำย งำน ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ส ำนักปลัดฯ ไม่ได้ตั้ง 
                                งบประมำณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เพ่ือให้สำมำรถ 
                                ด ำเนินกำรได ้

                                                  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำก สภำเทศบำล
ต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล          รำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ส ำนักปลัดเทศบำล)   
                                   แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป  งำน บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
                                   ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -                     
                                   - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล    
                                   - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
                                     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ส ำนักปลัดเทศบำล)  แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป   
                                     งำน บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ 
                                     ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  โปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 7 ผ่ำนนะครับ   
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน        ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล             พ.ศ.๒๕๖2  

                                     -  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 

นำยฮ ำแดร์   อำมัด               เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                             ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ในปีงบประมำณ       
                                       พ.ศ. ๒๕๖2  ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน      
                                       ๒  โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

                                                                                           หลักการ 

                                                 เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปี 
                                        งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
                                        จ ำนวน  ๒  โครงกำร แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  คือ 
                                        งบลงทุน 
                                        งำนไฟฟ้ำถนน 
                                        ประเภท ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง           จ ำนวน  ๒   โครงกำร          

                                                   ๑. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด (ต่อจำกโครงกำรเดิมถึงสะพำน              
                                         ถนนบำยพำส)  ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด ๔.๐๐  เมตร  ยำว 230 เมตร  ตำมแบบที ่
                                         เทศบำลก ำหนด งบประมำณ  2,642,๐๐๐ บำท (ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 
                                         ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน  เคหะและชุมชน   งำน   ไฟฟ้ำถนน 
                                      เป็นไปตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้ำ 148  ล ำดับที่ 1 
                                                   ๒. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด (จำกสะพำนกูแบบอยอถึงแยก 
                                         คลองโละจูด)  ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด 4.00 เมตร  ยำว 42 เมตร ตำมแบบที่ 
                                         เทศบำลก ำหนด  งบประมำณ  739,๐๐๐  บำท (ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน)             
                                         ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำน  เคหะและชุมชน   งำน  ไฟฟ้ำถนน 
                                      เป็นไปตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้ำ 148  ล ำดับที่ 1 
                                                                                           เหตุผล 

                                                     เนื่องจำกในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เป็นพ้ืนที่น้ ำท่วมซ้ ำซำกอยู่ในกลุ่ม    
                                         ลุ่มแม่น้ ำสุไหงโก - ลก ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก น้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำกรุนแรง  
                                         กัดเซำะแนวตลิ่งคลองโละจูด ซึ่งเป็นคลองธรรมชำติที่รองรับน้ ำป่ำจำกภูเขำต้นน้ ำที่ไหลจำก 
                                         ฝั่งตะวันตกระบำยลงสู่แม่น้ ำสุไหงโก-ลก กระแสน้ ำป่ำที่มีควำมรุนแรงได้กัดเซำะแนวตลิ่ง 
                                         ริมคลองโละจูดพังเสียหำย หำกเทศบำลฯ ไม่เร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำจะส่งผลกระทบต่อ 
                                         พ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้ำงของประชำชน   ที่ตั้งอยู่แนวตลิ่งเสียหำย เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแนวป้องกัน 
                                         กำรกัดเซำะพ้ืนที่ริมตลิ่งและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่อำศัยและใช้ประโยชน์ 
                                         ในพ้ืนที่ริมตลิ่งคลองโละจูด เทศบำลฯ ได้ตรวจสอบแผนพัฒนำของเทศบำลแล้วปรำกฏว่ำ  
                                         ผู้บริหำรได้น ำปัญหำดังกล่ำวบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบำล  
                                         แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำขำดงบประมำณในกำร 
                                         พัฒนำทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เทศบำลฯ จึงจ ำเป็นต้อง 
                                         จัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด (ต่อจำกโครงกำรเดิมถึงสะพำนถนนบำยพำส)    
                                         ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด ๔.๐๐ เมตร ยำว 230 เมตร ตำมแบบที่เทศบำลก ำหนด      
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                ใช้งบประมำณท้ังสิ้น   2,642,๐๐๐   และจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด 
นำยกเทศมนตรี                     (จำกสะพำนกูแบบอยอถึงแยกคลองโละจูด)  ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด ๔.๐๐ เมตร ยำว  
                                        42 เมตร   ตำมแบบที่เทศบำลก ำหนด ใช้งบประมำณทั้งสิ้น   739,๐๐๐    บำท  
                  
