
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 

วันอังคารที่  6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62   เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

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

ผู้มาประชุม 

ที ่           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  
๖. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
7. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
8. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

  
ผู้ไม่มาประชุม 

         1. นำยซำนูซี    ยะโกะ                      สมำชิกสภำเทศบำล                 ลำป่วย 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
๒. นำยอับดุลรอหิง    นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห์  
๓. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๔. นำยอิบรอเฮ็ง   สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง   สือแม  
5. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
6. นำยอ ำรำญ    ปำติ ปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ อ ำรำญ    ปำติ  
7. นำงสำวสุณีย์   อิสริยนรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ สุณีย์   อิสริยนรำ  
8. นำยอรรถสิทธิ์      อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์      อำแว  
9. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  

10. นำงสำวอำอิด๊ะ  หวังกะจิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน อำอิด๊ะ  หวังกะจิ  
11. นำงมณฑำ    เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มณฑำ    เก้ำซ้วน  
12. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์       - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี ๒๕62  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี ๒๕62              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  12 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....7....ท่ำน 
                                  - ขอแสดงควำมยินดีกับพนักงำนจ้ำงของเทศบำลทุกท่ำนที่สอบผ่ำนข้อเขียนของ 
                                    กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
                                  - แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลส ำหรับคนที่จะไปทัศนศึกษำดูงำนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
                                    ที่จังหวัดกระบี่ พังงำ และภูเก็ต  ให้จัดส่งส ำเนำทะเบียนบ้ำนให้กองกำรศึกษำ ด้วย 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕62) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี        

๒๕62 ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                 - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 
                                 - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด          - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ  ญัตติของผู้บริหำร 
นำยกเทศมนตรี               เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                                   พ.ศ.  ๒๕๖3 วำระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักกำร 
 

                                               ดว้ยบัดนี้  ผู้บริหำร  ได้จัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๖3 
                                เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้บริหำร จงึขอแถลงให้ทรำบถึงสำระส ำคัญของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
                                งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  ดังต่อไปนี้ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                           บันทึกหลักการและเหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                           ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3   
                             ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

                                                                          หลักการ 
                              ๑. ประมาณการรายรับ เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   ได้ประมำณกำรรำยรับไว้ในปีงบประมำณ 
                                  พ.ศ. ๒๕๖๒   เป็นเงินทั้งสิ้น     50,๒28,7๐๐    บำท        โดยแยกเป็น 
                         ๑.๑  หมวดภำษีอำกร                                         ตั้งไว้              222,6๐๐   บำท 
                        ๑.๒  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต       ตั้งไว้                ๕7,7๐๐   บำท 
                           ๑.๓  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                            ตั้งไว้              ๔4๕,๐๐๐    บำท 
                           ๑.๔  หมวดภำษีจัดสรร                                      ตั้งไว้         ๒8,335,2๐๐    บำท 
                           ๑.๕  หมวดเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล                          ตั้งไว้         ๒1,165,7๐๐    บำท 
                           ๑.๖  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                  ตั้งไว้                  ๒,5๐๐    บำท 

                             ๒. ประมาณการรายจ่าย   เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ได้ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้ในปีงบประมำณ  
                                 พ.ศ. ๒๕๖๒   เป็นเงินทั้งสิ้น   50,๒28,7๐๐   บำท   โดยแยกเป็น 
                         ๒.๑  รำยจ่ำยงบกลำง                                         ตั้งไว้           ๕,241,030     บำท 
                        ๒.๒  รำยจ่ำยงบบุคลำกร                                     ตั้งไว้         ๑8,700,50๐     บำท          
                        ๒.๓  รำยจ่ำยงบด ำเนินงำน                                  ตั้งไว้         ๑8,340,480    บำท 
                        ๒.๔  รำยจ่ำยงบลงทุน                                       ตั้งไว้           5,132,69๐    บำท 
                        ๒.๕  รำยจ่ำยงบเงินอุดหนุน                                 ตั้งไว้           ๒,814,0๐๐    บำท 

                             รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
                            ด้านบริหารทั่วไป 
                             -  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                                  ตั้งไว้          ๑๕,308,860    บำท 
                             -  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                      ตั้งไว้            ๒,๑23,420    บำท 

 
                            ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                            -  แผนงำนกำรศึกษำ                                          ตั้งไว้            9,254,920    บำท 
                            -  แผนงำนสำธำรณสุข                                        ตั้งไว้            ๓,327,91๐    บำท 
                            -  แผนงำนเคหะและชุมชน                                            ตั้งไว้            8,065,47๐     บำท 
                            - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                              ตัง้ไว้               935,๘๐0     บำท 
                            - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                    ตั้งไว้            ๑,39๘,2๐๐     บำท 
 

    ด้านการเศรษฐกิจ 
                           -  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                                  ตั้งไว้            4,573,000    บำท 

                             
   ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

                           -  แผนงำนงบกลำง                                                        ตั้งไว้            ๕,241,030    บำท 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                                เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                             ในกำรประมำณกำรตั้งจ่ำยรำยรับ และค ำนวณตั้งจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป   

