
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี  ๒๕65 

วันอังคารที่  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65   เวลา 10.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

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

ผู้มาประชุม 

  ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายเกรียงศักดิ์    ดรอนิง ประธานสภาเทศบาล เกรียงศักดิ์    ดรอนิง  
๒. นายซูลยามิง    รอยะ รองประธานสภาเทศบาล ซูลยามิง    รอยะ  
๓. นายอุสมาน     หะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน     หะ  
๔. นายฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล ฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ  
๕. นายอาภัย   มามะอิสแล สมาชิกสภาเทศบาล อาภัย   มามะอิสแล  
๖. นายมุสตอปา    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล มุสตอปา    ยูโซ๊ะ  
๗. นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ  
๘. นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เตอร์มีซี    อุเซ็ง  
๙. นายมะตันลา    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะตันลา    อูเซ็ง  

10. นายอับดุลเลาะแม    นิมะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะแม    นิมะ  
11. นางสาวหาสมูนา   บือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล หาสมูนา   บือราเฮง  
12. นายนาวี      ลีก ี สมาชิกสภาเทศบาล นาวี      ลีกี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายศุภโยค     ลอดิง นายกเทศมนตรี ศุภโยค     ลอดิง  
2. นายอับดุลรอสะ  สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอสะ  สะมะแอ  
3.. นายตุแวโซะ   ทุแวโวะ รองนายกเทศมนตรี ตุแวโซะ   ทุแวโวะ  
4. นายนาซมา   มะยีเด็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาซมา   มะยีเด็ง  
5. นายฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
6. นายณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข รองปลัดเทศบาล ณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข  
7. นายมะสีดิ   ซอเฮาะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา มะสีดิ   ซอเฮาะ  
8. นางสาวจีรภัทร์   พรหมดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จีรภัทร์   พรหมดี  
9. นางมณฑา   เก้าซ้วน หัวหน้าฝ่ายปกครอง มณฑา   เก้าซ้วน  

10. นางรัตนา    กีลีมอ เจ้าพนักงานพัสดุ แทน ผ.อ.กองคลัง รัตนา   กีลีมอ  
11. นายอรรถสิทธิ์    อาแว ผู้อ านวยการกองช่าง อรรถสิทธิ์    อาแว  
12. นายจิรศักดิ์    เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) จิรศักดิ์    เก้าซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    10.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นายฉัตรชนก รักขพันธ์       - ท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕65 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ 
                                  ท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

 นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ครั้งนี้   
 ประธานสภาเทศบาล          เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕65 

                                         บัดนี้สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มการประชุมครับ ส าหรับครั้งนี้มีระเบียบ 
                                         วาระการประชุม  9 วาระการประชุม ด้วยกัน 

                                 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                 - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมทั้งหมด ....12....ท่าน 

                                 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  
                                สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕65   (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕65) 
                                - ขอให้ท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
                                  ประจ าปี ๒๕65 ที่ผ่านมา ครับ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  ๒  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
ประธานสภาเทศบาล        ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. ..........    
                                - เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง 
นายฉัตรชนก  รักขพันธ์    -  เรียน   ประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล     ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมาตรา 9 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติที่ 
ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ
ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาเทศบาลจึงเสนอ
ร่างระเบียบเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. ..........  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
 
                                                                                                  / ระเบียบสภาเทศบาล......... 
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ระเบียบสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ............ 
**************************** 

  ด้วยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........... 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.........
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่......เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ.......... จึงให้
ก าหนดระเบียบสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ............ ดังนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ..........” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ  และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ ยื่นค าร้องขอต่อ
ประธานสภาเทศบาล ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาลด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี 
ให้ผู้เข้าชื่อ (จ านวนไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติแล้วยื่น
ต่อประธานสภาเทศบาลด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้  

 

                                                                                          / ให้ประธานสภาเทศบาล....... 
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  ให้ประธานสภาเทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็วแต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้
ถือว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้ด าเนินการต่อไป ตามข้อ 5 และให้ประธานสภาเทศบาล 
มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 

  ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
(สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลอาจจะขยายให้เป็นกรณี
ไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามี
ผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้
ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้เทศบาลด าเนินการ
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ตามข้อ 7  

  ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือทางอ่ืนๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ
เทคโนโลยีอ่ืน 

  ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น สามารถส่งหลักฐานการร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และ
ข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

  ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาล จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อน
เข้าสู่ระบบเพ่ือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

 

                                                                                     / ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง....... 
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  ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาเทศบาล 
  การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ 
ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาล ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนท ารายการถอนชื่อ 

  ข้อ 11 เมื่อเทศบาล ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนด ให้เทศบาลออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจ านวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้
ประสาน เพ่ือไปด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .................ต่อไป 

  ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาล รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่............เดือน.........................พ.ศ.......... 

 

(นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

 
 
 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  - ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบกับร่างระเบียบว่าด้วยการด าเนินการของ 
ประธานสภาเทศบาล     ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........... 
                             - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม เชิญครับ 
                             -ไม่มี- 
                             - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบกับร่าง       
                               ระเบียบว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ......... 
                               จากสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ                                                                
 มติที่ประชุม             - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบกับร่างระเบียบว่าด้วยการด าเนินการของ 
                              ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ........ 
                              เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 3  ผ่านครับ  
                                                                                                               / นายเกรียงศักดิ์...... 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า สายถนนก าปงละหาร์ หมู่ที่ 2 ชุมชน 
                                บา้นละหาร์   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  (กองช่าง)  
                              ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง         เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                               เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน งบลงทุน (ค่าที่ดิน           
                               และก่อสร้างสิ่ง) งานก่อสร้าง  จ านวน  1  โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                            หลักการ 
                                            เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
                               ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    
                               จ านวน 1 โครงการปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง โดยมี 
                               รายละเอียด ดังนี้  
                               งบลงทุน  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
                               คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         จ านวน  1   โครงการ          
                               - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า รหัสทางหลวงท้องถิ่น              
                               นธ.ถ.8-0021 (ตอนที่ 2) สายถนนก าปงละหาร์  กว้าง 6.00  เมตร  ยาว 390 เมตร 
                               หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
                               งบประมาณ  4,951,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม 
                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2565 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 3 
                                                                             เหตุผล 

       เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้ท าการก่อสร้าง เพ่ือเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการ
สัญจรเป็นระยะเวลาหลายปี  และเป็นเส้นทางที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจุบัน  
ผิวจราจรได้เกิดการเสื่อมสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังท าให้การสัญจรไป
มาของประชาชน ไม่สะดวกไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะในห้วงฤดูฝน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน อีกทั้งเทศบาลได้มีแผนนโยบายที่จะพัฒนาระบบผัง
โครงข่ายคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลให้เชื่อมโยง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทาง ไปมาสะดวก
ปลอดภัย ส่งผลดีต่อการด ารงชีวิตเศรษฐกิจของชุมชนและการประกอบอาชีพ ของประชาชน  
ฉะนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  
ผู้บริหารจึงขออนุมัติ  ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือด าเนินกิจการที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่เทศบาลฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอ และผู้บริหาร  ก็ได้พิจารณาที่จะ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้เนื่องจากเทศบาลฯยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566 จึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

 
                                                                               / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
นายกเทศมนตรี                  8-0021 (ตอนที่ 2) สายถนนก าปงละหาร์  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390 เมตร  
                                     หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
                                     งบประมาณ  4,951,000 บาท  (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ  ๘7   

           “ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารอง
เงินสะสม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้    

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นขอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

 (๒) กรณีท่ีปีใด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8๙ (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
             (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด   
              ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ    
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ ๘7  
ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง         - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล              เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาล 
                                       ท่านใดจะ อภิปราย ขอเชิญครับ 
นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง             - สอบถามว่าโครงการของเทศบาล ที่ผ่านมาได้มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาล               ได้รับทราบช่องทางไหนบ้าง 
นายณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข       - ชี้แจงว่าทางเทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
รองปลัดเทศบาล ร.ก.แทน       บริหารพัสดุภาครัฐ มีการประชาสัมพันธ์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ
ปลัดเทศบาล                       เทศบาล 
                                                                                                         / นายอับดุลเลาะแม..... 
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นายอับดุลเลาะแม   นิมะ       - สอบถามว่าในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมในแต่ละครั้ง อ านาจในการ 
สมาชิกสภาเทศบาล               อนมัุติเปน็ของสภาเทศบาล ทางเทศบาลไดจ้ดัล าดับความส าคัญและความจ าเปน็ 
                                       เร่งด่วน ในการด าเนินโครงการ แต่ละครั้งหรือไม่ 
นายศุภโยค    ลอดิง             - ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ในแต่ละครั้ง 
นายกเทศมนตรี                    ได้ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง          ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล             - ไม่มี -  
                                      - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบาย
น้ า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.8-0021 (ตอนที่ 2) สายถนนก าปงละหาร์  ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร  ยาว 390 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด) งบประมาณ  4,951,000 
บาท  (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                       - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายน้ า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.8-0021 (ตอนที่ 2) สายถนนก าปง
ละหาร์  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 390 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด) 
งบประมาณ 4,951,000  บาท (ส่ีล้านเก้าแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)   

                                       เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 4  ผ่านครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง          ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล       ปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกูแบบอยอ) ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 
                                      (กองช่าง)  
                                        - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ     
นายศุภโยค  ลอดิง              เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                                    เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน งบลงทุน (ค่าท่ีดิน 
                                    และสิ่งก่อสร้าง) งานสวนสาธารณะ  จ านวน  1  โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล 
                                    ดังต่อไปนี้ 

               หลักการ 
                                    เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
                                    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (ค่าที่ดินและ 
                                    สิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 โครงการปรากฏใน แผนงาน เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ                                         
                                    โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
                                                                                                         / นายศุภโยค...... 
 
 



 
 

-9- 
 
นายศุภโยค  ลอดิง          งบลงทุน  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
นายกเทศมนตรี             การก่อสร้าง ปรับปรุง รื้อถอน  ซ่อมแซม ดูแลรักษาสวนสาธารณะ  จ านวน  1  โครงการ          

                                         โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกูแบบอยอ) โดยปรับปรุงสวน  
ปลูกหญ้า ลู่วิ่งสนาม ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงลานทรายล้างและพ้ืนกระเบื้อง  งานป้าย
ชื่อสวน  งานต้นไม้  และจัดสวน  งานปูหญ้าเทียม  และงานระบบท่อ (ท่อรดน้ าต้นไม้) ตามแบบ
ที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 6,572,000 บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 5  
ล าดับที่ 4 

                                                                      เหตุผล 
                                      เนื่องจาก สวนสาธารณะมีบทบาทส าคัญที่ท าให้คนได้พบกับประสบการณ์  ต่างไปจาก

ชีวิตประจ าวัน โดยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งนันทนาการที่มีกิจกรรม
หลากหลาย มีพ้ืนที่   ในการออกก าลังกายที่ส่งผลให้มีพลานามัยที่ดี ช่วยลดปัญหาสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มาก นอกจากนี้สวนสาธารณะยังมีกิจกรรมชมรมเพ่ือให้
ประชาชนเข้าร่วม ฉะนั้นจึงถือได้ว่าสวนสาธารณะเป็นสถานที่  ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี นอกจากนี้สวนสาธารณะเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้กับชุมชนโดยจัดสร้างด้วยเงินภาษีอากร 
จึงถือเป็นสาธารณะสมบัติของประเทศชาติในบทบาทส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการด าเนิน
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  ผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่แต่เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ และผู้บริหารก็ได้พิจารณาที่จะโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีแต่ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้เนื่องจากเทศบาลฯยังมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะของ
เทศบาล(สวนกูแบบอยอ) โดยปรับปรุงสวนกูแบบอยอ  ปลูกหญ้า  ลู่วิ่งสนาม ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ปรับปรุงลานทรายล้างและพ้ืนกระเบื้อง  งานป้ายชื่อสวน  งานต้นไม้ และจัดสวน  
งานปูหญ้าเทียมงานและระบบท่อ (ท่อรดน้ าต้นไม้ ) งบประมาณ  6,572,000.00 บาท      
(หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบาลมีเงินทุนส ารองเงินสะสม  
เพียงพอที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแต่อย่างใด และโครงการ
ดังกล่าวฯเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