                                               ฉะนั้น  เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่   ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชน 
                                     และสังคม  หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตำม 
                                     แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือด ำเนินกิจกำรซึ่งอยู่ 
                                     ในอ ำนำจหน้ำที่ แต่ไม่สำมำรถน ำโครงกำรดังกล่ำว จัดท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ 
                                     เนื่องจำกเทศบำล ฯ มีงบประมำณไม่เพียงพอ และผู้บริหำรก็ได้พิจำรณำที่จะโอนงบประมำณ 
                                     รำยจ่ำยประจ ำปี  และจัดท ำเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแล้วแต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกไม่มี 
                                     งบประมำณ ฉะนั้น จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน  ๒ โครงกำร  ดังนี้   

                                                1. โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด (ต่อจำกโครงกำรเดิม ถึงสะพำนถนน 
                                       บำยพำส) ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด ๔.๐๐ เมตร ยำว  230 เมตร ตำมแบบที่เทศบำล 
                                       ก ำหนด ในวงเงินงบประมำณ 2,642,๐๐๐     

                                                    2. โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันตลิ่งคลองโละจูด (จำกสะพำนกูแบบอยอถึงแยก         
                                       คลองโละจูด)  ขนำดควำมกว้ำงตำมทำงลำด ๔.๐๐ เมตร ยำว  42  เมตร  ตำมแบบที่เทศบำล 
                                    ก ำหนด ในวงเงินงบประมำณ 739,๐๐๐ บำท    

                                    รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,381,๐๐๐   บาท      
                                    ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบำลมีเงินสะสมเพียงพอที่สำมำรถใช้จ่ำยได้  โดยไม่กระทบถึงฐำนะ    
                                     กำรคลังของเทศบำล ฯ  แต่อย่ำงใด และโครงกำรดังกล่ำวฯ  เป็นไปตำมแผนพัฒนำของเทศบำล 

                                                  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน  
                                    กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
                                    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 หมวด ๘  ข้อ ๘๙  
                                    ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน        - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่องขออนุมัติจ่ำยขำด 
ประธำนสภำเทศบำล             เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  
                                      หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                                       
                                     - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ  - ไม่มี - 
                                    - ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบอนุมัติ 
                                      ให้จ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  แผนงำนเคหะและชุมชน  
                                      งำนไฟฟ้ำถนน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน 
                                      และสิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน  ๒ โครงกำร  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,381,๐๐๐ บำท โปรดยกมือครับ                                          
มติที่ประชุม                     - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 8 ผ่ำนนะครับ   
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประธำนสภำเทศบำล           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ส านักปลัดเทศบาล) 

                                   -  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 

นำยฮ ำแดร์   อำมัด             เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 

นำยกเทศมนตรี                           ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
                                     ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2   แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป  
                                     งำน บริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   
                                     โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบริเวณส ำนักงำนเทศบำล โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังต่อไปนี้     
                                      

                             หลักการ 

                                                 เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
                                     งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป       
                                     งำนบรหิำรทัว่ไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
                                     มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

                              ค าชีแ้จงเดิม 
                                    งบลงทุน  
                                    หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
                                    ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  
                                    แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป   งำน  งำนบริหำรทั่วไป  

                                        - โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบริเวณส ำนักงำนเทศบำล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้ว       
                                  ชนิดผนังทึบ ขนำดควำมยำว 126 เมตร สูง 1.60 เมตร และก่อสร้ำงรั้วชนิดผนังตะแกรงเหล็ก 
                                 พร้อมประตู ทำงเข้ำ - ออก  ขนำดควำมยำวรวม  71 เมตร สูง  2.20 เมตร (ตำมแบบที่ 
                                 เทศบำลก ำหนด) จ ำนวน 1,362,000.- บำท  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496  
                                 เป็นไป ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี   (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /  
                                 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 29 ล ำดับที่ 4  
 
                                                                                ค าชี้แจงใหม่ 
                                     งบลงทุน  
                                     หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
                                     ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   
                                     แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป   งำน  งำนบริหำรทั่วไป  