                               ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  ตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว  ผู้บริหำรได้พิจำรณำด ำเนินกำร  
                              ตั้งจำ่ยไว้โดยถูกต้อง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และตำมหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย 
                              เกี่ยวกับกำรตรำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของเทศบำลทุกประกำร  โดยได้ค ำนึงถึงควำม 
                              จ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปโดยประหยัดบังเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                              มำกที่สุด   
                                            ผู้บริหำร  จึงขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ    

                                  พ.ศ. ๒๕๖3  มำเพ่ือให้สภำเทศบำลได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
                                                                                                                                                                  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ขอขอบคุณครับตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล    เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๖3  
                                  ในวำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะอภิปรำย   โปรดยกมือครับ 
                                  - ไม่มี - หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด รับหลักกำร แห่งร่ำงเทศ

บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๖3   วำระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักกำร  โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับหลักการเป็นเอกฉันท์  (เม่ือเวลำ 10.30 น.) 
                                 - ต่อไปผมจะขอปรึกษำกับสภำแห่งนี้นะครับว่ำจะให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลยื่นค ำขอแปรญัตติ 
                                   ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มประชุมวำระที่ ๒ และ วำระท่ี ๓  เมื่อไหร่  ขอเชิญ

สมำชิกสภำเทศบำล  เสนอครับ                                                                

นำยเปำซี   ยีเด็ง            - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ  และท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล          ผมขอเสนอให้มีกำรแปรญัตติได้ตั้งแต่ วันที่  7 - 9  สิงหำคม  ๒๕๖2  ในเวลำรำชกำร  
                                  (เวลำ 08.30 - 16.30 น.)  และนัดประชุมในวำระท่ี ๒ และวำระที่ ๓   
                                  ในวันที่  ๒0  สิงหำคม  ๒๕๖2   เวลำ  10.๐๐  น. 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    - ครับตำมท่ีนำยเปำซี   ยีเด็ง  สมำชิกสภำเทศบำล ได้เสนอให้มีกำรแปรญัตติได้ตั้งแต่ 
ประธำนสภำเทศบำล        วนัที่  7-9  สิงหำคม  ๒๕๖2  ในเวลำรำชกำร   เวลำ 08.30 น. - 16.30.น.  และนัดประชุม 
                                  ในวำระท่ี ๒  และ วำระท่ี ๓  ในวันที่  ๒0  สิงหำคม 25๖2  เวลำ  10.๐๐  น.  
                                  สมำชิกท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ  -ไม่มี- ถ้ำไม่มีเป็นอันว่ำให้เป็นไปตำมท่ี 
                                  นำยเปำซี   ยีเด็ง  สมำชิกสภำเทศบำล  ได้เสนอนะครับ  
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 

                   เลขำนุกำรสภำเทศบำล     ขออนุญำตน ำเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล  เรื่องคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำฯ ซึ่งได้รับ  
                                                    กำรแต่งตั้ง  ในครำวประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ครั้งแรก ประจ ำปี  2558 เมื่อวันที่       
                                                    2 มีนำคม  2558 และในครำวประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   สมัยที่ 2  
                                                    ประจ ำปี 2560  เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม  2560 ซึ่งคณะกรรมกำรดังกล่ำว ประกอบด้วย                                                                             

                                       ๑. นำยอันวำ  อับดุลเล๊ำะ       เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ    คนที่  1 
                                       ๒. นำยมำหำมะคัสตัม  มะแซ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ    คนที่  2 
                                       ๓. นำยอัดนำน   บินเซ็ง         เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ    คนที่  3 

 ที่ประชุม                     - รับทราบ -    เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี  ๓  ผ่ำนนะครับ 
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นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
                              - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 

นำยฮ ำแดร์  อำมัด        - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี            เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62     
                              (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

                                          ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง          
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2   แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป       
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โดยมีหลักกำรและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้     

                           หลักการ 

                                                เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

                      ค าชี้แจงเดิม 
                               งบลงทุน  
                               หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                               แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป      งำน  งำนบริหำรทั่วไป  

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

 
                                                                            ค าชี้แจงใหม่ 
                               งบลงทุน  
                               หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                               แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป      งำน  งำนบริหำรทั่วไป 

                    - ค่ำจดัซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  11  ตัว เป็นเงิน  47,200 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท.0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เป็นไปตำม
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมี
คุณภำพ) 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด                                                                     เหตุผล  
นำยกเทศมนตรี                      เนื่องจำกในปัจจุบันภำรกิจของส ำนักปลัดเทศบำล ที่ต้องรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่          

มีเพ่ิมขึ้นและต้องใช้บุคลำกรครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกขึ้น ส ำนักปลัดเทศบำลจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนให้รองรับกับงำน และตำมหนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 ได้แจ้งเรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณฯ เพ่ือให้กำร
จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนของแผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่ ซึ่งอ ำนำจในกำรอนุมัติ เป็นของ
สภำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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     - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ญัตติของผู้บริหำร   
ประธำนสภำเทศบำล       เรือ่ง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62     
                                แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ 
                                ส ำนักงำน  มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ  -ไม่มี-   
                                - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด 
                                เหน็ชอบ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62      
                                แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ 
                                ส ำนักงำน (ส ำนักปลัดเทศบำล) โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล)   เป็นอันว่ำระเบียบ
วำระท่ี  4  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (กองกำรศึกษำ) 
                              - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด        - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี           เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62     
                             (กองกำรศึกษำ) 

