
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  4 ประจ าปี  ๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่  26  เดือนธันวาคม  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. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
5. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
6. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
7. นำยฉัตรชนก    รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก    รักขพันธ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยอันวำ    อับดุลเล๊ำะ                     สมำชิกสภำเทศบำล                        ลำกิจ  

2. นำยซำนูซี    ยะโกะ                          สมำชิกสภำเทศบำล                        ลำกิจ 

 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. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

10. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  
11. นำยนพดล   อับดุลเลำะ นำยช่ำงโยธำ   นพดล   อับดุลเลำะ  
12. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

หัวข้อประชุม 

นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์      - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕62  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ประจ ำปี  ๒๕62              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  6 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....6....ท่ำน                        

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยวิสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่  1  ประจ าปี  ๒๕62  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  ๒๕62) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1 

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

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  
ประธำนสภำเทศบำล         งบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                 - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด           เรียน   ประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี                         ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
                                  ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน  หมวด  ค่ำท่ีดินและ 
                                  สิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน  4  โครงกำร   โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                        หลักการ 

                                          เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี 
                                  งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3   ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน  หมวด  ค่ำท่ีดินและ 
                                  สิ่งก่อสร้ำง   จ ำนวน  4  โครงกำร  (ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
                                  งำน  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน )  โดยมีรำยละเอียดดังนี้  คือ 
                                  งบลงทุน 
                                งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         จ านวน  4   โครงการ          

1. โครงกำรปูทับแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตอน 1 ถนนก ำปงเจ๊ะยอ ซอย 4 และ ซอย 5 และ  ตอน 2 
ถนนก ำปงเจ๊ะยอ ซอย 3 ตอน 1 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 800 เมตร หนำ 0.05 เมตร ตอน 
2 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตรยำว 130 เมตร หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 
งบประมำณ 1,515,000.-บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นห้ำบำทถ้วน) 
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         2. โครงกำรปูทับแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนปูลำกูตง   ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 850 เมตร  
              หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด งบประมำณ 1,709,000.-บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสน 
             เก้ำพันบำทถ้วน) 
         3. โครงกำรปูทับแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนก ำปงเจ๊ะเด็ง ซอย 3  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  
             ยำว 500 เมตร หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด งบประมำณ 814,000.-บำท 
             (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน) 
         4. โครงกำรปูทับแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนก ำปงเจ๊ะเด็ง ซอย 4 ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  
             ยำว 497 เมตร หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด งบประมำณ 999,000.-บำท  
             (เก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 

                
                                                                                      เหตุผล 
                                        ตำมโครงกำรที่ 1 - 4  ทำงชุมชนภำยในเขตเทศบำล ได้จัดท ำประชำคมและยื่นค ำร้องขอ

ควำมช่วยเหลือมำยังเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ือให้เทศบำลแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจำกถนนดังกล่ำวเป็นถนนคอนกรีต และเป็นถนนสำยหลักที่ใช้ในกำรสัญจรของ
ประชำชนในพ้ืนที่ ปัจจุบันผิวจรำจรได้เกิดกำรเสื่อมสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ ท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวก
ไม่ปลอดภัยในกำรใช้สัญจร โดยเฉพำะในฤดูฝน จึงจ ำเป็นต้องปูทับแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน
ดังกล่ำวใหม่ จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนใน
ชุมชน และตรวจสอบควำมต้องกำรตำมที่ได้ร้องขอควำมช่วยเหลือของชุมชน ซึ่งโครงกำร  ดังกล่ำว 
ได้น ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  จำกสถำนะทำงกำรคลัง
ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ที่มีข้อจ ำกัด ในด้ำนงบประมำณ  ท ำให้ไม่สำมำรถตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ ผู้บริหำร จึงได้จัดท ำโครงกำรฯ เพ่ือ
ขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563        

                              จ ำนวน 4 โครงกำร  เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งเก่ียวกับด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม และเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ผู้บริหำรจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อด ำเนิน
กิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่เนื่องจำกไม่สำมำรถน ำโครงกำรดังกล่ำวจัดท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีได้เนื่องจำกเทศบำลมีงบประมำณไม่เพียงพอ และผู้บริหำรก็ได้พิจำรณำท่ีจะโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีและจัดท ำเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแล้วแต่ไม่สำมำรถท่ีด ำเนินกำรได้เนื่องจำกไม่มี
งบประมำณ 