                                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ  ๘7  

   “ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

                                                                                  / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง              (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม ของ
นายกเทศมนตรี                  ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นขอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) กรณีท่ีปีใด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะ    ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8๙ (1) 
โตยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
                ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 )  พ.ศ.2561 ข้อ ๘7  
ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง         - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล              เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาล 
                                       ท่านใดจะ อภิปราย  ขอเชิญครับ 

- ไม่มี -  
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล (สวนกูแบ
บอยอ) โดยปรับปรุงสวน  ปลกูหญ้า ลู่วิ่งสนาม ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงลาน
ทรายล้างและพ้ืนกระเบื้อง  งานป้ายชื่อสวน  งานต้นไม้  และจัดสวน  งานปูหญ้าเทียม  
และงานระบบท่อ (ท่อรดน้ าต้นไม้) ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 
6,572,000 บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  สมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                        - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะของ
เทศบาล (สวนกูแบบอยอ) โดยปรับปรุงสวน  ปลูกหญ้า ลู่ว่ิงสนาม ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ปรับปรุงลานทรายล้างและพื้นกระเบื้อง งานป้ายช่ือสวน  งานต้นไม้  
และจัดสวน  งานปูหญ้าเทียม  และงานระบบท่อ (ท่อรดน้ าต้นไม้) ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด งบประมาณ 6,572,000 บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนสองพัน
บาทถ้วน)  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 5 ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง       ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจัดซื้อ 
ประธานสภาเทศบาล          ครุภัณฑ์สนามและครุภัณฑ์กีฬา แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)   
                                 - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ     
นายศุภโยค  ลอดิง            - เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                                 เงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖6 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
                                 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์(ครุภัณฑ์กีฬา) และ(ครุภัณฑ์สนาม) จ านวน  2  โครงการ  โดยมีหลักการ 
                                 และเหตุผลดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                        / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                                        หลักการ 
นายกเทศมนตรี                        เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                              ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกก าลัง

กาย) งานสวนสาธารณะ งบประมาณ  2,065,000 บาท  (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
และค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สนาม  ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก) งานสวนสาธารณะ งบประมาณ  
1,400,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2565 หน้าที่ 6  ล าดับที่  1   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

                                 งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์) 
                               จัดซื้อ ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกก าลังกาย  จ านวน  1   โครงการ     

                                - เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกก าลังกาย  จ านวน  7  รายการ         
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  โดยมีจ านวนและคุณลักษณะ ดังนี้ 

                              1.  เครื่องบริหารไหล่แบบผสม 2  สถานี  ขนาด 0.40 x 1.20 x2.00 เมตร 
                                  คุณลกัษณะเฉพาะ 

                             1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 
                              - เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ดัดโค้ง 
                                เปน็รูป U คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
                             -  มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 
                             - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลส เกรด 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกค้ิวสูง  
                               ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา 
                               ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 15 เซนติเมตร  

                  - ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกันการ
กระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตร ฐาน MIT  

                 2. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจาก สแตนเลส 
                            - เป็นท่อกลม สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนา 
                             ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
                           - เบาะนั่ง ท าจากสแตนเลส ปั๊มขึ้นรูปทรงอานจักรยานยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า  

27 x 37 x 3 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
                          - พนักพิง ท าจากสแตนเลสเกรด 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อย  

27 x 45 x 3 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
                          - ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลส  
                          - พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 

          - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
          - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 
          - ได้รับมาตราฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(MIT)  
         - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย 

                                                                                                                     / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง     2. เครื่องบริหารแบบยัน 2 สถานี  ขนาด 0.40 x 1.20 x 2.00  เมตร  
นายกเทศมนตรี         คุณลกัษณะเฉพาะ 

1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 
            - เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส  ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ดัดโค้งเป็น 

รูป U คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
           - มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 
           - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลส  ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกคิ้วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 
15 เซนติเมตร  

           - ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกันการ
กระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตราฐาน MIT  

         2. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจาก สแตนเลส 
          - เป็นท่อกลม สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2  

มิลลิเมตร 
         - ที่รองเหยียบท าจากสแตนเลส ปั้มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 14 x 33 x 3 เซนติเมตร  

หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร มีขอบกันเท้าตก มีปุ่มนูนนวดเท้ากันลื่นพร้อมรูระบายน้ า 
        - เบาะนั่ง ท าจากสแตนเลส  ปั๊มขึ้นรูปทรงอานจักรยานยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า  

27 x 37 x 3 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
        - พนักพิง ท าจากสแตนเลส ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกค้ิวรอบแผ่น ขนาดไม่น้อย 27 x 45 x 3        

เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
        - ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลส 
        - พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 

                        - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
        - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 
        - ได้รับมาตรฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (MIT)  
        - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย  

3. เครื่องบริหารแบบจักรยานแบบเบา   ขนาด 0.30 x 1.50 x 2.00  เมตร 
                   คุณลักษณะเฉพาะ 

                           1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 
         - เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส  ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ดัดโค้งเป็นรูป 

U คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
         - มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 

                                                                                                            / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง   - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลส  ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกค้ิวสูง ขนาดไม่น้อยกว่า  
นายกเทศมนตรี      2 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 

15 ซนติเมตร  
- ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกันการ
กระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตรฐาน MIT  

       2. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจากสแตนเลส 
                        - เป็นท่อกลม สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 

มิลลิเมตร 
        - เบาะนั่ง ท าจากสแตนเลส ปั๊มขึ้นรูปทรงอานจักรยานยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 37 x 

3 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
        - ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลส 
        - พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 
        - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
        - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 
        - ได้รับมาตรฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)  
        - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย 

            4.  เครื่องบริหารแบบก้าวเดิน 2 สถานี  ขนาด 0.50 x 1.70 x 2.00  เมตร  

                 คุณลักษณะเฉพาะ 
                      1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 

             - เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส เกรด 304 ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร    
              ดัดโค้งเป็นรูป U คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
            - มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 
            - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลส เกรด 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกค้ิวสูง 
             ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา  
             ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 15 เซนติเมตร  
            - ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกัน 
              การกระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตรฐาน MIT  

