
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี  ๒๕63 

วันอังคารที่  22  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63   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. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
5. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม   มะแซ  
6. นำยซำนูซี     ยะโกะ สมำชิกสภำเทศบำล ซำนูซี     ยะโกะ  
7. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

 ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยมะนำวี    มะนอ             สมำชิกสภำเทศบำล              ลำกิจ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
2. นำยอับดุลรอหิง   นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง   นุห์  
3. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
4. นำยอิบรอเฮ็ง    สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง    สือแม  
5. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
6. นำยอ ำรำญ   ปำติ ปลัดเทศบำล อ ำรำญ   ปำติ  
7. นำงมณฑำ  เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มณฑำ  เก้ำซ้วน  
8. นำงสำวซัมซียะ   แวจิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

(แทน ผอ.กองกำรศึกษำ) 
ซัมซียะ   แวจิ  

9. นำยอรรถสิทธิ์    อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์   อำแว  
10. 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 ๒๕63  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕63              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  12 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - แจ้งเรื่องนำยอันวำ อับดุลเล๊ำะ สมำชิกสภำเทศบำล ลำออกจำกต ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
                                    1 พฤศจิกำยน 2563 
นำยอดุลย์   อำเดอนำน     ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ 
ประธำนสภำเทศบำล        สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕63  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕63) 
                                  - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ ำปี ๒๕63 ที่ผ่ำนมำ ครับ  เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                  - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะ

ครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
ประธำนสภำเทศบำล        เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล 
                                ต าบลบูเก๊ะตา 
                                - เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล  ชี้แจง  ขอเชิญครับ 
นำยฉัตรชนก  รักพันธ์                ด้วยกระทรวงมหำดไทยแจ้งว่ำ คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล     รว่มของประชำชน วุฒิสภำ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหำดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหำดไทย 
                                 ขอควำมร่วมมือไปยังสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมเพ่ือให้  
                                 ประชำชนสำมำรถเข้ำฟังกำรประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภำ 
                                องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สภำเทศบำล สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สภำเมืองพัทยำและ 
                               กรงุเทพมหำนคร เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นสะท้อนปัญหำควำมต้องกำร 
                               ของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนมีส ำนึก 
                               รักถิ่นฐำนบ้ำนเกิดของตนเองและมีควำมตื่นตัวในกำรรักชำติบ้ำนเมืองซึ่งสอดคล้องกับ 
                               แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นกำรปฏิรูปที่  3 กำรกระจำย 
                               อ ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรจัดสรรทรัพยำกรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ 3 กำรมี 
                               สว่นร่วมของประชำชนและชุมชนในกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำม 
                               เจตนำรมณ์ที่ให้มีกำรจัดกำรปกครองสวนท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
                               รำชอำณำจักรไทย อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
                               ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์   1. น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   วุฒิสภำไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
117 วรรคสี่ โดยให้สภำท้องถิ่นก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำร
ประชุมและกำรปรึกษำของสภำท้องถิ่น และขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับก ำหนดกำรประชุมสภำท้องถิ่น และผลกำรด ำเนินงำนของสภำ
ท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบตำมวิธีกำรที่เห็นสมควรด้วย 

              เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้พิจำรณำแล้ว จึงได้จัดท ำร่ำงระเบียบว่ำด้วยกำรให้    
ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำขึ้น และเสนอต่อที่
ประชุมสภำพิจำรณำลงมติเห็นชอบกับร่ำงระเบียบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

                       ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

            ด้วยสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้พิจำรณำในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวำคม พ.ศ.2563 ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วย กำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำเทศบำลต ำบล      
บูเก๊ะตำ เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยวำงระเบียบ
ไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้ำฟังกำรประชุมต้องท ำหนังสือขออนุญำตเข้ำฟังกำรประชุมและ         
ลงลำยมือชื่อผู้ขอเข้ำฟังกำรประชุมยื่นต่อประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ือพิจำรณำ
อนุญำต โดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ไม่น้อยกว่ำ 1 วัน เมื่อ
ประธำนสภำเทศบำล อนุญำตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้ำฟังกำรประชุมนั้นเข้ำฟังกำรประชุมได้ 

  กรณีที่มีผู้ขอเข้ำฟังกำรประชุมเป็นหมู่คณะอำจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญำตก็ได้  
ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ ำนวนและรำยชื่อผู้ที่จะเข้ำฟังกำรประชุมด้วย 

  กรณีที่มีประชำชนยื่นควำมประสงค์ขอเข้ำฟังกำรประชุมจ ำนวนมำกและไม่สำมำรถจัดให้ 
ประชำชนเข้ำรับฟังกำรประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ พิจำรณำ
อนุญำตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ำฟังกำรประชุมตำมที่เห็นสมควร หรืออำจจัดให้ประชำชน
รับฟังกำรประชุมภำยนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้ำฟั ง
กำรประชุมทรำบ 