                                         ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
                            ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  แผนงำน กำรศึกษำ              
                            งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ และ แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ 
                            ประถมศึกษำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โดยมีหลักกำรและ 
                            เหตุผล ดังต่อไปนี้   
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                    หลักการ 

 นำยฮ ำแดร์  อำมัด                    เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
 นำยกเทศมนตรี           งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำรงำน 
                             ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ และ แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
                             งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

                     ค าชี้แจงเดิม 
                               งบลงทุน  
                               หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                               แผนงำน กำรศึกษำ      งำน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  

                   - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  2  ตัว เป็นเงิน  4,000 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือ 
                   กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 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  6  ตัว เป็นเงิน  14,800 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือ 
                    กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
                    2559 เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (จัดซื้อตำม 
                    รำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ)                                                                                              

                                                                                              ค าชี้แจงเดิม 
                               งบลงทุน  
                               หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                               แผนงำน กำรศึกษำ      งำน  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  

                   - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  3  ตัว เป็นเงิน  6,000 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือ 
                       กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 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  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

                    - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  5  ตัว เป็นเงิน  11,600 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เป็นไปตำม
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัด
และมีคุณภำพ) 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด                                                          ค าชี้แจงเดิม 
นำยกเทศมนตรี            งบลงทุน  
                               หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                               แผนงำน กำรศึกษำ      งำน  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  

                   - ค่ำจัดซื้อโต๊ะ  จ ำนวน  1  ตัว เป็นเงิน  2,500 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริม 
                   กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  
                   เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข  
                   ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 13 (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ) 
 

                                                                              ค าชี้แจงใหม่ 
                               งบลงทุน  
                               หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
                               ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
                               แผนงำน กำรศึกษำ      งำน  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                                                                      

                   - ค่ำจัดซื้อโต๊ะ  จ ำนวน  3  ตัว เป็นเงิน  6,500 .- บำท  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริม 
                       กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  
                       เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น 
                       โดยประหยัดและมีคุณภำพ) 

                                                                                     เหตุผล 

                                              เนื่องจำกในปัจจุบันภำรกิจของกองกำรศึกษำ  ที่ต้องรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่         
มีเพ่ิมขึ้นซึ่งต้องใช้บุคลำกรและครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกขึ้น  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้รองรับกับงำน และตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณฯ เพ่ือให้กำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 
ของแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ และแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใหม่ ซึ่งอ ำนำจในกำร
อนุมัติเป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔  
ข้อ  ๒๙    

                                              ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร 
                                งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
                                พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔  ข้อ  ๒๙   ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติ จำกสภำเทศบำล 
                                ต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 
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นำยอดุลย์  อำเดอนำน          - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ญัตติของผู้บริหำร   
ประธำนสภำเทศบำล           เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62   
                                  (กองกำรศึกษำ) แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ และ แผนงำน

กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ  -ไม่มี- 

                                     - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเห็นชอบ 
อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  (กอง
กำรศึกษำ) แผนงำน กำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ และ แผนงำนกำรศึกษำ  
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  งบลงทุน  หมวดคำ่ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน    โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                      - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (กองการศึกษา) แผนงาน การศึกษา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน     เป็นอันวำ่
ระเบียบวำระท่ี  5  ผ่ำนนะครับ                                              

นำยอดุลย์  อำเดอนำน        ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล          เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
                                   - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด            - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี               เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำย  เป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ  
                                 พ.ศ. ๒๕62 

                                         ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
                                ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ของส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร   
                                ทัว่ไป จ ำนวน 1 โครงกำร และ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ 
                                กำรรักษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน  2  โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                                               หลักการ 

                                                  เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
                                ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ของส ำนักปลัดเทศบำล 
                                จ ำนวน  3  โครงกำร  คือ  
                                1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
                                    ส ำนักงำน  จ ำนวน 1 โครงกำร 
                                2. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                                    งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  จ ำนวน  1  โครงกำร   
                                    ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 

                               ๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
                               งบลงทุน                        
                               หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๑ โครงการ  
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด          - ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน  2 ตัว  เป็นเงิน  62,๐๐๐ บำท  (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดย 
นำยกเทศมนตรี              ประหยัดและมีคุณภำพ) โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผน 
                                 พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

                                - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน  ๑  โครงกำร   โอนงบประมำณจำก แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ (โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและ
ผู้บริหำรท้องถิ่น)  ตั้งไว้  800,00๐.-  บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน   800,000.-  บำท  
โอนลดงบประมำณ  62,000.-  บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน  738,000.-  บำท  เนื่องจำก
งบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                 2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                        
                                 งบลงทุน 
                                 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  ๑   โครงการ 

                                - โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  จ ำนวน  494,600.-  บำท  โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
                                เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