                                         ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิก
จ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
หมวด ๘  ข้อ  ๘๙   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติ
จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน  - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำด  
 ประธำนสภำเทศบำล     เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ต่อไปมีสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย 
                               เชญิครับ -ไม่มี-  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขออนุมัติจ่ำยขำด 
                               เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3   สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม              - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4 โครงกำร  ในวงเงินงบประมำณ   5,037,000  บำท  เป็นอันว่ำระเบียบ 
                            วำระท่ี ๓  ผ่ำนครับ 
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นำยอดุลย์ อำเดอนำน           ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติของผู้บริหารเรื่อง  ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่าย   
ประธำนสภำเทศบำล            เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (กองการศึกษา) 
                                      - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ     
นำยฮ ำแดร์  อำมัด                - เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ที่เคำรพ  ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ  ด้วยผู้บริหำรเทศบำล 
นำยกเทศมนตรี                   ต ำบลบูเก๊ะตำ   มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ของกองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร    
งำน ศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น จ ำนวน   1  โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้ 

                          หลักการ 

                                                       เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรโอนเงิน  
                                      งบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3    
                                      ของกองกำรศึกษำ จ ำนวน  1  แผนงำน คือ  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ                     
                                      นันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน    
                                      1  โครงกำร ดังนี้            
                                      1. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                                    งบลงทุน 
                                    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน  ๑   โครงการ 
                                   - ค่ำจัดซื้อพัดลม จ ำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 12,๐๐๐ บำท (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น           
                                   โดยประหยัดและมีคุณภำพ)  โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้   
                                  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  - ขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำย 
                                 เป็นรำยกำรใหม่   จ านวน  ๑  โครงกำร    
                                 ขอโอนงบประมำณจำก   แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
                                 งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน   (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้  จ ำนวน  
                                 2,273,580.-บำท คงเหลือก่อนโอน 1,686,070.-บำท โอนลด 12,000 .-บำท   
                                    งบประมำณคงเหลือหลังโอน 1,674,070.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                                                                                 เหตุผล 

                                           เนื่องจำกกองกำรศึกษำ  มีภำรกิจและปริมำณงำนเพ่ิมมำกข้ึน  ท ำให้  
                               ครภุัณฑ์บำงประเภทไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนจึงมีควำมจ ำเปน็ต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย   
                               มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  
                               ในกำรปฏิบัติงำนรองรับกับปริมำณงำนท่ีเพ่ิมขึ้น แต่กองกำรศึกษำไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้  
                               ประกอบกับงบประมำณบำงรำยกำรมีงบประมำณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน จึงขออนุมัติ 
                               โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

                                          ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร   
                              งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
                              ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอ อนุมัตจิำกสภำเทศบำล 
                              ต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 
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นำยอดุลย์ อำเดอนำน        -ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำรเรื่อง   ขอโอน 
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                   
                                    ต่อไป  มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะอภิปรำย เชิญครับ  - ไม่มี -   
                                   - ถ้ำไม่มีมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในกำร 
                                  อนุมัต ิขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ  
                                    พ.ศ. ๒๕๖3   สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
  มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
                                  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน 1 โครงการ                 
                                  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 4  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์ อำเดอนำน         ระเบียบวาระท่ี  5  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธำนสภำเทศบำล          ประจ าปี   2562 
                                  - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
                                   แผนพัฒนำท้องถิ่น   ประจ ำปี   2562  ขอเรียนเชิญ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด            - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ที่เคำรพ  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกรียติ ทุกท่ำน      
นำยกเทศมนตรี                ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และข้อ 14 “กำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
และ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
ให้ประชำชนทรำบ ในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผล และเสนอควำมเห็นดังกล่ำว  
และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยใน
เดือนธันวำคมของทุกปี” คณะผู้บริหำรขอสรุปสำระส ำคัญกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น   ประจ ำปี  2562   จำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  7  ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 