           ข้อ 2 ผู้เข้ำฟังกำรประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
(1) แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 

            (2) นั่งหรืออยู่ประจ ำในที่ที่จัดไว้ส ำหรับผู้เข้ำฟังกำรประชุม 
                             (3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยำอำกำรที่กระท ำให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมหรือ  

ก่อกวนควำมสงบเรียบร้อย ไม่พูดจำ สนทนำ ส่งเสียง หรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรรบกวน
กำรประชุม 
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์   (4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสำร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ถ่ำยภำพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรือ
เลขำนุกำรสภำเทศบำล        อุปกรณ์อ่ืนใดที่อำจรบกวนกำรประชุมได้ 
                             (5) ไม่น ำอำวุธหรือสิ่งเทียมอำวุธเข้ำไปในห้องประชุม 
                             (6) ไม่น ำอำหำรหรือเครื่องดื่มเข้ำไปหรือรับประทำนในห้องประชุม 
                             (7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งของประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ที่สั่งโดยชอบด้วย  

กฎหมำย 

            ข้อ 3 ให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ด ำเนินกำรดังนี้.- 
            (1) จัดท ำแบบค ำร้องขอเข้ำฟังกำรประชุมไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
            (2) รวบรวมค ำร้องขอเข้ำฟังกำรประชุมเสนอให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   
                                  พิจำรณำอนุญำต  และแจ้งผู้ขอเข้ำฟังกำรประชุมทรำบ 
            (3) จัดที่นั่งและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำฟังกำรประชุมตำมควำมเหมำะสม 

            ข้อ 4 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน  - ขอเสนอต่อที่ประชุมสภำพิจำรณำลงมติเห็นชอบกับร่ำงระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชน 
ประธำนสภำเทศบำล    เข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                             - มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย เพ่ิมเติม เชิญครับ 
                             -ไม่มี- 
                             - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรเห็นชอบกับร่ำง       
                               ระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของ สภำเทศบำลต ำบล 
                               บูเก๊ะตำ จำกสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ                                                                
 มติที่ประชุม             - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบกับร่างระเบียบว่าด้วยการให้ 
                              ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                              เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 3  ผ่านครับ     
 
นายอดุลย์  อาเดอนาน  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เป็นคณะกรรมการ 
ประธำนสภำเทศบำล    พัฒนาเทศบาล แทนต าแหน่งที่ว่าง 
                              เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล  ชี้แจง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์      ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
                                         ข้อ 7 องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    ข้อ 8 ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นประธำนกรรมกำร 
  (2) รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคนเป็นกรรมกำร 
  (3) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคนเป็นกรรมกำร 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคนเป็นกรรมกำร 
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์            (5) ผู้แทนภำครำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล            จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนเป็นกรรมกำร 

  (6) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวน 
       จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมกำร 
  (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  (8) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่มีหน้ำที่จัดท ำแผนเป็น 
                     ผูช้่วยเลขำนุกำร 
        กรรมกำรตำมข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว
ละสี่ปีและอำจได้รับกำรจัดเลือกอีกได้ตำมที่เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ที่ 
420/2562  ลงวันที่  6 ธันวำคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล
ต ำบลบูเก๊ะตำ ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่   

                                    1.นำยมะตันลำ  อูเซ็ง   2.นำยเปำซี  ยีเด็ง    3.นำยอันวำ  อับดุลเล๊ำะ ซึ่ง นำยอันวำ  
อับดุลเล๊ำะ  ได้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2563 จึงพ้นจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ     
ท ำให้คณะกรรมกำรที่มำจำกสมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก ว่ำงลง 1 ต ำแหน่ง 
ซึ่งกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ในกรณีท่ีผู้ได้รับกำรคัดเลือกลำออกหรือพ้น
จำกต ำแหน่ง ให้จัดให้มีกำรคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่ง
ว่ำงลง และให้ผู้ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกคนนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ 
ซึ่งตนแทน  

นำยเปำซี  ยีเด็ง   ผมนำยเปำซี  ยีเด็ง  ขอเสนอ นำยอัดนัน  บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
สมำชิกสภำเทศบำล             เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล  ครับ 
                                     ขอผู้รับรอง  1 ท่ำน ครับ  
 นำยมะตันลำ  อูเซ็ง            ผมนำยมะตันลำ  อูเซ็ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ขอรับรอง 
 สมำชิกสภำเทศบำล            นำยอัดนัน  บินเซ็ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เป็นคณะกรรมกำร 
                                     พัฒนำเทศบำล   
มติที่ประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 4 ผ่านครับ                
นายอดุลย์  อาเดอนาน         ระเบียบวาระที่ 5  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ประธำนสภำเทศบำล           เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
                                    แก้ไข ครั้งที่ 6 
                                    - ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี  
นำยฮ ำแดร์   อำมัด             - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนครับ   
นำยกเทศมนตรี                  - ด้วยผู้บริหำรมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้สภำเทศบำลทรำบตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
                                       ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ฯ ตำมล ำดับ ดังนี้ครับ      
                                       เรื่อง  กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนกำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด              คณะกรรมกำร สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
นำยกเทศมนตรี                              พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเปน็เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและ 
                                                    ประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม

ได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 

      เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม    
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ผู้บริหำรจึงขอแจ้งให้สภำเทศบำลต ำบล       
บูเก๊ะตำทรำบ ต่อไป 

    เรื่อง กำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)        
    แก้ไข ครั้งที่ 6 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 “เมื่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสบิวันนบัแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น 
อ ำเภอ และจังหวัดทรำบด้วย” 

    เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้แก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6    
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ผู้บริหำรจึงขอแจ้งให้สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   
ทรำบ ต่อไป  

  ที่ประชุม                         - รับทราบ -  
                                     เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 5  ผ่านครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้  
ประธำนสภำเทศบำล         จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ประจ าปี  
                                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
                                  - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรี  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำม         
                                  และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563          
                                  ต่อสภำเทศบำล   ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรี ครับ  
นำยฮ ำแดร์     อำมัด        - เรียนประธำนสภำเทศบำล  และสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ตำมระเบียบ 
นำยกเทศมนตรี              กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) 
                                 “ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น  
                                 และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล 
                                 แผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่ 
                                 วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้อง 
                                 ปดิประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
                                 ภำยในเดือนธนัวำคมของทุกปี” ผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
                                 แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อสภำเทศบำล                                  
                                 จำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๗  ยุทธศำสตร์ ดังนี้   
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นำยฮ ำแดร์     อำมัด      ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
นำยกเทศมนตรี                   โครงกำรทั้งหมด             12       โครงกำร 

                                 โครงกำรที่ด ำเนินกำร       10       โครงกำร 
                                 คิดเป็นร้อยละ             83.33 
                        ๒)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                  โครงกำรทั้งหมด              24         โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร        11         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                45.83                

                             ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
                                  ความสงบเรียบร้อย 

                                  โครงกำรทั้งหมด             6         โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร       -         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ              0    

                                  ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม          
                                     และการท่องเที่ยว 

                                  โครงกำรทั้งหมด            -         โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร      -         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ              0 

                              ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์   
                                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                  โครงกำรทั้งหมด              4        โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร        -         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                0 

                               ๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ         
                                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                                  โครงกำรทั้งหมด               9         โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร         5         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                 55.56    

                               7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                                  โครงกำรทั้งหมด              10       โครงกำร 
                                  โครงกำรที่ด ำเนินกำร         2         โครงกำร 
                                  คิดเป็นร้อยละ                 20 

                                       ตามที่เทศบาลต าบลบูเก๊ะตาได้จัดท าโครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปี  
                                      งบประมาณ พ.ศ.2563 
                                              จึงสรุปโครงการที่ด าเนินงาน ดังนี้  
                                     โครงการจากแผนการด าเนินงาน จ านวน  57   โครงการ 
                                     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 2 โครงการ     
                                     จ่ายขาดเงินสะสม      จ านวน 6 โครงการ  
                                     รวมเป็นอนุมัติงบประมาณ 65 โครงการ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด              โครงการที่ด าเนินการ จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 43.08        
นำยกเทศมนตรี                  ของโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2563 
                                    งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563  
                                    จ านวน 27,078,896 บาท  งบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน   
                                    20,882,147.64  บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.12 ของงบประมาณ    
                                    ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              

                                โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –๒๕65 ) เฉพาะ 
                               ในปี ๒๕63 จ านวน 82 โครงการ งบประมาณ  90,854,900.- บาท 
                                โครงการที่ได้น าไปจัดท างบประมาณประจ าปี  ๒๕63  จ านวน 
                               65   โครงการ งบประมาณ 27,078,896 บาท     คิดเปน็ร้อยละ   29.80      

                                         ปัญหาและอุปสรรค 
                                      ๑. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำม     
                                          แผนกำรด ำเนินงำนที่ได้วำงไว้ 

                                  2. งบประมำณจำกส่วนกลำงเข้ำมำไม่ตรงตำมระยะเวลำในรอบไตรมำส 
                                     3. เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  
                                         2019 (COVID-19) หลังจำกมีแนวโน้ม  กำรแพร่ระบำดอย่ำง  

                                     กว้ำงขวำงและยกระดับเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับรัฐบำล ได้มี   
                                     มำตรกำรเร่งด่วน โควิด-19 โดยขอควำมร่วมมือ งดจัดกิจกรรมที่ต้อง                  
                                     มีกำรรวมตัวของประชำชน เพ่ือเป็นกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงของกำร 
                                     แพร่ระบำดและกำรติดเชื้อ  