                2. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจาก สแตนเลส 
            - เป็นท่อกลม สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2  
              มิลลิเมตร 
           - ที่รองเหยียบท าจากสแตนเลสเกรด 304 ปั้มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 14 x 33  
             x 3 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร มีขอบกันเท้าตก มีปุ่มนูนนวดเท้ากันลื่น 
             พร้อมรูระบายน้ า 
           - ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลส 
           - พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 

                                                                                                           / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง    - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
นายกเทศมนตรี       - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 

               - ได้รับมาตรฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
                 (MIT)  
               - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย  
             5. เครื่องบริหารแบบลู่ว่ิง 2 สถานี  ( ECO -07)  ขนาด 0.80 x 1.70 x 2.00  เมตร  
             คุณลักษณะเฉพาะ 
             1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 

                   -  เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ดัดโค้ง 
              เป็นรูป U คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 

                        -  มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 
             - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลส เกรด 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกค้ิวสูง             
             ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา  
             ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 15 เซนติเมตร  
            - ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกัน             
            การกระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตรฐาน MIT  
           2. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจากสแตนเลส 
            - เป็นท่อกลม สแตนเลสเกรด 304 ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนา 
           ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

                - ฐานรองวิ่งท าจาก สแตนเลส   
           -  ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลส 
           -  พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 
           - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
           - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 
           - ได้รับมาตราฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
           (MIT)  
          - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย         

                6.  เครื่องบริหารแบบขาคู่ 2 สถานี  ขนาด 0.70 x 1.20 x 2.00  เมตร  
              คุณลักษณะเฉพาะ 

         1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 
    - เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส  ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ดัดโค้งเป็นรูป U  

คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
   - มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 

                                                                                                             / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง   - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลส ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกคิ้วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
นายกเทศมนตรี       เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 

15 ซนติเมตร  
          - ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกันการ      

กระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตรฐาน MIT  
1. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจาก สแตนเลส 

          - เป็นท่อกลม สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 
2 มิลลิเมตร 

          - มีที่รองเท้าเหยียบท าจากพลาสติก EPDM รูปทรงกระบอก มีปุ่มนูนนวดเท้า 
          - เบาะนั่ง ท าจากสแตนเลสปั๊มข้ึนรูปทรงอานจักรยานยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 37 
            x 3 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
         - พนักพิง ท าจากสแตนเลสปั๊มข้ึนรูปทรงสี่เหลี่ยมยกค้ิวรอบแผ่น ขนาดไม่น้อย 27 x 45 x 3  

เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร   
         - ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลสเกรด 304 
         - พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 
         - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
         - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 
         - ได้รับมาตรฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)  
         - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย 

               7.  เครื่องบริหารแบบซิทอัพ 2 สถานี  ขนาด  1.00 x 1.40 x 2.00  เมตร 
                        คุณลักษณะเฉพาะ 
                       1. โครงสร้างเสาหลักท าจากสแตนเลส 
                       - เสาหลักใช้ท่อ สแตนเลส  ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
                         ดัดโค้งเป็นรูป U คว่ า ความสูงของสถานี ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
                      -  มีแผ่นป้ายคู่มือ แบบยิงทรายที่มีข้อความอธิบายแนะน าการใช้อุปกรณ์และรูปภาพ 
                      - ฝาครอบเสาหลักด้านล่าง ท าจากสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกคิ้วสูง  
                        ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร รวมขนาดฝาครอบเสา 
                        ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 15 เซนติเมตร  
                     - ฐานเครื่องปูด้วยแผ่นสังเคราะห์ หนา 25 มม. ขนาดต่อแผ่น 50x50 ซม. เพ่ือป้องกัน 
                      การกระแทกบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย ผลิตจากโรงงานในประเทศมาตรฐาน MIT  

                   2. โครงสร้างอุปกรณ์ท าจากสแตนเลส 
                    - เป็นท่อกลม สแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 1 1/2 นิว้ ความหนา 
                      ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
                   - แผ่นรองนั่ง-นอน ท าจากสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดัดโค้งตามโครงสร้างร่างกาย 
                   - ฝาปิดปลายท่อ ปั๊มขึ้นรูปทรงโดมท าจากสแตนเลส 
                                                                                                               / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง      - พ้ืนผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพ่ือท าให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 
นายกเทศมนตรี          - อุปกรณ์ติดตั้ง พุกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 หุน  
                             - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ท่าน 
                             - ไดร้ับมาตรฐานการผลิตในประเทศพร้อมระบุชื่อรุ่น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                               (MIT)  
                             - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมรับรองอะไหล่ซ่อมบ ารุงหลังการขาย      

                            - จัดซื้อ ครุภัณฑ์สนาม ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก   จ านวน  1   โครงการ          

                             - เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สนาม  ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จ านวน  1  ชุด                     
โดยมีจ านวนและคุณลักษณะ  ดังนี้              

                        เครื่องเล่นหลัก 
                           1. เครื่องเล่นสนาม ชุด หอคอยปราสาทมหัศจรรย์   ขนาด 950x900x500 เซ็นติเมตร  

รายละเอียดเครื่องเล่นสนาม 

 โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กและพลาสติก โครงสร้างเสาเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 110 มิลลิเมตร เคลือบสารกันสนิม อบสีอบฝุ่น  
 แผ่นพื้นสถานีผลิตากจากเหล็กแผ่น ฉลุรูกันลื่น ขนาดเล่น เคลือบสารกันสนิม อบสีอบฝุ่น 
 ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานสินค้าเก่ียวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 

อุปกรณ์หลักประกอบด้วย 

1. โครงเสากลม ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีอบฝุ่น  
2. แผ่นพื้น ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีอบฝุ่น  
3. หอคอย ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน แข็งแรงทนทาน  
4. สไลเดอร์ท่อวน  ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน แข็งแรงทนทาน  
5. สไลเดอร์รางเดี่ยวพร้อมซุ้มผนังทางออกสไลด์ ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน แข็งแรงทนทาน  
6. บันไดปีนป่ายรวมสัตว์ทะเล ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน แข็งแรงทนทาน  
7. ผนังกันตก ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน แข็งแรงทนทาน  
8. บันไดพร้อมราวจับ ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีอบฝุ่น 
9. สะพานทางเชื่อม  