                           รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

            จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                        ๑)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
                                  โครงกำรทั้งหมด             3        โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร       3        โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ               100 

                                ๒) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
                                       โครงกำรทั้งหมด              48         โครงกำร 

                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร        23         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                47.92                

                            ๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำ 
                                    ควำมสงบเรียบร้อย 

                                  โครงกำรทั้งหมด             6         โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร       5         โครงกำร 
                                   คิดเป็นร้อยละ              83.33 
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  นำยฮ ำแดร์  อำมัด    ๔)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  นำยกเทศมนตรี                  โครงกำรทั้งหมด            2         โครงกำร 

                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร      1         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ              50 

               ๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
                               และสิ่งแวดล้อม 

                                  โครงกำรทั้งหมด              1        โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร        1         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                100 

                 ๖)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                                  โครงกำรทั้งหมด               9         โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร         6          โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                 66.67    

                   7)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
                                  โครงกำรทั้งหมด               8          โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร         6          โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                 75 

                                 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้จัดท ำโครงกำรตำมเทศบัญญัติ ประจ ำปี 
                                 งบประมำณ พ.ศ. 2562 

                                     จึงสรุปโครงกำรที่ด ำเนินงำน ดังนี้  
                                       โครงกำรจำกแผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน  69   โครงกำร 
                                       โอนตั้งรำยกำรใหม่  จ ำนวน 5 โครงกำร 
                                       จ่ำยขำดเงินสะสม   จ ำนวน 3 โครงกำร  
                                       รวมเป็นอนุมัติงบประมำณ 77 โครงกำร 
                                       โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 44 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของ 
                                       โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  2562 
                                       งบประมำณท่ีตั้งไว้ตำมแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน     
                                     21,590,020 บำท  งบประมำณที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 19,539.444,13 บำท 
                                       คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
                                       งบประมำณ พ.ศ. 2562              

                                 โครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –๒๕64 ) 
                                เฉพำะในปี ๒๕62 จ ำนวน 210 โครงกำร 
                                งบประมำณ  105,319,330.- บำท 
                                โครงกำรที่ได้น ำไปจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   ๒๕62  
                                จ ำนวน    77   โครงกำร  

                                     งบประมำณ 21,590,020 บำท      
                                     คิดเป็นร้อยละ   20.50    
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด                 ปัญหาและอุปสรรค 
นำยกเทศมนตรี                     ๑. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ได้วำงไว้ 

                                     ๒. จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64  มีจ ำนวนโครงกำร 
                                         มำกจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกโครงกำร 
                                     3. งบประมำณจำกส่วนกลำงเข้ำมำไม่ตรงตำมระยะเวลำในรอบไตรมำส 

