
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕65 

วันจันทร์ที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65    เวลา ๑๐.๐๐ 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. นายอาภัย   มามะอิสแล สมาชิกสภาเทศบาล อาภัย   มามะอิสแล  
๕. นายมุสตอปา    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล มุสตอปา    ยูโซ๊ะ  
๖. นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ  
๗. นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เตอร์มีซี    อุเซ็ง  
๘. นายมะตันลา    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะตันลา    อูเซ็ง  
๙. นายอับดุลเลาะแม    นิมะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะแม    นิมะ  

10. นางสาวหาสมูนา   บือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล หาสมูนา   บือราเฮง  
11. นายนาวี      ลีก ี สมาชิกสภาเทศบาล นาวี      ลีกี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายฆอเลย์    เจ๊ะดาโอ๊ะ             สมาชิกสภาเทศบาล                          ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายศุภโยค     ลอดิง นายกเทศมนตรี ศุภโยค     ลอดิง  
๒. นายอับดุลรอสะ  สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอสะ   สะมะแอ  
๓. นายตุแวโซะ   ทุแวโวะ รองนายกเทศมนตรี ตุแวโซะ   ทุแวโวะ  
๔. นายนาซมา   มะยีเด็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาซมา   มะยีเด็ง  
๕. ว่าที่ ร.ต.ซอรี   อิสาเหาะ เลขานุการนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต.ซอรี  อิสาเหาะ  
๖. นายฉัตรชนก  รักขพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาล ฉัตรชนก  รักขพันธ์  
๗. นายณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข รองปลัดเทศบาล  ร.ก.ปลัดเทศบาล ณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข  
8. นางสาวจีรภัทร์   พรหมดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จีรภัทร์   พรหมดี  
9. นายอรรถสิทธิ์    อาแว ผู้อ านวยการกองช่าง อรรถสิทธิ์    อาแว  

10. นายอาหะมะ   มะยูโซ๊ะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อาหะมะ   มะยูโซ๊ะ  
11. นายจิรศักดิ์    เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) จิรศักดิ์    เก้าซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 
นายฉัตรชนก  รักขพันธ์      - เรียนทานประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
เลขานุการสภาเทศบาล      วนันี้เป็นการประชุม  สภาเทศบาลต าบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1                                                  
                                  ประจ าปี 2565  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ 
                                  ทานประธานสภาเทศบาล  ไดด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ครั้งนี้  เปนการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล         ประจ าป ๒๕65  สมาชิกสภาเทศบาล มาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุม 
                                  นะครับ ส าหรับครั้งนี้  มีระเบียบวาระการประชุม 5 ระเบียบวาระการประชุม ดวยกัน    

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี)                                          
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองคประชุมทั้งหมด ...11...ทาน 
                                    ลาประชุมจ านวน 1 ท่าน คือ นายฆอเลย์   เจ๊ะดาโอ๊ะ   ขอลาป่วย 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    
ประธานสภาเทศบาล         สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕65  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม ๒๕65) 

             - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ       
                                    สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕65 ที่ผ่านมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
                                    ครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญครับ 
                                  - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้การรับรองโปรดยกมือครับ    
มติที่ประชุม                   - ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  ๒  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล         รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  
                                  - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค   ลอดิง          - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติของผู้บริหาร   
นายกเทศมนตรี              เรือ่ง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
                                 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

                                          ด้วยบัดนี้  ผู้บริหาร  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                 ๒๕๖6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผูบ้ริหาร จึงขอแถลงให้ทราบถึงสาระส าคัญของ 
                                 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6   ดงัต่อไปนี้ 
                                                                   ค าแถลงงบประมาณ 
                                          ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
                                          บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จะได้เสนอร่าง   
                                 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาอีกครั้งหนึ่ง   
                                 ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จึงขอชี้แจงให้ท่าน 
                                 ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  
                                 ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย  การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                 ดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                   / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง            1. สถานะการคลัง 
นายกเทศมนตรี                1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
              1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 48,800,416.74 บาท 
              1.1.2 เงินสะสม จ านวน 56,605,854.32 บาท 
              1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 24,993,519.75 บาท 
              1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                                   จ านวน 1 โครงการ  รวม 922,500.00 บาท 
              1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  
                                                     รวม 2,500.00 บาท 