                                             - โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบริเวณส ำนักงำนเทศบำล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้ว 
                                   ชนิดผนังทึบ ขนำดควำมยำว 126 เมตร สูง 1.60 เมตร (ตำมแบบที่เทศบำลก ำหนด) จ ำนวน  
                                   1,022,000.-บำท  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำ 
                                   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   
                                   หน้ำที่ 29 ล ำดับที่ 4 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                             เนื่องจำก เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ยังมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่บำงส่วนในพ้ืนที่ 
นำยกเทศมนตรี                   ก่อสร้ำงรั้ว  เพ่ือควำมคล่องตัวส ำหรับกำร เข้ำ - ออก  ของยำนพำหนะขนำดใหญ่ เช่น         
                                    รถกระเช้ำไฟฟ้ำ รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง รถตักหน้ำขุดหลัง เป็นต้น ซึ่งต้องออกปฏิบัติงำน 
                                    เป็นประจ ำเร่งด่วน รวมทั้ง ให้คงเหลือพ้ืนที่ส ำหรับส ำหรับใช้เพื่อกำรบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ  
                                    จึงจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงใหม่ ซึ่งอ ำนำจในกำรอนุมัติ  เป็นอ ำนำจ     
                                    ของสภำท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร 
                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด  ๔   
                                    ข้อ  ๒๙  “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
                                    สิ่งก่อสร้ำง  ที่ท ำให้ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง     
                                    ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

                                                  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร 
                                    งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
                                    พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔  ข้อ  ๒๙  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำล 
                                    ต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน        - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธำนสภำเทศบำล              ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ส ำนักปลัดเทศบำล) แผนงำน 
                                       บรหิำรงำนทั่วไป งำน บรหิำรทัว่ไป   งบลงทุน หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ประเภท  ค่ำก่อสร้ำง 
                                       สิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบริเวณส ำนักงำนเทศบำล   
                                     - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ  – ไม่มี - 
                                     - ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล    
                                     - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบในกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
                                       รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ส ำนักปลัดเทศบำล) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
                                                      งำน บริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภท  ค่ำก่อสร้ำง สิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบริเวณส ำนักงำนเทศบำล โปรดยกมือครับ     
มติที่ประชุม                      - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 9 ผ่ำนนะครับ   

นำยอดุลย์    อำเดอนำน        ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประธำนสภำเทศบำล            รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (กองการศึกษา) 

                                   -  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด              เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                             ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
                                     ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงำน กำรศึกษำ       
                                     งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ 
                                     ส ำนักงำน โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังต่อไปนี้     

                                                                                     หลักการ 

                                                เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
                                      งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำร  
                                      งำนทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ งบลงทุน   หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน          
                                      มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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       ค าชี้แจงเดิม 
 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด            งบลงทุน  
นำยกเทศมนตรี                 หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                                    ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                                    แผนงำน กำรศึกษำ      งำน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  

                                   - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  1  ตัว เป็นเงิน  2,000 .- บำท  เป็นไปตำม   
                        หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.1248   ลงวันที่ 27  
                        มิถุนำยน 2559 เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
                        แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 12 (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ) 

 
                                                                      ค าชี้แจงใหม่ 
 
                                     งบลงทุน  
                                     หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                                     ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                                     แผนงำน กำรศึกษำ      งำน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  

                                   - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 2  ตัว เป็นเงิน 4,000 .- บำท  เป็นไปตำม 
                        หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท.0808.2/ว.1248  ลงวันที่  27  
                        มิถุนำยน 2559 เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
                        แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 12 (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ) 

                                                                                                 
                                                                                             เหตุผล 

                                                  เนื่องจำกกองกำรศึกษำ มีภำรกิจและปริมำณงำนมำกขึ้นและมีบุคลำกรเพ่ิมข้ึนท ำ
ให้ครุภัณฑ์ บำงประเภทไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนงำน 
กำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 

                                              ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร 
                                   งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
                                   พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด   
                                   ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
                                   สถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติ 
                                   จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธำนสภำเทศบำล            ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (กองกำรศึกษำ) แผนงำน 
                                     กำรศึกษำ  งำน บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท  
                                     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                                       

                                   - สมำชิกท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ  - ไม่มี - 
                                   - ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล    
                                   - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบในกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
                                     รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (กองกำรศึกษำ) แผนงำนกำรศึกษำ  
                                     งำน บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ ์

ส ำนักงำน  โปรดยกมือครับ                                       
มติที่ประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 10 ผ่ำนนะครับ   