                                                  ผู้บริหำรจึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล 
                                     ต ำบลบูเก๊ะตำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือให้สภำเทศบำล 
                                     รับทรำบ  ต่อไป              

ที่ประชุม                         - รับทราบ -  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 6  ผ่านครับ  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล  
ประธำนสภำเทศบำล       บูเก๊ะตา รับโอนที่ดิน ของนางสุชาดา  ลอดิง  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 
                                อาคารอเนกประสงค์พร้อมงานภูมิทัศน์ 
                               - ขอเรียนเชิญ  นำยกเทศมนตรี 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด         เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  
นำยกเทศมนตรี                       ดว้ยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขอควำมเห็นชอบ 
                                จำก สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  รับโอนที่ดิน ของนำงสุชำดำ  ลอดิง เพ่ือด ำเนิน 
                                 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์พร้อมงำนภูมิทัศน์ โดยมีหลักกำรและ 
                                 เหตุผล ดังนี้ 

                                      หลักการ 
  เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  รับโอนที่ดินจ ำนวน 1 
แปลง ตำม น.ส.3 ก. เลขที่ 4640 เล่มที่ 47 ก หน้ำ 40 เลขที่ดิน 647 หน้ำส ำรวจ 
5320 I แผ่นที่ 134 เนื้อที่ 2 ไร่  1 งำน 28  ตำรำงวำ  ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้ำนละหำร์  หมู่ที่ 
2  (ทำงหลวงแผ่นดิน 4062 บูเก๊ะตำ – สอวอนอก) 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด         ต ำบลโละจูด  อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  ของนำงสุชำดำ  ลอดิง เพ่ือด ำเนินโครงกำร
นำยกเทศมนตรี               ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์พร้อมงำนภูมิทัศน์  รำยละเอียดดังนี้   

     เทศบำลต ำบลบู เก๊ะตำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งมีหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล 
ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำ
ศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตำมมำตรำ 16 
แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำรสังคมสงเครำะห์ 
และกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ 
จำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

                                                                     เหตุผล 

            เนื่องจำกชุมชนบ้ำนละหำร์  หมู่ที่ 2 ต ำบลโละจูด  ยังไม่มีอำคำรอเนกประสงค์
ส ำหรับ กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในระดับชุมชน เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  จึงขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และได้รับงบประมำณจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์พร้อมงำนภูมิทัศน์ ส ำหรับใช้เป็นสถำนที่อบรมสั่งสอนจริยธรรม      
ศูนย์กำรเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอำน (กีรออำตี) ตลอดจนใช้เป็นที่ประชุมประชำคมเพ่ือรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน เป็นต้น ประกอบกับกำรด ำเนิน โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์พร้อมงำนภูมิทัศน์ ดังกล่ำว ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์แก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำร
กระท ำดังกล่ำว  มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพันหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น จะรับเอำ
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นนั้น  หลังจำกที่ได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง     
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  

                                                               ฉะนั้น  เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  ซึ่งเกี่ยวกับ         
                                ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม  ผู้บริหำรจึงขอควำมเห็นชอบรับโอนที่ดินของ 
                                นำงสุชำดำ  ลอดิง  เพ่ือด ำเนินกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  
                                             ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496   
                                และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (7) , (8) พระรำชบัญญัติก ำหนด

แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 
16 (10) , (11) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอควำม
เห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน     - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขอควำม
ประธำนสภำเทศบำล       เหน็ชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดิน ของนำงสุชำดำ  ลอดิง    
                                เพ่ือด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์พร้อมงำนภูมิทัศน์ 
นำยอดุลย์  อำเดออนำน    เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธำนสภำเทศบำล        เชิญครับ 
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  นำยกเทศมนตรี  รองนำยก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล      เทศมนตรี ผู้อ ำนวยกำรกอง และท่ำนผู้มีเกีรยติทุกท่ำน  ผมขอน ำเรียนต่อที่ ประชุม 
                                  สภำเทศบำล  ดังนี้ ครับ 
                                 1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  

มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล มำตรำ 50 ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน  
                                 ผูสู้งอำยุ และผู้พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ 
                                 ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                                 2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจ 
                                 หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชน          
                                 ในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพ 
                                 เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีต  
                                 ประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
                                 3. ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือหำรือกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับ 
                                 แนวทำงปฏิบัติระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
                                 พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     
                                 และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560 กรณีผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วย 
                                 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร 
                                 บริหำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ  
                                  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น 
                                  ตำมหนังสือ ที่ มท0808.2/ว6782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน  2563 เรื่อง          
                                  ข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ  
                                  กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
                                 1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศ  
                                 พัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอัน เกี่ยวกับพัสดุหรือ 

มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุเห็นว่า  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 บัญญัติว่ำให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรบริหำรพัสดุในกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติและข้อก ำหนดใดๆ 
ของหน่วยงำนรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 มีเจตนำรมณ์ ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพัสดุ (ส ำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุ) ก็ยังคงด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวของต่อไป หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กรณีที่มี
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำก
สภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่ำงไร
ก็ดี หลังจำกท่ีได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  ต่อไป 
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นำยอดุลย์   อำเดอนำน       - มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          -ไม่มี- 
                                   - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขอควำม       
                                     เห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดิน ของนำงสุชำดำ  ลอดิง    
                                     เพ่ือด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์พร้อมงำนภูมิทัศน์ สมำชิกสภำเทศบำล 
                                     ท่ำนใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับโอนที่ดิน ของนางสุชาดา  ลอดิง 

                        เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมงานภูมิทัศน์ 
                                  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 7  ผ่ำนครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระที่  8  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง การรับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ 
ประธำนสภำเทศบำล        นางซียะห์  อามัด  
                                 - ขอเรียนเชิญ  นำยกเทศมนตรี 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด         เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  
นำยกเทศมนตรี             ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขอควำมเห็นชอบ 
                              จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ของนำงซียะห์  อำมัด 
                              โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

                   หลักการ 
                      เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดินจ ำนวน 4 แปลง   
                              พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง อำคำรอเนกประสงค์ (อำคำรละหมำด) ตำม น.ส.3 ก. เลขที่  4666 , 

4667 , 4668 , 4669 เลขที่ที่ดิน  470 , 471 , 472 , 473  หน้ำส ำรวจ  5320 I  
แผ่นที่ 120 รวมเนื้อที่ 120 ตำรำงวำ ของนำงซียะห์   อำมัด  เพ่ือมอบให้เทศบำลต ำบล     
บูเก๊ะตำใช้เป็นสำธำรณประโยชน์ของชุมชน  รำยละเอียดดังนี้   

                                           เทศบำลต ำบลบู เก๊ ะตำ เป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นซึ่ งมีหน้ ำที่ ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562        
มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และ     
ผู้พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำร
สังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำร
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

                      เหตุผล 

                                            ด้วย นำงซียะห์  อำมัด  แสดงควำมประสงค์ต่อเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพื่อโอน 
                                ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ตำม น.ส.3 ก. เลขท่ี  4666 , 4667 , 4668 , 4669   
                                เลขที่ที่ดิน  470 , 471 , 472 , 473 หน้ำส ำรวจ  5320 I  แผ่นที่  120    
                                จ ำนวน 4 แปลง อำคำรอเนกประสงค์ (อำคำรละหมำด) จ ำนวน 1 หลัง 
 
 
 



 
-12- 

นำยฮ ำแดร์  อำมัด         รวมเนื้อที่ 120 ตำรำงวำ โดยมอบให้เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำเข้ำไปใช้ประโยชน์ 
นำยกเทศมนตรี           เข้ำไปด ำเนินกำรในแปลงที่ดิน ให้เป็นที่สำธำรณประโยชน์ หรือเพ่ือให้ประชำชนใช้ประโยชน์

ร่วมกัน เช่น ใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมพิธีกำรต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ สถำนที่
อบรมสั่งสอนจริยธรรม ตลอดจนกำรประชุมประชำคมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
เป็นต้น โดยข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ เป็นกรณีโอนมอบหรืออุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำร
กระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำ
พัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ดี หลังจำกที่ได้รับพัสดุมำแล้วจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ 

                                               ฉะนั้น เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  ซึ่งเก่ียวกับ         
                               ด้ำน บริกำรชุมชนและสังคม  ผู้บริหำรจึงขอควำมเห็นชอบรับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง   

ของนำงซียะห์  อำมัด เพ่ือด ำเนินกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  
                                               ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.  
                               2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มำตรำ 50 (7) , (8)  

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542 มำตรำ 16  (10) , (11) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอ
ควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน   - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขอควำมเห็นชอบจำก     
ประธำนสภำเทศบำล      สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของ นำงซียะห์  อำมัด   
                               - เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญครับ  
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์   - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  นำยกเทศมนตรี  รองนำยก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   เทศมนตรี ผู้อ ำนวยกำรกอง และท่ำนผู้มีเกรียติทุกท่ำน  ผมขอน ำเรียนต่อที่ประชุม  
                               สภำเทศบำลดังนี้ ครับ 
                               1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 

2562 มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล มำตรำ 50 ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ 

                              ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ 
                               2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำร
บริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำรสังคม
สงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำร
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
 3. ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือหำรือกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560 
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     -กรณีผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล     ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมกำร   

วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นตำม
หนังสือ ที่ มท0808.2/ว6782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน  2563 เรื่อง ข้อหำรือกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560  