                          1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

                                2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                          2.1 รายรับจริง จ านวน 45,975,965.42 บาท ประกอบด้วย 
                                                   หมวดภาษีอากร  จ านวน  63,860.47 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 176,568.34 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 378,560.82 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,487,306.40 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,301,641.89 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 21,568,027.50 บาท 

                                             2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,751,628 บาท 
                                    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 34,793,907.76 บาท ประกอบด้วย 
                            งบกลาง   จ านวน 6,052,651.23     บาท 
                            งบบุคลากร   จ านวน 14,497,147.85   บาท 
                            งบด าเนินงาน  จ านวน    11,454,001.55   บาท 
                            งบลงทุน จ านวน  51,390  บาท 
                            งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,738,717.13  บาท 
                            งบรายจา่ยอื่นจ านวน 0.00 บาท 
                                            2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                  จ านวน  7,499,253  บาท 
                         2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  0.00  บาท 
                         2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
                         2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    
         
                                                                                                             / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                             บันทึกหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี                         ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
                                ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                        หลักการ 
                                ๑. ประมาณการรายรับ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ 
                                พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นเงินทั้งสิ้น  46,955,7๐๐  บาท   โดยแยกเป็น 
                                ๑.๑  หมวดภาษีอากร                                    ตั้งไว้         258,0๐๐  บาท 
                                ๑.๒  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    ตั้งไว้           122,7๐๐  บาท 
                                ๑.๓  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          ตั้งไว้               409,2๐๐  บาท 
                                ๑.๔  หมวดภาษีจัดสรร                                    ตั้งไว้          ๒3,335,0๐๐  บาท 
                                ๑.๕  หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       ตั้งไว้          22,829,5๐๐  บาท 
                                ๑.๖  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                               ตั้งไว้                    1,3๐๐  บาท 

                                ๒. ประมาณการรายจ่าย   เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ใน 
                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นเงินทั้งสิ้น    46,955,700   บาท  โดยแยกเป็น 
                                ๒.๑  รายจ่ายงบกลาง                                      ตั้งไว้           6,742,438  บาท 
                                ๒.๒  รายจ่ายงบบุคลากร                                  ตั้งไว้         20,228,020  บาท          
                                ๒.๓  รายจ่ายงบด าเนินงาน                                ตั้งไว้         ๑4,290,422  บาท 
                                ๒.๔  รายจ่ายงบลงทุน                                      ตั้งไว้           2,670,660  บาท 
                                ๒.๕   รายจ่ายงบเงินอุดหนุน                               ตั้งไว้           3,024,160  บาท 
                                รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
                                ดา้นบริหารทั่วไป 
                                - แผนงานบริหารงานทั่วไป                                 ตั้งไว้        ๑5,272,700  บาท 
                                - แผนงานการรักษาความสงบภายใน                     ตั้งไว้           3,539,420  บาท 
                               ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                               - แผนงานการศึกษา                                          ตั้งไว้         8,583,942  บาท 
                               - แผนงานสาธารณสุข                                        ตั้งไว้         2,755,080  บาท 
                               - แผนงานสังคมสงเคราะห์                                  ตั้งไว้            834,880  บาท 
                               - แผนงานเคหะและชุมชน                                  ตั้งไว้         1,256,100  บาท 
                               - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   ตั้งไว้            490,800  บาท 
                               - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         ตั้งไว้         ๑,725,660  บาท                                                                          

                              ด้านการเศรษฐกิจ 
                              - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       ตั้งไว้           5,654,680     บาท 
                              - แผนงานการเกษตร                                         ตั้งไว้               100,000    บาท 

      ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
   - แผนงานงบกลาง                                            ตั้งไว้           6,742,438    บาท 