                           เครื่องเล่นประกอบ 

                           1. ชิงช้าทรงเอ 4 ที่นั่ง  ขนาด 120x530x200  เซนติเมตร 

                           ประกอบด้วย 

                            เสาชิงช้าทรงA ที่นั่งพลาสติกแบบนิ่มพร้อมโซ่ คานชิงช้า และผึ้งประดับเสา 
                                                                                                                       / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง   รายละเอียด 
นายกเทศมนตรี        1)  เสาชิงช้าทรงA ท าจากเหล็กเคลือบสารกันสนิมและอบด้วยสีฝุ่น 
                           2)  ที่นั่งชิงช้าท าจากพลาสติกแบบนิ่ม  และโซ่หุ้มด้วยพลาสติกอ่อน 
                           3)  คานชิงช้าท าด้วยเหล็ก เคลือบสารกันสนิม และอบด้วยสีฝุ่น 
                           4)  ผึ้งประดับเสา ท าจากพลาสติกพอลีเอทีลีน 

                        2. ปีนป่ายอวกาศ ขนาด 290x290x160 เซนติเมตร 
 ปีนป่ายอวกาศ  โครงสร้างท าจากเหล็กอย่างดี เคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น ทนแดด ทนฝน       

ตาข่ายท าจากเชือกอย่างดี เสริมลวด เหมาะส าหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม เพ่ือส่งเสริม
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น  

                      3. สปริงช้าง  ขนาด 38x65x75 เซนติเมตร 
                       สปริงช้าง ที่นั่งรูปช้าง ท าจากพลาสติกพอลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ไม่มีส่วนแหลมคมที่เป็น

อันตรายต่อเด็ก มีที่วางพักเท้าและที่จับขนาดเล่น โครงสร้างฐานและสปริงท าจากเหล็กเคลือบสาร
กันสนิม อบสีฝุ่น แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ าหนักได้ดี เหมาะส าหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
เครื่องเล่นสปริงช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ แขน-ขา และส่วนต่างๆของเด็ก ช่วยในการ
ออกก าลังกาย  

                     4. สปรงิแมวน้ า   ขนาด 35x80x100 เซนติเมตร 
     สปริงแมวน้ า ที่นั่งรูปแมวน้ า มีที่วางพักเท้าขนาดเล่นและด้ามมือจับ 2 ฝั่ง ท าจากพลาสติกพอลีเอ 

ทีลีน ทนแดด ทนฝน ไม่มีส่วนแหลมคมที่เป็นอันตรายต่อเด็ก โครงสร้างฐานและสปริงท าจากเหล็ก
เคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ าหนักได้ดี เหมาะส าหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 1 
ปีขึ้นไป เครื่องเล่นสปริงช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ แขน-ขา และส่วนต่างๆของเด็ก ช่วย
ในการออกก าลังกาย  

                     5. สปรงิยีราฟ  ขนาด 40x70x85 เซนติเมตร 
     สปริงยีราฟ ที่นั่งรูปยีราฟ ท าจากพลาสติกพอลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ไม่มีส่วนแหลมคมที่เป็น

อันตรายต่อเด็ก มีที่วางพักเท้าและที่จับขนาดเล่น โครงสร้างฐานและสปริงท าจากเหล็กเคลือบสาร
กันสนิม อบสีฝุ่น แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ าหนักได้ดี เหมาะส าหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
เครื่องเล่นสปริงช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ แขน -ขา และส่วนต่างๆของเด็ก ช่วยในการ
ออกก าลังกาย  

                                                                  เหตุผล 
                                     เนื่องจาก สวนสาธารณะมีบทบาทส าคัญที่ท าให้ประชาชนได้พบกับประสบการณ์ ต่างไป

จากชีวิตประจ าวัน โดยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งนันทนาการที่มีกิจกรรม
หลากหลาย มีพ้ืนที่   ในการออกก าลังกายที่ส่งผลให้มีพลานามัยที่ดี ช่วยลดปัญหาสาธารณสุขและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มาก นอกจากนี้สวนสาธารณะยังมีกิจกรรมชมรมเพ่ือให้ประชาชน
เข้าร่วม ฉะนั้นจึงถือได้ว่าสวนสาธารณะเป็นสถานที่  ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
นอกจากนี้สวนสาธารณะเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้กับ 

                                                                                                          / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค   ลอดิง   ชุมชนโดยจัดสร้างด้วยเงินภาษีอากร จึงถือเป็นสาธารณะสมบัติของประเทศชาติในบทบาทส่งเสริม
นายกเทศมนตรี        สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
                         ดังนั้น  เพ่ือเป็นการด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  

ผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือด าเนิน
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ และผู้บริหารก็ได้พิจารณาที่จะ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้เนื่องจากเทศบาลฯยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จึงขออนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์
กีฬา (ชุดเครื่องออกก าลังกาย) งบประมาณ  2,065,000 บาท บาท  (สองล้านหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  และ(ครุภัณฑ์สนาม  ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น) งบประมาณ 1,400,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) งานสวนสาธารณะ จ านวน  2  โครงการ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเทศบาลมี
เงินทุนส ารองเงินสะสม  เพียงพอที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแต่
อย่างใด และโครงการดังกล่าวฯเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล                                                              

                                       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ  ๘7  

                         “ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว  
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม                                                   

                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
                          (๑) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม   ของ   

ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นขอบจากสภาท้องถิน่ และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

                          (๒) กรณีท่ีปีใด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเฉพาะ    ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8๙ (1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น 

                                   ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ ๘7  ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล         เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาล 
                                  ท่านใดจะ อภิปราย  ขอเชิญครับ 

- ไม่มี - 
 
                                                                                                     / นายเกรียงศักดิ์...... 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติใช้
ประธานสภาเทศบาล       จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกก าลังกาย) 
                                งบประมาณ  2,065,000 บาท บาท  (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และ (ครุภัณฑ์           

สนาม  ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น) งบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) งานสวนสาธารณะ จ านวน  2  โครงการ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบโปรด 
ยกมือครับ   

มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออก

ก าลังกาย) งบประมาณ  2,065,000 บาท บาท  (สองล้านหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
และ (ครุภัณฑ์สนาม  ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น) งบประมาณ 1,400,000 บาท    
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) งานสวนสาธารณะ จ านวน  2  โครงการ  เป็นอันว่าระเบียบ
วาระท่ี 6   ผ่านนะครับ       