ที่ประชุม                            - รับทราบ - 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน            เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 5  ผ่ำนนะครับ 
ประธำนสภำเทศบำล              ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                                       - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืนๆ  
                                      หรือไม่  ขอเชิญครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด                - ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำเทศบำล  
นำยกเทศมนตรี                   เรื่องแรก  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ (8) “เมื่อผู้บริหำร 
                                     ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกำศให้ประชำชน 
                                     ทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบ  
                                     พร้อมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น  อ ำเภอ  และจังหวัด ทรำบด้วย” 
                                     เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้แก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
                                     แก้ไข ครั้งที่ 2,3  ลงวันที่  19  พฤศจิกำยน 2562  ผู้บริหำรจึงขอแจ้งให้ที่ประชุม 
                                    สภำเทศบำลทรำบ ต่อไป 
                                    เรื่องท่ี 2  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์  
                                   ของประชำชน กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง 
                                   ส่วนท้องถิ่นเม่ือ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
                                   จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอ 
                                   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น/ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคม 
                                   ท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ 
                                   เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว 
                                   ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย 
                                   เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้” 
                                   เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
                                   เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 ลงวันที่  20  ธันวำคม 2562  ผู้บริหำรจึงขอแจ้งให้ที่ 
                                   ประชุมสภำเทศบำลทรำบ ต่อไป 
ทีป่ระชุม                       - รับทราบ – 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด            - แจ้งเรื่อง กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กร 
นำยกเทศมนตรี                  ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส กลุ่มพ้ืนที่กำรร่วมกันจัดกำรขยะมูลฝอย  
                                     (Cluster) ที่ 1-4  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ อยู่ในกลุ่ม C 3 จ ำนวน 18 แห่ง เจ้ำภำพหลัก 
                                     คือ เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก  ผู้บริหำรเทศบำล จึงขอน ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำร 
                                     จัดกำรขยะมูลฝอยเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 
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นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - ต่อไปผมจะขอมติจำกสมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้ 
ประธำนสภำเทศบำล          เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ฯ โปรด 
                                   ยกมือครับ 
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ท าบันทึก 
                                 ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ฯ  
นำงสำวสุณีย์  อิสริยนรำ      - แจ้งเรื่อง โครงกำรวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2563 ทำงกองกำรศึกษำ ขอรับทุนกำรศึกษำ 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำน            และของรำงวัล  จำกคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
กำรศึกษำ                       ตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2563  ต่อไป 
ที่ประชุม                       - รับทรำบ - 
นำยศุภโยค  ลอดิง           - ขอให้ทำงกองช่ำงช่วยส ำรวจท่อระบำยน้ ำที่มีขนำดเล็ก เพ่ือเปลี่ยนเป็นกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม 
รองนำยกเทศมนตรี          แทน เพื่อให้กำรระบำยน้ ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
นำยอิบรอเฮ็ง  สือแม        - ขอให้ทำงเทศบำลก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำชุมชนบ้ำนสูแก 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี    - ขอให้ทำงเทศบำลช่วยปรับปรุงห้องน้ ำส ำนักงำนเทศบำล  ชั้น 2 ใหม่ เนื่องจำกของเก่ำช ำรุด 
                                  - ขอให้ทำงเทศบำลซื้อเลื่อยยนต์ เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
นำยมะตันลำ   อูเซ็ง          - เสนอให้ทำงเทศบำลจัดซื้อเรือท้องแบนเพ่ิมอีก 2-3 ล ำ เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำ 
รองประธำนสภำเทศบำล     สำธำรณภัย 
                                  - ขอให้ทำงเทศบำลช่วยเปลี่ยนท่อระบำยน้ ำสำยบ้ำนเจ๊ะยอ-สะบือรัง เป็นท่อเหลี่ยม 
นำยเปำซี    ยีเด็ง             - เรื่องเสำไฟฟ้ำที่เอน/เอียง บ้ำนเจ๊ะเด็ง ขอให้ทำงกองช่ำงไปส ำรวจและประสำนกับทำงไฟฟ้ำ 
สมำชิกสภำเทศบำล           อ ำเภอแว้ง เพ่ือหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ ต่อไป 
                                  - เรื่องถนนสำยบ้ำนเจ๊ะเด็ง ตรงบริเวณทำงเข้ำบึงละหำร์ที่น้ ำท่วมขัง ขอให้ทำงกองช่ำงเทศบำล 
                                   ประสำนกับแขวงกำรทำงอ ำเภอสุคิริน เพ่ือหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ ต่อไป 
นำยอัดนำน   บินเซ็ง        - เรื่องกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ต้น ชุมชนบ้ำนเจ๊ะยอ 
สมำชิกสภำเทศบำล         - เรื่องกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังหน้ำสวนสำธำรณะกูแบบอยอ และของเด็กเล่นที่ช ำรุด 
                                   ขอให้ทำงเทศบำลช่วยด ำเนินกำรแก้ไข ด้วย 
                                 - กำรติดตั้งแผ่นยำงชะลอควำมเร็วจุดหน้ำโรงเรียนบ้ำนเจ๊ะยอ ขอให้ทำงเทศบำลด ำเนินกำรด้วย       
คณะผู้บริหำร                 - รับไว้พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
                                 - ขอมอบให้ทำงกองช่ำงไปส ำรวจ และหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป 
ที่ประชุม                      - รับทรำบ 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล        - ไม่มี -    
                                 - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 6     

ผ่ำนนะครับ   
                                 - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
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                                                                                                          เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

                                                                                              

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ ์   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 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2563 
เมื่อวันอังคารที ่ 25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

 
 
 