นำยอดุลย์    อำเดอนำน        ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอเรื่อง  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ 
                                    โฆษณาและเผยแพร่ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                                    การรักษาความสงบภายใน  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง และ ของ 
                                    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และ โอนเพิ่มในงบลงทุน   
                                    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ของแผนงานการศึกษา งานบริงานทั่วไป 
                                    เกี่ยวกับการศึกษา 

                                     -  ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด              เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                                ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                                      ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท      
                                      ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ของแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำน บริหำรทั่วไป   
                                      เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน , แผนงำนบริหำร งำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง และ  
                                      และของแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำและ โอนเพ่ิมในงบลงทุน                                          
                                      หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำนของแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริงำนทั่วไป 
                                      เกี่ยวกับกำรศึกษำ  โดยมีหลักกำร และเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 

                              หลักการ 

                                                 เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                                      ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2   ดังต่อไปนี้ 

                  1. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
               การรักษาความสงบภายใน      

                                    งบลงทุน 
                                    หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 

                                          - กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 20,000.-บำท ตั้งไว้ 13,600.- บำท  
                                    งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 13,600.- บำท โอนเพิ่มงบประมาณ 6,400.- บำท งบประมำณ 
                                    คงเหลือหลังโอน 20,000.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด           โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
         นำยกเทศมนตรี               โอนลดงบประมำณจำก งบบุคลำกร   หมวด  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท  
                                        เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 3,346,560.-บำท   คงเหลือก่อนโอน 2,405,641.68 บำท   
                                        โอนลดงบประมาณ  6,400.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 2,399,241.68 บำท   
                                          เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                            เหตุผล 

                                          เนื่องจำกส ำนักปลัดเทศบำล  ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
                              ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่  แผนงำน รักษำควำมสงบภำยใน  งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ 
                              กำรรักษำควำมสงบภำยใน  เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 13,600.- บำท 
                              แต่งบประมำณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะซื้อกล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอลได้ ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดซื้อ 
                              กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล ของส ำนักปลัดเทศบำล ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  จึงจ ำเป็นขอโอน 
                              งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  โอนเพิ่ม  จ านวน  6,4๐๐บาท  
                              หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด  2๐,๐๐๐ บาท 
                          

               2. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
                                 งบลงทุน 
                                 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
                                  - กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล  จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 20,000.-บำท ตั้งไว้ 13,600.- บำท  
                                  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 13,600.-บำท โอนเพิ่มงบประมาณ  6,400.- บำท งบประมำณ 
                                  คงเหลือหลังโอน20,000.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
 
                                   โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

                                          โอนลดงบประมำณจำก งบบุคลำกร   หมวด  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท เงินเดือน 
                                          พนักงำน จ ำนวน 2,089,260.-บำท คงเหลือก่อนโอน 1,627,540.-บำท  โอนลดงบประมาณ        
                                          6,400.-บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 1,621,140.- เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

 
                                                                                      เหตุผล 

                                        เนื่องจำกกองคลัง  ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำ 
                                และเผยแพร่ แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป  งำน บริหำรงำนคลัง เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล 
                                ตั้งไว้ 13,600.- บำท แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ที่จะซือ้กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอลได้ 
                                ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล ของกองคลัง ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ จึงจ ำเป็น 
                                ขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖2  โอนเพิ่มจ านวน   6,4๐๐.-  บาท  
                                หลังโอนเพิ่มงบประมาณ  ทั้งหมด     2๐,๐๐๐.- บาท 
                    

                    3. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                                      งบลงทุน 
                                      หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด           - กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล  จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 20,000.-บำท ตั้งไว้ 13,600.- บำท  
นำยกเทศมนตรี              งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 13,600.-บำท โอนเพิ่มงบประมาณ  6,400.- บำท งบประมำณ 
                                 คงเหลือหลังโอน 20,000.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
 
                               โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

                                         โอนลดงบประมำณจำก งบบุคลำกร   หมวด  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท เงินเดือน 
                                         พนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท คงเหลือก่อนโอน 1,000,340.-บำท  โอนลดงบประมาณ        
                                         6,400.-บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 993,940.- เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                         เหตุผล 