 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล        เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (ส านักปลัดเทศบาล)           
                                  - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ        
นายศุภโยค  ลอดิง            เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                              ด้วยผู้บริหาร   มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็น 
                                   รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ของส านักปลัดเทศบาล  แผนงาน 
                                   บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  จ านวน 2 โครงการ และแผนงานการรักษาความสงบ 
                                   ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จ านวน  ๑  โครงการ 
                                   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                               หลักการ   
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของงบประมาณท่ีจะโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  แผนงาน ดังนี้ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  จ านวน 2 โครงการ และแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  จ านวน 1 โครงการ   

                                                                   
                                                       เหตุผล   

ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ทดแทนของเก่าที่ช ารุดไม่
คุ้มค่าในการซ่อม  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  จ านวน 2 โครงการ และจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของงานป้องกันฯ ซึ่งย้ายที่ท าการไปที่อาคารศูนย์
ป้องกันฯ หลังใหม่) แผนงานการรักษาความสงบภายในจ านวน 1 โครงการ  จึงจ าเป็นต้อง
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้.-    

 
                                                                                                            / นายศุภโยค...... 
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 นายศุภโยค  ลอดิง             โอนลด  

นายกเทศมนตรี               แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม) 

                                งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)  
                                งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000.-บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน) 
                                รวมโอนลด 19,600.-บาท (เงินหนึ่งหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                                งบประมาณคงเหลือหลังโอน 60,400.-บาท (เงินหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

                                โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                     งานบริหารทั่วไป 
                                     งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
                                     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
                                      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  
                                      ราคา 8,900 บาท    (เป็นการจัดซื้อทดแทนของเก่าที่ช ารุด) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า 
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

                                           - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
                                 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ MDES ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ข้อ 21 หน้า 27 ประกาศ ณ วันที่  
30 ธันวาคม 2565)   

                                                                                                             / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                     2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
นายกเทศมนตรี                        งานบริหารทั่วไป 
                                           งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
                                           ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                             จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,200 บาท  (เป็นการจัดซื้อ 
                                           ทดแทนของ เก่าที่ช ารุด)                                       
                                             คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว  
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel  
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
 ระบบคอมพิวเตอร์   MEDS  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ข้อ 61 หน้า 27 
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

       3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

                               เครือ่งพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ราคา 7,500 บาท    (เป็นการจัดซื้อใหม่) 

                                           คุณลักษณะพื้นฐาน  
                                   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง 

เดียวกัน  
                                   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 

โรงงานผู้ผลิต 
                                             - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

                                  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที   
                                              (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

                                  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
                                              หรือ 5  ภาพต่อนาที (ipm)  
                                            - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
                                               600 x 1,200 dpi  
                                                                                                                  / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค   ลอดิง        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
นายกเทศมนตรี            - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย      
  Wi-Fi   (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

                                - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
                                - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
                                  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
                                  คอมพิวเตอร์ MEDS ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ข้อ 50 หน้า 22  
                                  ประกาศ ณ วันที่ 30    ธันวาคม 2564) 

    รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่19,600.-บาท (เงินหนึ่งหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ       

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด 4 ขอ้ ๒๗ “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                    จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาโอนเงินงบประมาณ     
           รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของงบประมาณท่ีจะโอนไปตั้งจ่ายเป็น               
           รายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

นายเกรียงศักดิ ์ ดรอนิง       - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล          รายจ่าย  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ต่อไปมีสมาชิกสภา  
                                   เทศบาลท่านใด    จะ อภิปรายเชิญครับ    

                            -ไม่มี-      
                            ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการขอโอน 

งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ       

มติที่ประชุม                   -สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 7   
ผ่านนะครับ       

นายเกรียงศักดิ ์ ดรอนิง       ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล          ประจ าปี  ๒๕65 
                                     - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                     ต่อสภาเทศบาล  ประจ าปี  ๒๕65   ขอเรียนเชิญครับ  
                                                                                                                   / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง             - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหารขอสรุปสาระ 
นายกเทศมนตรี                 ส าคัญการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

จาก ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๗  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1).  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด 9 โครงการ  
1.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  4 โครงการ 
1.2 โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่ายทั้งหมด   1    โครงการ 
1.3 โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง)ทั้งหมด   2   โครงการ 
1.4 โครงการจากเงินทุนส ารองเงินสะสมทั้งหมด   1   โครงการ 
1.5 โครงการจากเงินสะสมทั้งหมด  1   โครงการ 

                                          รวมโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด   9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   100 

                                     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งหมด   23   โครงการ 
                               2.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด   15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   65.21 

    2.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด   8   โครงการ      คิดเป็นร้อยละ   34.78                                         

                                     3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
                                         เรียบร้อย   ทั้งหมด   7   โครงการ                    
                                   3.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   28.57      
                                        3.2 โครงการที่ไม่ด าเนินการทั้งหมด  5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   71.42     

                                      4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                                    4.1 โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 0   โครงการ
                                4.2 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 0 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  0  
                                         หมายเหตุ  เนื่องจากไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ  

                                     5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                                         และสิ่งแวดล้อม       ทั้งหมด   6    โครงการ 
                                   5.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  2   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   33.33  
                                        5.2 โครงการที่ไม่ด าเนินการทั้งหมด    4   โครงการ    คิดเป็นร้อยละ   66.66
                           6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
                                        ทั้งหมด 13   โครงการ   

 6.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด   9   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  69.23  
  6.2 โครงการที่ไม่ด าเนินการทั้งหมด   4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.76 

                                     7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งหมด  6 
                                         โครงการ     

   7.1 โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 2 โครงการ     คิดเป็นร้อยละ   33.33  
   7.2 โครงการที่ไม่ด าเนินการทั้งหมด  4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   66.66 

                                                                                                                / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง       ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี            ๑. เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
                                   พ.ศ.2565  มีจ านวนมากซึ่งเทียบกับโครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ และโครงการ 
                                   ที่ได้ปฏิบัติ มีจ านวนต่างกันมาก สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
                            - โครงการที่ปรากฏในแผนฯ จ านวน 159 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติได้ จ านวน ๖1    
                                    โครงการคิดเป็น ๓8.36 % 
                                  - โครงการที่ปรากฏในแผนฯ จ านวน ๑59 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง ณ เดือนตุลาคม 
                                    2564 - กันยายน 2565  จ านวน 3๙ โครงการ คิดเป็น 2๔.๕2 % 
                                    โดยจะเห็นได้ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อย

มากเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีท าให้
การด าเนินการตามแผนท าได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
ลดลง 

                              2. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 

                                3. ประชาชนไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพของเทศบาล   
ซึ่งไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ครบทุกโครงการได้ 

                                 4. กิจกรรม/โครงการที่ไม่ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
                                     (COVID-19) 
                                ผูบ้ริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี  ๒๕65                   

เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  รบัทราบ ต่อไป 
 

ที่ประชุม                     - รับทราบ -   
                     

นายศุภโยค  ลอดิง                  เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี             ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562    
                                มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย    
                                ทีแ่ถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ผู้บริหารจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม  
                                นโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  ดังนี้   
 
 
                                                                                                             / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
นายกเทศมนตรี                    ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา 

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 
 

        รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบู
เก๊ะตา  ประจ าปี  ๒๕๖5   ดังต่อไปนี้ 
ด้านที่ 1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุก เป็นเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน รองรับการค้าชาย ผลักดันให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า พร้อมวางระบบการป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อย่างยั่งยืน 
พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชน พัฒนาแหล่งน้ าบึงละหาร์ เพ่ือใช้ในการเกษตรและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ และติดตั้ง ไฟ ป้าย สัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

 
                         นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ                             
                         งบประมาณ 20,925,604.01  บาท 
 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 191,104.01  
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายตันหยงบือลาเต๊ะ ซอย 1 819,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสูงาดูซง ซอย 1 

432,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอาเซียน ซอย 3 

735,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนก าปงเจ๊ะเด็ง ซอย 2 รหัสสายทาง 
นธ.ถ.8-0018 (ต่อจากเดิม) 

618,500  (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เหลือจ่าย) 

 

                                                                                            / โครงการก่อสร้าง....... 
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6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนก าปงสูกา ชุมชนบ้านสูแก หมู่ที่ 3 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

6,470,000  (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (งบกลาง)) 

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนปูลากูตง ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ หมู่ที่ 
3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

8,648,000  (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (งบกลาง)) 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยแยก 4062-บึงละหาร์ 

1,956,000  (เงินทุนส ารองเงิน
สะสม) 

9 โครงการบุกเบิกถนนสายก าปงเจ๊ะยอ ซอย 4 1,056,000 (เงินสะสม) 
รวมเป็นเงิน 20,925,604.01  

 
นายศุภโยค  ลอดิง        ด้านที่ 2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ
นายกเทศมนตรี            ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  สานต่อและพัฒนาศูนย์กีรออาตีสู่ศูนย์ 
                             ต้นแบบ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาและมีคุณภาพ จัดสวัสดิการสังคม                 
                             ผู้สูงอายุ  คนพิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่าง 
                             ทั่วถึงและเป็นธรรม ด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรคใน 
                             พ้ืนทีอ่ย่างมีคุณภาพและทั่วถึง พัฒนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีความ  
                             พร้อมส าหรับรองรับภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ประจ าเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
                             พร้อมจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน ส่งเสริม พัฒนา  
                             สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและท างานเพ่ือเพ่ิมรายได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                             ก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก าลังกายให้ได้มาตรฐาน 

                         และให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้คลอบคลุมทุกชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง   
                         แหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ เป็นการสร้างงาน 
                         สร้างโอกาส ให้ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา        

                                                                      
นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวม
ทั้งสิ้น  27  โครงการ  งบประมาณ  10,920,366  บาท 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 
 
 

2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 789,600  
3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบูเกะตา 1,758,750  

 

                                                                                                                         / ล าดับที่...... 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 82,490 

 

 
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่า

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 136,000 
 
 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 400,050  
7 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10,000  
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 7,540  
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขต

เทศบาล 
9,098 

 
 

10 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 242,176  
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในทุก

ระดับ 
66,120  

12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000  
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,999,600  
14 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,038,800  
15 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 170,000  
16 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
29,325  

17 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

9,970  

18 โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 98,000  
19 โครงการบรรยายธรรมเสียงตามสายเพื่อประชาชนโดย

ความร่วมมือของชุมชน 
112,500  

20 โครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของอ าเภอแว้ง 

20,000 
 
 

21 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 109,387  
22 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 118,000  

                                                                                                       / ล าดับที่....... 
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นายศุภโยค  ลอดิง     ด้านที่  3.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายกเทศมนตรี        พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถูกต้องตาม   
                          หลักวิชาการ และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้สวยงาม พัฒนาชุมขนให้มี          
                          สภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกในการหวงแหนและปกป้องดูแลรักษา 
                          ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

                   นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม          
                   ที่ด าเนินการ   รวมทั้งสิ้น   2  โครงการ  งบประมาณ  1,224,100 บาท 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน
และลดปริมาณขยะตามหลักการ 3Rs 

 
24,100 

 

 
 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1,200,000 (เงินทุนส ารองเงิน
สะสม) 

รวมเป็นเงิน 1,224,100  

                                                                                                              / นายศุภโยค...... 
  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

23 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)    
ดารุสซาอาดะห์ 

77,490 
 
 

24 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)    
ดารุอูลลูมิดีนียะห์ 

48,990 
 
 

25 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
นะห์ฎอฏูลดีนียะห์ 

30,990 
 
 

26 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)      
มูฮัมมาดียะห์ 

29,490 
 

27 จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) 2,495,000  

รวมเป็นเงิน 10,920,366  
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นายศุภโยค  ลอดิง       ด้านที่ 4. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม 
นายกเทศมนตรี           หลักธรรมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ ภายใต้ความ 
                              เสมอภาค พร้อมทีจ่ะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพของงาน 
                              และบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์รับ 
                              เรื่องราวร้องทุกข์  ที่ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก และสนับสนุนให้ประชาชนได้มี 
                              สว่นร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น น าเสนอ  
                              ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และพัฒนา ก่อสร้าง ส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ให้มีขนาด 
                              เพียงพอรองรับการขยายตัวกับภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวก 
                              ให้กับประชาชนได้มากท่ีสุด 
 