                                  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   จ ำนวน  ๑  โครงกำร   โอนงบประมำณ จำก   
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ (โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น)  ตั้งไว้   800,00๐.- บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน   
738,000.-  บำท  โอนลดงบประมำณ  494,600.-  บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน  
243,400.-  บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                 3. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   งาน บริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบ ภายใน 
                                   งบลงทุน 
                                 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  ๑   โครงการ 
 

                                  - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  (CCTV)  จ ำนวน  385,650.-  บำท  โอนตั้งรำยกำร   
ใหม่เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   จ ำนวน  ๑  โครงกำร   โอนงบประมำณ   จำก 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ประเภท
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  1,490,400.- บำท  งบประมำณ
คงเหลือก่อนโอน  634,800.- บำท  โอนลดงบประมำณ  385,650.- บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน 249,150.-บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                                                               เหตุผล 

                                            เนื่องจำกส ำนักปลัดเทศบำล มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยมำตั้งจ่ำย       
เป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป   
งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน  ๑  โครงกำร 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด             เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้และทดแทนของเก่ำที่ช ำรุดและแผนงำน 
นำยกเทศมนตรี                รักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                                   งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  จ ำนวน  2  โครงกำร 
                                   เพ่ือจัดท ำโครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งเทศบำล ฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำกล้อง 
                                   วงจรปิด (CCTV)  ที่ติดตั้งในพ้ืนที่ (ชุมชนบ้ำนบำโอะ ติดตั้งใช้งำนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 ) 
                                   เกิดกำรช ำรุดเสียหำยทั้งระบบ  ประกอบกับมีกำรขยำยเส้นทำงคมนำคมท ำให้สำยใยแก้ว 
                                   ขำดหลำยช่วงหลำยครั้งจึงต้องติดตั้งใหม่ รวมถึงปัญหำจำกอำยุกำรใช้งำน  ส ำหรับ  
                                   โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)  ที่ติดตั้งในพื้นที่ (ชุมชนบ้ำนบูเก๊ะตำ   
                                   ติดตั้งใช้งำนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 )   เทศบำล ฯ ไดต้รวจสอบแล้วพบว่ำ  กล้องวงจรปิด   
                                   (CCTV) เกิดกำรช ำรุดจำกอำยุกำรใช้งำน สำมำรถปรับปรุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ใช้งำนได้   
                                   ทำงเทศบำล ฯ  ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม  
                                   เฝ้ำระวังเหตุร้ำยในพ้ืนที่ลดกำรสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนให้น้อยลงจึงมี 
                                   ควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ     
                                   ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในเขตเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ แต่ส ำนักปลัดเทศบำล 
                                   ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
                                   เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 
                                                ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยวิธีกำร

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗   ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำล 

                                   ต่อไป  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ญัตติของผู้บริหำร   
ประธำนสภำเทศบำล        เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ 
                                 พ.ศ. ๒๕62  ของส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 
                                 1 โครงกำร และ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำ 
                                 ควำมสงบภำยใน จ ำนวน  2  โครงกำร   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญ 
                                 ครับ  -ไม่มี-   

                                 - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ 
                                 อนุมัตใิห้โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  

ของส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 1 โครงกำร และ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  จ ำนวน   
2  โครงกำร  โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                 สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ของส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป  จ านวน 1 โครงการ และ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  จ านวน   2  โครงการ    เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่   6  ผ่ำน
นะครับ 

 

 



 

-12- 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     ระเบียบวาระที่  7  ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล       เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  (กองคลัง) 
                                - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด          - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี              เรือ่ง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำย เป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ  
                                พ.ศ. ๒๕62  (กองคลัง) 

                                         ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่     
                             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของกองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง   
                               จ ำนวน 1 โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                                               หลักการ 

                                            เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของกองคลัง จ ำนวน  1  โครงกำร  คือ  แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน  
๑ โครงกำร   ดังนี้            

                               ๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง   
                              งบลงทุน                        
                              หมวดค่าครุภัณฑ์  
                              ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๑ โครงการ   
                                - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  1  ตัว   เป็นเงิน   5,5๐๐ บำท   (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดย

ประหยัดและมีคุณภำพ)  โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

                                - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  ๑  โครงกำร   โอนงบประมำณจำกแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือน
พนักงำน จ ำนวน 2,089,260.-บำท  คงเหลือก่อนโอน 961,060.-บำท  โอนลด 5,500 .-บำท  
งบประมำณคงเหลือหลังโอน  955,560.- บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                                                              เหตุผล 

                                             เนื่องจำกกองคลัง มีภำรกิจและปริมำณงำนเป็นจ ำนวนมำกมีบุคลำกรเพ่ิมมำกขึ้น        
ท ำให้ครุภัณฑ์บำงประเภทไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย    
มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป     
งำนบริหำรงำนคลัง  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน  ๑  โครงกำร 
แต่กองคลังไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ ประกอบกับงบประมำณบำงรำยกำรมีงบประมำณคงเหลือเพียง
พอที่จะโอน  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