                                            เนื่องจำกกองกำรศึกษำ  ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
                               ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ แผนงำน กำรศึกษำ  งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
                               เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล  ตั้งไว้ 13,600.- บำท แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
                               ที่จะซือ้กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอลได ้ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล 
                               ของกองคลัง ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
                               พ.ศ. ๒๕๖2 โอนเพิ่มจ านวน 6,4๐๐.-  บาท  หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด 2๐,๐๐๐.- บาท 
 
                                                       
                                4. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                                  งบลงทุน 
                                  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                 
                                   - เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน  2 ตัว  จ ำนวน 4,000.-บำท ตั้งไว้ 2,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ 
                                 ก่อนโอน 2,000 บำท โอนเพิ่มงบประมาณ 2,000 บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 4,000 บำท 
                                 เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
 
                                  โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

                                         โอนลดงบประมำณจำก งบบุคลำกร   หมวด  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท เงินเดือน           
                                         พนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท คงเหลือก่อนโอน 1,000,340.-บำท  โอนลดงบประมาณ        
                                         2,000.-บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 991,940.- เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                             เหตุผล 

                                            เนื่องจำกกองกำรศึกษำ ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                        ส ำนักงำน   แผนงำน กำรศึกษำ งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน   
                                ตั้งไว้ 2,000.-บำท แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ที่จะซือ้เก้ำอ้ีส ำนักงำน ได ้ดังนั้น เพ่ือให้กำร 
                                จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ของกองกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖2 โอนเพิ่มจ านวน 2,0๐๐.- บาท หลังโอนเพิ่ม
งบประมาณทั้งหมด 4,๐๐๐.- บาท 

                                           ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
                               ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 
                               ข้อ ๒๗ ผู้บริหำร จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่องขอโอนงบประมำณ  
ประธำนสภำเทศบำล           รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                                    ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ของแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำน บริหำรทั่วไป   
                                    เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน , แผนงำนบริหำร งำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง และ  
                                    และของแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำและ โอนเพิ่มในงบลงทุน                                          
                                    หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำนของแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริงำนทั่วไป 
                                    เกี่ยวกับกำรศึกษำ     
                                  - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  จะอภิปรำย  ขอเชิญครับ  – ไม่มี – 
                                  - ถ้ำไม่มีผู้อภิปรำย  ผมจะขอมติจำกสภำเทศบำล 
                                 - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  

๒๕๖2  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ของ
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำน บริหำรทั่วไป เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน , 
แผนงำนบริหำร งำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง และของแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำและ โอนเพ่ิมในงบลงทุนหมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำนของ
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ โปรดยกมือครับ    

มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 11 ผ่ำนนะครับ   

นำยอดุลย์    อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ประธำนสภำเทศบำล           - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ บ้ำงไหมครับ 
                                    - ขอเชิญครับ 
นำยอันวำ   อับดุลเล๊ำะ        - ขอให้ทำงเทศบำลติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบำล เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล              สินของประชำชน 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์        - ชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียดของกล้องวงจรปิดที่มีอยู่แล้ว  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ         - แจ้งประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรกีรออำตี ประจ ำปี 2562 ผู้หญิงเริ่มเรียน 1 มีนำคม 
นักพัฒนำชุมชน                   2562 ผู้ชำยเริ่มเรียน 3 มนีำคม 2562 ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ 
                                      ให้ประชำชนผู้ที่สนใจทรำบ และมำสมัครเรียนได้ที่กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
นำยอับดุลรอฮิม มะดำโอ๊ะ    - แจ้งประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรสุนัตหมู่ ประจ ำปี 2562 ประมำณกลำงเดือนมีนำคม 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข    ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ และมำสมัครเข้ำร่วม 
และสิ่งแวดล้อม                   โครงกำรได้ท่ีกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
ที่ประชุม                         - รับทรำบ – 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -    
                                   - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี  

12   ผ่ำนนะครับ   
                                   - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.50  น.   
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                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน        ผู้จด/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                (นำยจิรศักดิ์   เก้ำซ้วน) 
                                                  นักทรัพยำกรบุคคล 

                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก   รักขพันธ์      เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                              (นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                              หวัหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
 
 

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 
                                                                                                     (นำยอดุลย์   อำเดอนำน) 
                                                                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
 
            

 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี 2562 

เมื่อวันพุธที.่.29..เดือน..พฤษภาคม....พ.ศ...2562.....    
 
 
 

 