                  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น               
                  2  โครงการ งบประมาณ  317,820 บาท 
 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ข่าวสาร
ผลงานของเทศบาล 

113,600 
 

 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมานาและทัศนศึกษาดู
งานของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 

204,220  

รวมเป็นเงิน 317,820  
 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาให้มีศักยภาพ น าไปสู่
ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดไป 

 
ที่ประชุม               -รับทราบ - 
                           เป็นอนัว่าระเบียบวาระที่  8   ผ่านนะครับ       
 
 
 
                                                                                              / นายเกรียงศักดิ์....... 
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นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล       - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระ อื่น ๆหรือไม่      
                                   ขอเชิญครับ 

นายศุภโยค  ลอดิง         ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ้งเรื่องการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา  
นายกเทศมนตรี            ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

  ด้วยเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 , 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 /2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน   2565  ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2565 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติ
แล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประกาศใช้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ  

ที่ประชุม                     - รับทราบ -   

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล          ขอเชิญครับ 
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ    - สอบถามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการงานวันเมาลิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
สมาชิกสภาเทศบาล           2565 ทางเทศบาลได้ด าเนินหรือไม่ 
                                 - เสนอให้มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ควบคู่ไปกับสวนสาธารณะกูแบ 
                                   บอยอ 
                                 - เสนอให้มีการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าในกูโบร์ สูแก บูเก๊ะตา เจ๊ะยอ และ ก าปงบูกิต 
                                   เปลี่ยนเป็นไฟสปอร์ตไลต์ พร้อมมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างในตอนกลางคืน 
                                 - ขอให้ทางเทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดในเขตเทศบาล       
นายมุสตอปา   ยูโซ๊ะ        - เสนอให้ทางเทศบาลก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด 
สมาชิกสภาเทศบาล         - ขอให้ทางเทศบาลจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนกีรออาตี ที่บาลาเซาะตีงี 
                                 - เสนอให้ทางเทศบาลช่วยพิจารณาในการจัดซื้อที่ดินด้านหลังส านักงานเทศบาล 
นายอุสมาน   หะ            - การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านหะยีรอมือลี บ้านบาโอ๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         - ให้เทศบาลด าเนินการซ่อมแซมศาลาในกูโบร์ 
                                 - ให้ทางเทศบาลติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ตไลต์ส่องแสงสว่าง พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 
                                 - สอบถามเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
                                   ทางเทศบาลได้ด าเนินการ หรือยัง 
                                                                                                       / นางสาวหาสมูนา...... 
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นางสาวหาสมูนา บือราเฮง  - ขอให้ทางเทศบาลช่วยซ่อมแซมคอนกรีตสายบ้านก าปงบูกิต 
สมาชิกสภาเทศบาล          - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ที่ป้อม ชรบ.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
                                  - ขอให้ทางเทศบาลประสานเรื่อง การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า บ้านคนพิการ 
นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง          - เสนอให้มีการเจาะบ่อบาดาลที่ศูนย์ OTOP ของเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล          - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เต้นท์ มีความล่าช้า ขอให้มีการปรับปรุงด้วย 
                                  - ให้ทางเทศบาลชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดงานออฟโรด ที่ผ่านมา 
                                  - สอบถามเรื่องเจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาล ทางเทศบาลได้ด าเนินการจัดส่งไปฝึกอบรม 
                                    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างหรือยัง 
                                  - ขอให้ทางเทศบาลก่อสร้างถนนคอนกรีตและคูระบายน้ า หน้ามัสยิดบ้านเจ๊ะเด็ง 
นายนาวี   ลีก ี                - โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเจ๊ะยอ 
สมาชิกสภาเทศบาล          - เสนอให้ทางเทศบาลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจ๊ะยอ ระยะทาง 
                                    200 เมตร 
นายอาฎมา  เจ๊ะดาโอ๊ะ      - เสนอให้มีการก่อสร้างคูระบายน้ า หลังบ้านเถ้าแก่อิง ระยะทางประมาณ  50 เมตร 
สมาชิกสภาเทศบาล          - ให้ทางเทศบาลติดตั้งยางชะลอความเร็ว หลังโรงเรียนบ้านบูเกะตา 
นายศุภโยค  ลอดิง           - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายกเทศมนตรี                 ทางคณะผู้บริหาร จะรับไว้พิจารณาด าเนินการ ต่อไป เรื่องไฟฟ้าสาธารณะและถนน 
                                    พร้อมคูระบายน้ า ขอมอบหมายให้ทางกองช่างไปด าเนินการส ารวจ 
นายอรรถสิทธิ์   อาแว       - แจ้งเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล ไปส ารวจ 
ผู้อ านวยการกองช่าง           และแจ้งมาทางกองช่างเทศบาล จะได้ด าเนินการต่อไป 
นายมะสีดิ  ซอเฮาะ          - โครงการงานวันเมาลิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้ด าเนินการเพราะ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
                                  - แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมบรรยายธรรม “กุรเลียะห์ ดูฮา”โดยบาบอนาวาวี ในวันที่ 
                                    24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มัสยิดบ้านบูเก๊ะตา ขอให้ทาง 
                                    คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
                                  - การจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ า 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 
                                    ณ หอประชุมศิริกาญจนา เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
                                    เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
ที่ประชุม                        - รับทราบ -  
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล         - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เป็นอันว่าระเบียบ 

วาระที่ 9  ผ่านนะครับ   
                                  - ส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและ    

พนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
 

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.50  น.    
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                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เก้าซ้วน        ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เก้าซ้วน) 
                                         นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) 
 
 

                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก  รักขพันธ์         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                              (นายฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                              หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ  
 

                                            (ลงชื่อ)      หาสมูนา   บือราเฮง       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวหาสมูนา  บือราเฮง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                            (ลงชื่อ)       มุสตอปา   ยูโซ๊ะ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายมุสตอปา   ยูโซ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                            (ลงชื่อ)      อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
 

                                                                                 (ลงชื่อ)       เกรียงศักดิ์   ดรอนิง  
                                                                                             (นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
                                                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
                                                                                         

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2566 
เมื่อวัน อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 