 
                                           ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยวิธีกำร

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗   ผูบ้ริหำรจึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  
ต่อไป 
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นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล      ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  ของกองคลัง แผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง  จ ำนวน 1 โครงกำร  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญ 
                               ครบั  -ไม่มี- 
                               - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ 
                                 อนุมัต ิให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
                                 ของกองคลัง  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง  จ ำนวน 1 โครงกำร  โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของกองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
จ านวน 1 โครงการ      เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  7  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     ระเบียบวาระที่  8  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล       เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (กองช่ำง) 
                                - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด          - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี              เรือ่ง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำย เป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ  
                                 พ.ศ. ๒๕62 

                                        ด้วยผู้บริหำร มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
                                 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ของกองช่ำง  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไป 
                                 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ ำนวน  2 โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                    หลักการ 

                                              เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำย 
                                 เป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของกองช่ำง  จ ำนวน  2  โครงกำร  คือ  
                                 แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
                                               ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน  2  โครงกำร   ดังนี ้           

                                 ๑. แผนงาน บริหารงานทัว่ไป     งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
                                งบลงทุน                        
                                หมวดค่าครุภัณฑ์  
                                ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  2 โครงการ   
                                  - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน  4 ตัว เป็นเงิน   13,1๐๐  บำท  (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น 
                                  โดยประหยัดและมีคุณภำพ)  โอนตั้งรำยกำรใหม่  เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำม 
                                  แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
                                  - ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน  1  ตัว เป็นเงิน   5,0๐๐ บำท  (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดย 
                                  ประหยัดและมีคุณภำพ)  โอนตั้งรำยกำรใหม่  เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำม 
                                  แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
                                  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  2  โครงกำร   โอนงบประมำณจำก   

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝำ่ยประจ ำ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน  1,310,760.- บำท  คงเหลือกอ่นโอน  494,940.- บำท  โอนลด         
18,100 .- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 476,840.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 
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นายฮ าแดร์  อามัด                                                        เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                          เนื่องจำกกองช่ำง  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย  มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน  2 โครงกำร แต่กองช่ำง
ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ ประกอบกับงบประมำณบำงรำยกำรมีงบประมำณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 

                                           ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด  ๔  
ข้อ  ๒๗  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล      ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  ของกองช่ำง   แผนงำนเคหะและ

ชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน จ ำนวน  2  โครงกำร    

                               - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ   -ไม่มี-  ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด 
                               อภปิรำย  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมำณ

รำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  ของกองช่ำง แผนงำนเคหะ
และชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
ส ำนักงำน  จ ำนวน  2  โครงกำร   โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
ส านักงาน  จ านวน  2  โครงการ    เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี   8  ผ่ำนนะครับ                                                               

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล     เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  (กองกำรศึกษำ) 
                              - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด        - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี           เรื่อง ขออนุมตัิโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.  ๒๕62  กองกำรศึกษำ 

                                      ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
                           ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2 ของกองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไป 
                           เกี่ยวกับกำรศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร และ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  
                           งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น จ ำนวน 2 โครงกำร  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

                                              เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
                               ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของกองกำรศึกษำ จ ำนวน  3  โครงกำร  
                               คือ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด    แผนงำนกำรศึกษำ งำนบรหิำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  งบลงทุน  หมวดคำ่ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
นำยกเทศมนตรี                จ ำนวน  ๑  โครงกำร   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น   
                           งบลงทนุ  หมวดค่ำครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน  1  โครงกำร  หมวดค่ำครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน 1  โครงกำร  ดังนี้                 

                          ๑. แผนงาน  การศึกษา     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
                             งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑ โครงการ 
                               - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ ำนวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน   22,๐๐๐ บำท   (จัดซื้อ 
                           ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  โอนตั้งรำยกำรใหม่  เนื่องจำก

งบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

                            - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  ๑ โครงกำร โอนงบประมำณจำกแผน 
                         งำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่ วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)          

ประเภท  เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท  คงเหลือก่อนโอน 527,532.- บำท  โอนลด 
22,000.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 505,532.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                           2. แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                              งบลงทุน 
                              หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                              ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน  ๑   โครงการ 

 

                               - ค่ำจัดซื้อพัดลม จ ำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 16,๐๐๐ บำท (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัด      
และมีคุณภำพ)  โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  

                                 - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  ๑  โครงกำร   โอนงบประมำณจำก   
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน   (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน  1,346,580.- บำท คงเหลือก่อนโอน  505,532.- บำท       
โอนลด 16,000 .- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  489,532.- บำท  เนื่องจำกงบประมำณ       
ตั้งไว้คงเหลือ  

                          3. แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                              งบลงทุน 
                              หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                              ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    จ านวน  ๑   โครงการ 

 

                              - ค่ำจัดซื้อตู้ท ำน้ ำเย็น  จ ำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 20,๐๐๐ บำท (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดย 
ประหยัดและมีคุณภำพ)  โอนตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผน    
พัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  

                               - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่จ ำนวน  ๑ โครงกำร  โอนงบประมำณจำก  แผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท 
เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน  1,346,580.- บำท  คงเหลือก่อนโอน  489,532.- บำท  โอนลด 