                                 1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศ  
                                 พัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอัน เกี่ยวกับพัสดุหรือ 

มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุเห็นว่า  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 บัญญัติว่ำให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรบริหำรพัสดุในกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติและข้อก ำหนดใดๆ 
ของหน่วยงำนรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 มีเจตนำรมณ์ ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพัสดุ (ส ำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุ) ก็ยังคงด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวของต่อไป หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กรณีที่มี
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
สภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่ำงไร
ก็ดี หลังจำกท่ีได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน       - มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          -ไม่มี- 
                                   - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขอควำม       
                                     เห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ของนำงซียะห์ 
                                     อำมัด  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

                         ของนางซียะห์   อามัด 
                         เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 8 ผ่ำนนะครับ                                                      

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่  9   ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง การรับโอนที่ดินของนางสาวซาฮารา  อามัด 
ประธำนสภำเทศบำล         เพื่อก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
                                  - ขอเรียนเชิญ  นำยกเทศมนตรี 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด         เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  
นำยกเทศมนตรี             ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขอควำมเห็นชอบ 
                              จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  รับโอนที่ดินของนำงสำวซำฮำรำ  อำมัด 
                              เพ่ือก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                  หลักการ 
นำยกเทศมนตรี                  เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดิน ตำม น.ส. 
                                 3 ก. เลขท่ี 4781  เลขที่ที่ดิน 640  หน้ำส ำรวจ  5320 I  แผ่นที่  120 จ ำนวน  1  แปลง  เนื้อที่ 93  

ตำรำงวำ ของนำงสำวซำฮำรำ  อำมัด  เพ่ือก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  
รำยละเอียดดังนี้   

         เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562     
มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้
พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำร
สังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำร
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

                                                                เหตุผล 
                                                       ด้วย นำงสำวซำฮำรำ  อำมัด  แสดงควำมประสงค์ต่อเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ     
                                เพ่ือโอนที่ดิน ตำม น.ส. 3 ก.เลขที่  4781  เลขที่ที่ดิน 640 หน้ำส ำรวจ 5320 I แผ่นที่ 120

จ ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 93 ตำรำงวำ เพ่ือก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร และ
ยอมให้ทำงรำชกำร (เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ) เข้ำไปด ำเนินกำรในแปลงที่ดินดังกล่ำวให้เป็นที่
สำธำรณประโยชน์ หรือเพ่ือให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ใช้ประเป็นสถำนที่ในกำร
จัดกิจกรรมพิธีกำรต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ สถำนที่อบรมสั่งสอนจริยธรรม ตลอดจน
กำรประชุมประชำคมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน เป็นต้น โดยข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ 
เป็นกรณีโอนมอบหรืออุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระ
ติดพัน หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอ่ืนที่
เกี่ ยวข้อง อย่ำงไรก็ดี  หลังจำกที่ ได้ รับ พัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 
กำรบริหำรพัสดุ  

                                                   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.  
                                 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มำตรำ 50 (7) , (8)  

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542 มำตรำ 16  (10) , (11) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ   ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ 
เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำเทศบำล       จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดินเพ่ือก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
                                ของนำงสำวซำฮำรำ  อำมัด ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  นำยกเทศมนตรี  รองนำยก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล      เทศมนตรี ผู้อ ำนวยกำรกอง และท่ำนผู้มีเกรียติทุกท่ำน  ผมขอน ำเรียนต่อที่ ประชุม 
                                  สภำเทศบำล  ดังนี้ ครับ 
                                 1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  

มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล มำตรำ 50 ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน  
                                 ผูสู้งอำยุ และผู้พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ 
                                 ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                                 2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจ 
                                 หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชน          
                                 ในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพ 
                                 เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีต  
                                 ประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
                                 3. ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือหำรือกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับ 
                                 แนวทำงปฏิบัติระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
                                 พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     
                                 และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560 กรณีผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วย 
                                 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร 
                                 บริหำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ  
                                  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น 
                                  ตำมหนังสือ ที่ มท0808.2/ว6782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน  2563 เรื่อง          
                                  ข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ  
                                  กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
                                 1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศ  
                                 พัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอัน เกี่ยวกับพัสดุหรือ 

มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุเห็นว่า  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 บัญญัติว่ำให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรบริหำรพัสดุในกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติและข้อก ำหนดใดๆ 
ของหน่วยงำนรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 มีเจตนำรมณ์ ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพัสดุ (ส ำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุ) ก็ยังคงด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวของต่อไป หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กรณีที่มี
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำก
สภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่ำงไร
ก็ดี หลังจำกท่ีได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  ต่อไป 
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นำยอดุลย์   อำเดอนำน       - มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          -ไม่มี- 
                                   - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขอควำม       
                                     เห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับโอนที่ดินเพ่ือก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำร ของนำงสำวซำฮำรำ   อำมัด    
                                     สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับโอนที่ดินเพื่อก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ ของนางสาวซาฮารา   อามัด    
                                  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 9  ผ่ำนครับ 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน    ระเบียบวาระท่ี 10   ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง การอุทิศที่ดินของมัสยิดดารุสซาอาดะห์ 
ประธำนสภำเทศบำล      ขอเรียนเชิญ  นำยกเทศมนตรี 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด         เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  
นำยกเทศมนตรี            ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขอควำมเห็นชอบ 
                               จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพื่อรับอุทิศท่ีดินของมัสยิดดำรุสซำอำดะห์  เพื่อก่อสร้ำง 
                               อำคำรอเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ   โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

                                                                       หลักการ 
                       เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรรับอุทิศที่ดิน    
                             ตำมโฉนดที่ดิน เลขท่ี 9179 ระวำง 5320I 2044-1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต ำบลโละจูด อ ำเภอแว้ง   

จังหวัดนรำธิวำส  เนื้อท่ี 302/
10 ตำรำงวำ ของมัสยิดดำรุสซำอำดะห์   รำยละเอียดดังนี้ 

             เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นซึ่งมีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มีหน้ำที่ต้องท ำในเขต
เทศบำล ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร และ (8) 
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตำม
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนด  แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำร
บริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำรสังคมสงเครำะห์ 
และกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ 
จำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

                                                                         เหตุผล 
                                           ด้วย มัสยิดดำรุสซำอำดะห์  เลขท่ี 6 หมู่ที่ 2 ต ำบลโละจูด อ ำเภอแว้ง  จังหวัด

นรำธิวำส   แสดงควำมประสงค์ต่อเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ืออุทิศท่ีดิน  ตำมโฉนดที่ดิน เลขท่ี 
9179 ระวำง 5320I 2044-1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต ำบลโละจูด อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส  
เนื้อท่ี 302/

10ตำรำงวำ  ยอมให้ทำงรำชกำร (เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ) เข้ำไปด ำเนินกำรในแปลง
ที่ดินดังกล่ำว  ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ  เพ่ือให้ประชำชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น สถำนที่อบรมสั่งสอนจริยธรรม ตลอดจนกำรประชุมประชำคมเพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ตำมหนังสือ ที่ มท0808.2/ว6782 ลงวันที่ 
11 พฤศจิกำยน  2563 เรื่อง ข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด    กรณีข้อหำรือเกี่ยวกับอ ำนำจของสภำท้องถิ่นในกำรรับเอำพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้  เป็นกรรมสิทธิ์
นำยกเทศมนตรี        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  เห็นว่ำ 
                           ตำมพระรำชบัญญัติกำจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 บัญญัติว่ำ 

ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุ ในกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติและข้อก ำหนดใด ๆ ของหน่วยงำนรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
มำตรำ 3 มีเจตนำรมณ์ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพัสดุ (ส ำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ) ก็ยังคงด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวของต่อไป  หำกข้อเท็จจริง
ปรำกฏว่ำ กรณีที่มีอุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้ 

                           สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระ 
                           ติดพัน หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น  ได้ต่อเมื่อได้รับควำม     

เห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่
อย่ำงไรก็ดี หลังจำกที่ได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ ต่อไป 

                                          ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มำตรำ 50 (7) , (8) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16  (10) , (11) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ   ผู้บริหำร
จึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน    -ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำเทศบำล      จำกสภำเทศบำลต ำบลต ำบลบูเก๊ะตำรับอุทิศที่ดินของมัสยิดดำรุสซำอำดะห์ เพ่ือก่อสร้ำง

อำคำรอเนกประสงค์อเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ   เพ่ือให้ประชำชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน                                  

นำยอดุลย์  อำเดออนำน    เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธำนสภำเทศบำล        เชิญครับ     

นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  นำยกเทศมนตรี  รองนำยก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล      เทศมนตรี ผู้อ ำนวยกำรกอง และท่ำนผู้มีเกรียติทุกท่ำน  ผมขอน ำเรียนต่อที่ ประชุม 
                                  สภำเทศบำล  ดังนี้ ครับ 
                                 1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  

มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล มำตรำ 50 ตำม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน  
                                 ผูสู้งอำยุ และผู้พิกำร และ (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ 
                                 ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                                 2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจ 
                                 หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชน          
                                 ในท้องถิ่นของตน ตำม (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพ 
                                 เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และ (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีต  
                                 ประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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นำยฉัตรชนก    รักขพันธ์   3. ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือหำรือกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล      แนวทำงปฏิบัติระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
                                 พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     
                                 และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560 กรณีผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วย 
                                 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร 
                                 บริหำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ  
                                  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น 
                                  ตำมหนังสือ ที่ มท0808.2/ว6782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน  2563 เรื่อง          
                                  ข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ  
                                  กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
                                 1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศ  
                                 พัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอัน เกี่ยวกับพัสดุหรือ 

มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุเห็นว่า  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 บัญญัติว่ำให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรบริหำรพัสดุในกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติและข้อก ำหนดใดๆ 
ของหน่วยงำนรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 3 มีเจตนำรมณ์ ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพัสดุ (ส ำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุ) ก็ยังคงด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวของต่อไป หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กรณีที่มี
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำก
สภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่ำงไร
ก็ดี หลังจำกท่ีได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ  ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน       - มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          -ไม่มี- 
                                   - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขอควำม       
                                     เห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ รับอุทิศที่ดินของมัสยิดดำรุสซำอำดะห์ เพ่ือ

ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะเพ่ือให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน    
                                     สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับอุทิศที่ดินของมัสยิดดารุสซาอาดะห์ 

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน      

                                 เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 10  ผ่ำนครับ    
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นำยอดุลย์  อำเดอนำน     ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวด
ประธำนสภำเทศบำล       ค่ำทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 
                                - ขอเรียนเชิญ  นำยกเทศมนตรี 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด      เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  
นำยกเทศมนตรี                   ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  มีควำมจ ำเป็นจะต้องขออนุมัติโอนเงิน 
                           งบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (กองช่ำง) 
                           จำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
                           2564 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 

              หลักการ 
                    เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ในกำรโอนเงินงบประมำณ 
                            รำยจ่ำยในงบลงทุน   เพ่ือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ตำมเทศบัญญัติงบประมำณ 
                            รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 รำยละเอียดดังนี้ 

             รายการเดิม (ก่อนโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
                - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
         หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร โครงกำร 
         ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนละหำร์ จ ำนวน 2,500,000.- บำท   

               รายการใหม่ (หลังโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
                 - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน         
          หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร  โครงกำร 
          ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร 
          ยำว 18.70 เมตร (ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด)  จ ำนวน 1,540,000 บำท    

               เหตุผล 
      เนื่องจำกชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ หมู่ที่ 2 ต ำบลโละจูด อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส 

มีควำมประสงค์ให้ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ชุมชนบ้ำนสูงำบำโอ๊ะ เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำร
จัดกิจกรรม เช่น สถำนที่อบรมสั่งสอนจริยธรรม กำรจัดพิธีกำรต่ำงๆ ตลอดจนกำรประชุม
ประชำคมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ซึ่งสถำนที่ก่อสร้ำงทำงเทศบำลได้รับกำรอุทิศ
จำกมัสยิดดำรุสซำอำดะห์ ตำมโฉนดที่ดิน เลขที่ 9197 ระวำง 5320  I 2044-1 เพ่ือ
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ส ำหรับใช้เป็นสำธำรณะประโยชน์ จึงได้ขออนุมัติสภำเทศบำล
ต ำบลบูเก๊ะตำ  โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือโอน
ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ดังกล่ำว ข้ำงต้น 

      ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  เพ่ือเทศบำลจะได้ด ำเนินกำร 
ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน  - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหำร เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน    
ประธำนสภำเทศบำล      งบประมำณในงบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือโอนไปตั้งจ่ำยเป็น 
                               รำยกำรใหม่ (กองช่ำง) 
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นำยอดุลย์   อำเดอนำน    - มีสมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนใดจะอภิปรำย  ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล       -ไม่มี-                              
นำยอดุลย์ อำเดอนำน      - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในกำรขออนุมัติ   
ประธำนสภำเทศบำล        โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน   เพ่ือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ตำม 
                                เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 (กองช่ำง) สมำชิกสภำเทศบำล 
                                ท่ำนใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
                               รายจ่ายในงบลงทุน  เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
                               รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (กองช่าง)   เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี 11  ผ่ำนครับ 
 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล        - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล        - ไม่มี -    
                                 - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระ  

ที่ 12  ผ่ำนนะครับ   
                                 - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ    

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
 

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.50  น.  

 

                          

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

                                 

                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก   รักขพันธ์      เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                              (นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                              หวัหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

                                               (ลงชื่อ)       เปำซี    ยีเด็ง            ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                            (นำยเปำซี    ยีเด็ง) 
                                                   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
 

                                               (ลงชื่อ)        มะนำวี  มะนอ          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยมะนำวี    มะนอ) 
                                                   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
 

                                               (ลงชื่อ)      ซำนูซี   ยะโกะ            กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยซำนูซี    ยะโกะ) 
                                                  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  
 
 
 
 
 
                                                                                          (ลงชื่อ)     อดุลย์    อำเดอนำน 
                                                                                                     (นำยอดุลย์   อำเดอนำน) 
                                                                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
 
 
 
 