20,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 469,532.-บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ
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นายฮ าแดร์  อามัด                                                            เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                       เนื่องจำกกองกำรศึกษำ  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยมำตั้งจ่ำยเป็น 
                                รำยกำรใหม ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ

กำรศึกษำ  จ ำนวน 1 โครงกำร และแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  จ ำนวน  2  โครงกำร  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของเทศบำลและกำรบริกำรชุมชนและสังคมแต่กองกำรศึกษำไม่ได้ 

                               ตั้งงบประมำณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

                                          ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  
ข้อ ๒๗  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล      ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  ของกองกำรศึกษำ  แผนงำนกำรศึกษำ 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 โครงกำร  และ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ ำนวน  2  โครงกำร   มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยขอ
เชิญครับ  -ไม่มี -  ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย   ผมขอมติที่ประชุมนะครับ   

                               สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  ของกองกำรศึกษำ  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับ
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร และ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จ ำนวน 2 โครงกำร   โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ของกองการศึกษา  แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 1 โครงการ และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ านวน  2 โครงการ                                   
เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่   9  ผ่ำนนะครับ    

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล     พ.ศ. 2562  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ของแผนงาน 
                             บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
                             และแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                              - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด        - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหำร   
นำยกเทศมนตรี              เรือ่ง ขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โอนเพิ่มในงบลงทุน  
                                 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
                                 แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  และแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับ 
                                 ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด                      ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ    
นำยกเทศมนตรี              พ.ศ. ๒๕๖2  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ของ แผนงำน 
                                 บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  
                                 และของแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำโดยมีหลักกำร และ 
                                 เหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

                       หลักการ 

                                              เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2   ดังตอ่ไปนี้ 
 

1. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
                                  งบลงทุน 
                                     หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                           
                                     - เก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 11 ตัว จ ำนวน 47,200.-บำท  ตั้งไว้ 12,000.- บำท งบประมำณ 
                                     คงเหลือก่อนโอน 2,200.-บำท โอนเพิ่มงบประมาณ  45,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ 
                                     หลังโอน 47,200.- บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ                                             
                                      โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

                                                โอนลดงบประมำณจำก  งบด ำเนินงำน  หมวด  หมวดค่ำใช้สอย ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง     
กับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ (โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่น) จ ำนวน 800,000.-บำท   คงเหลือก่อนโอน 243,400.- บำท  โอนลด
งบประมาณ  45,000.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  198,400.- บำท  เนื่องจำก
งบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                      เหตุผล 

                                               เนื่องจำกส ำนักปลัดเทศบำล  ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์       
                                  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำน บริหำรทั่วไป เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 
                                     ตั้งไว้ 12,000.- บำท แต่งบประมำณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนได ้ดังนั้น เพ่ือให้กำร 
                                     จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ของส ำนักปลัดเทศบำลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  จึงจ ำเป็นขอโอน  
                                     งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  โอนเพิ่มจ ำนวน 45,0๐๐ บำท   
                                     หลังโอนเพิ่มงบประมำณท้ังหมด  47,2๐๐ บำท 
 

                                  2. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                                       งบลงทุน 
                                        หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                 
                                        - เก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  6 ตัว  จ ำนวน 14,800.-บำท ตั้งไว้ 4,000.- บำท งบประมำณ 
                                        คงเหลือก่อนโอน - บำท โอนเพิ่มงบประมาณ 10,800.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  
                                        10,800 .- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
                                        โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

                                                   โอนลดงบประมำณจำก  งบบุคลำกร  หมวด  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท 
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท  คงเหลือก่อนโอน  469,532.-บำท  



                                                   โอนลดงบประมำณ  10,800.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 458,732.- บำท 
                                                   เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                        เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                         เนื่องจำกกองกำรศึกษำ ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                              ส ำนักงำนแผนงำน กำรศึกษำ งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน   
                                 ตั้งไว้ 4,000.-บำท แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ที่จะซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน ได้ ดังนั้นเพื่อให้กำร 
                              จัดเก้ำอ้ีท ำงำน ของกองกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณรำย 
                                 จำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2   โอนเพิ่มจ านวน   10,8๐๐.-  บาท หลังโอนเพิ่มงบ 
                               ประมาณทั้งหมด  10,8๐๐.- บาท                   
 

                             3. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                                   งบลงทุน 
                                  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                 
                                   - เก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  5 ตัว  จ ำนวน 11,600.-บำท ตั้งไว้ 6,000.- บำท งบประมำณ 
                                  คงเหลือก่อนโอน - บำท โอนเพิ่มงบประมาณ 5,600.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 
                                  5,600 .-  บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้ไม่เพียงพอ                                                             
 

                                  โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                                             โอนลดงบประมำณจำก งบบุคลำกร   หมวด  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท เงินเดือน 
                                             พนักงำน จ ำนวน 1,346,580.-บำท  คงเหลือก่อนโอน 458,732.-บำท  โอนลดงบประมาณ 
                                           5,600.-บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 453,132.- เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ 

                                          
                                                                                                                                                              เหตุผล 
 
                                           เนื่องจำกกองกำรศึกษำ ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
                                   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน แผนงำน กำรศึกษำ งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  เพ่ือจัดซื้อ 
                                   เก้ำอ้ีส ำนักงำน ตั้งไว้ 6,000.-บำท แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนได้   
                                   ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน  ของกองกำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้จึงจ ำเป็นขอ 
                                   โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖2 โอนเพิ่มจ านวน  5,6๐๐.-  บาท 
                                  หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด  5,6๐๐.- บาท                                                                                                                      

                               4. โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                                     งบลงทุน 
                                    หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                 
                                     - โต๊ะ  จ ำนวน  3 ตัว  จ ำนวน 6,500.-บำท ตั้งไว้ 2,500.- บำท งบประมำณคงเหลือ 
                                     ก่อนโอน  - บำท โอนเพิ่มงบประมาณ 4,000.- 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 453,132.-บำท  โอนลดงบประมาณ 



4,000.-บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 449,132.-บำท  เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้
คงเหลือ  
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                       เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                          เนื่องจำกกองกำรศึกษำ ได้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

ส ำนักงำน  แผนงำน กำรศึกษำ งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ ตั้งไว้ 
                              2,500.-บำท  แต่งบประมำณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะซือ้โต๊ะ ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดซื้อโต๊ะของกอง 

กำรศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
๒๕๖2 โอนเพิ่มจ านวน 4,0๐๐.- บาท หลังโอนเพิ่มงบประมาณทั้งหมด 4,0๐๐.- บาท 

 

                                           ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
                              ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
                              หมวด ๔  ข้อ ๒๗ ผู้บริหำรจึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 
 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร เรื่อง ขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย   
ประธำนสภำเทศบำล      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
                              ส ำนักงำน ของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำร 
                              ทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ และแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
                              - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ -ไม่มี -  ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำล 
                              ท่ำนใดอภิปรำย  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้โอนงบ 
                              ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์   
                                ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ของแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนงำนบริหำรทั่วไป  แผนงำนกำรศึกษำ 
                                งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  และแผนงำนกำรศึกษำ  งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
                                 โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                             งบประมาณ พ.ศ. 2562  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
                              ของแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานงานบริหารทั่วไป  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                              การศึกษา  และแผนงานการศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นอันว่ำระเบียบ 
                               วำระท่ี  10  ผ่ำนนะครับ    
                                                                  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้องค์กร  
ประธำนสภำเทศบำล     ที่จัดตั้งตามกฎหมาย  (สภาวัฒนธรรมอ าเภอแว้ง)  ในโครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์ 
                             วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ของอ าเภอแว้ง  ประจ าปี 2562  

                              - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ                                                               
นำยฮ ำแดร์   อำมัด       - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   
นำยกเทศมนตรี              มคีวำมจ ำเป็นจะต้องขอควำมเห็นชอบอนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ือกำรจ่ำยเงิน  
                         อุดหนุนให้แก่สภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้ง  ในโครงกำรสืบสำนและประชำสัมพันธ์วัฒนธรรม 
                                ประเพณีท้องถิ่นของอ ำเภอแว้ง  ประจ ำปี  2562  โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

                         หลักการ 

                  เพ่ือขอควำมเห็นชอบ อนุมัตจิำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรจ่ำยเงินอุดหนุน 



                               ใหแ้ก่สภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้ง  ในโครงกำรสืบสำนและประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
                               ของอ ำเภอแว้ง  ประจ ำปี  2562   ดังนี้  คือ 
                      - โครงกำรสืบสำนและประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอ ำเภอแว้ง  ประจ ำปี  2562 
                               งบประมำณ  30,000  บำท  เพ่ือจ่ำยอุดหนุนให้แก่สภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้ง  
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                             เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                เนื่องจำกสภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้งได้จัดท ำโครงกำรสืบสำนและประชำสัมพันธ์ 
                            วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอ ำเภอแว้ง ประจ ำปี  2562 เพ่ือเข้ำร่วมกำรประกวดขบวนแห่ 
                               งำนของดีเมืองนรำซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี  เป็นกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวของอ ำเภอแว้ง

ให้ เป็นที่ รู้จักส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่ งศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น   ให้คงอยู่คู่ชุมชน             
สภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้ง จึงขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง    
ในอ ำเภอแว้ง ในกำรจัดโครงกำร ฯ  และตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มำตรำ 67 ทวิ ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินอุดหนุนตำมมำตรำ 67 (8)  
เทศบำล จะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว 

                                    ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                              (ฉบับที ่14)  พ.ศ. 2562  มำตรำ 67 ทวิ  ผู้บริหำร จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขอรับควำมเห็นชอบ 
                              จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป  
นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร เรื่อง ขอควำมเห็นชอบจำกสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล        เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ือกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่สภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้ง ในโครงกำร 
                                 สบืสำนและประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ของอ ำเภอแว้ง  ประจ ำปี  2562   
                              - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยขอเชิญครับ  -ไม่มี-  ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำล 
                                ท่ำนใดอภิปรำย   ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยเงิน 
                                อุดหนุนให้สภำวัฒนธรรมอ ำเภอแว้ง ในโครงกำรสืบสำนและประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี 
                                ทอ้งถิ่น ของอ ำเภอแว้ง ประจ ำปี 2562 จ ำนวนเงิน  30,000.- บำท 
                              โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม 
                               อ าเภอแว้ง ในโครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของอ าเภอแว้ง  
                               ประจ าปี  2562  จ านวนเงิน  30,000.- บาท   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  11  ผ่ำนนะครับ      

นำยอดุลย์  อำเดอนำน   ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล     - มีสมำชิกสภำเทศบำล  ผู้บริหำร  หรือท่ำนใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระ อ่ืน ๆ 

หรือไม่   ขอเชิญครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด        - ขออนุญำตครับท่ำนประธำน  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยกำรจัดท ำ 
นำยกเทศมนตรี            แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๔   ให้ผู้บริหำร  
                               ท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้วและน ำไปปฏิบัติ รวมทั้ง แจ้งให้สภำท้องถิ่นทรำบ    
                               เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ประกำศ  ณ 
                               วันที่ 14 มิถุนำยน  ๒๕62  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
                               ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕  ข้อ ๒๔     
                               ผู้บริหำรจึงขอแจ้งให้สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ทรำบ ต่อไป   
ที่ประชุม                    - รับทราบ -                                                                
นำยอดุลย์  อำเดอนำน    - มีสมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำร  หรือท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ                     
ประธำนสภำเทศบำล        ขอเชิญครับ 
นำยอิบรอเฮ็ง  สือแม      - ขอให้ทำงเทศบำลไปติดตั้งเสำไฟฟ้ำที่บ้ำนสูแก 



ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  - แจ้งให้ทำงเทศบำลไปซ่อมแซมถนนช ำรุด สำยบ้ำนบือเจำะกะลำดี  ขอให้ทำงกองช่ำง 
                                 ไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้วย 
                               - เสนอโครงกำรเยี่ยมเยียนบ้ำนผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล 
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นำยอับดุลรอหิง  นุห์      - เรือ่งถนนที่ช ำรุดสำยบ้ำนบือเจำะกะลำดี  ขอมอบหมำยให้ทำงกองช่ำงไปส ำรวจ 
รองนำยกเทศมนตรี        และแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  ต่อไป 
                               - สอบถำมเรื่องกำรประสำนกับกำรไฟฟ้ำอ ำเภอแว้งในกำรตัดต้นไม้ถนนสำยหน้ำโรงเรียน 
                               บ้ำนบูเกะ๊ตำ 
นำยมะนำวี  มะนอ        - สอบถำมเรื่อง ผู้รับผิดชอบตัดหญ้ำเกำะกลำงหน้ำส ำนักงำนเทศบำล - หน้ำป้อมยำม 
สมำชิกสภำเทศบำล       จุดตรวจบ้ำนบูเก๊ะตำ 
นำยอรรถสิทธิ์   อำแว    - ชีแ้จงว่ำทำงกองช่ำงได้ด ำเนินท ำหนังสือส่งไปให้กับกำรไฟฟ้ำอ ำเภอแว้ง แล้วอยู่ในระหว่ำง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      กำรด ำเนินกำรของกำรไฟฟ้ำอ ำเภอแว้ง 
                              - ผู้รบัผิดชอบตัดหญ้ำเกำะกลำงหน้ำส ำนักงำนเทศบำล-หน้ำจุดตรวจป้อมยำม 1 คน คือ 
                               นำยวิระ  สุทธิปัญญำ และจำกทำงแยกถนนสี่เลน-หน้ำด่ำนบูเก๊ะตำ จ ำนวน 1 คน  
                               คือนำยสะมะแอ   สตอปำ 
นำยอ ำรำญ   ปำติ        - แจ้งเรื่องกำรพัฒนำมัสยิดและกูโบร์ในเขตเทศบำล ทำงกองสำธำรณสุขและกองช่ำงได้ 
ปลัดเทศบำล               ไปด ำเนินกำรตัดหญ้ำ  ถำงป่ำ และขอให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำลไปร่วมกำรพัฒนำ ด้วย 
นำงสำวสุณีย์ อิสริยนรำ  - แจ้งกำรจัดกิจกรรมโครงกำรจริยธรรมสัญจร ประจ ำปี 2562  ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 28 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนฯ       เดอืนสิงหำคม พ.ศ. 2562  ฝำกสมำชิกสภำเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ ด้วย 
ที่ประชุม                    - รับทรำบ 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน   - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ  
ประธำนสภำเทศบำล     - ไม่มี -                        
                              - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระ เรื่องอ่ืน ๆ  
                               เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี  12  ผ่านนะครับ   
                               และขอนัดประชุมสภาเทศบาล วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2  
                               ในวันที่ 20 สิงหาคม  ๒๕62  เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    
                              - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  12.20  น.       

                                                                                                                                           

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

                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก   รักขพันธ์      เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                              (นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                     หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
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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 
 
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562 
  เมื่อวันที่  20  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2562  
 
 
 
 
 