 
                                                                                                            / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                                       เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                         ในการประมาณการตั้งจ่ายรายรับ และค านวณตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6  ตามท่ีกล่าวมาแล้ว  ผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการ  
                                ตั้งจ่ายไว้โดยถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ 
                                การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลทุกประการ โดยได้ค านึงถึงความจ าเป็น 
                                ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัดบังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด 
                                           ผู้บริหาร  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
                                 พ.ศ. ๒๕๖6  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล         รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
                                  จะอภิปรายโปรดยกมือครับ 
นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง         - สอบถามเรื่องเงินรายจ่ายงบบุคลากร ว่ามีการตั้งจ่ายถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
สมาชิกสภาเทศบาล           หรือไม่ 
นายณัฐกฤตย์  ทรัพย์สุข    - ชี้แจง เรื่องงบบุคลากร ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
รองปลัดเทศบาล ร.ก.       มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการ    
ปลัดเทศบาล                 หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ 
                                 หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของ 

 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้   
                                เทศบาลได้ตั้งงบประมาณด้านบุคลากรไว้ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด     
นายอับดุลเลาะแม   นิมะ  - สอบถามเรื่องการตั้งงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชน ในปีงบประมาณ   
สมาชิกสภาเทศบาล         ทีผ่่านมา ว่าได้ด าเนินการไปบ้างหรือยัง   
นายอาหะมะ  มะยูโซ๊ะ      - ชี้แจงการจัดโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นักพัฒนาชุมชน             ทางเทศบาลได้ด าเนินการ ไปแล้ว จ านวน 2 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                                 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ท าให้การจัดโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้               
ที่ประชุม                      -รับทราบ- 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล       -ไม่มี - 
                                - หากไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับหลักการแห่งร่าง 
                                  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖6  วาระท่ี ๑   ขั้นรับหลักการ  
                                  โปรดยกมือครับ  

  มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับหลักการเป็นเอกฉันท์ – จ านวน 11 เสียง 

                                 (เมื่อเวลา 11.00 น.) 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ต่อไปผมจะขอปรึกษากับสภาแห่งนี้นะครับว่าจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลยื่นค าขอ 
ประธานสภาเทศบาล         แปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มประชุมวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  

เมื่อไหร่   
                                                                                                        /นายเกรียงศักดิ์...... 
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นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    - ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งระเบียบ  ขั้นตอนในการแปรญัตติ ให้          
ประธานสภาเทศบาล        สภาเทศบาลได้พิจารณา         
นายฉัตรชนก  รักขพันธ์     - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ครับ ผมขออนุญาตน าเรียนต่อท่ีประชุม  ดังนี้  
เลขานุการสภาเทศบาล     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗    
                                 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ )    
                                       ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 

                                 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
          ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

                                 ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 
                                 เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ 
                                 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี     

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
            การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

          ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
         ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ 
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น 
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร 
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น 
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง 
พิจารณาเป็นการด่วน 
              ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ 
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล          เชิญครับ                                             
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติผมขอเสนอให้มีการ  
สมาชิกสภาเทศบาล          รับค าแปรญัตติ ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 - 18  สิงหาคม  ๒๕65 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
                                  ต าบลบูเก๊ะตา เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ)  และนัดประชุมในวาระท่ี ๒ 

และวาระที่ ๓  ในวันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  ๒๕65  เวลา  09.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     - ครับตามท่ีนายอับดุลเลาะแม  นิมะ  สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอให้มีการรับค าแปร 
ประธานสภาเทศบาล        ญัตติต้ังแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา    

เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ)  และนัดประชุมในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
ในวันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา  09.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตา  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม                      - ไม่มี -  
                                                                                                      /นายเกรียงศักดิ์........ 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง       - ถ้าไม่มีเป็นอันว่าให้เป็นไปตามท่ีนายอับดุลเลาะแม  นิมะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล          ได้เสนอ นะครับ 
                                   - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดของคณะกรรมการแปรญัตติ                                                                 

                  นายฉัตรชนก  รักขพันธ์       เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล       
                  เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกียรติคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง  ในคราว 
                                                      ประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564   
                                                      เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2564  
                                                      ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย                                                                             

                                   ๑. นายอับดุลเลาะแม  นิมะ    เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
                                       ๒. นายฆอเลย์  เจ๊ะดาโอะ      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                                  

๓. นายเตอร์มีซี  อุเซ็ง           เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    
ที่ประชุม                        - รับทราบ -  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 3 ผ่านนะครับ   
 
นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง         ระเบียบวาระท่ี   4  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจากสภา ฯ รับโอน    
ประธานสภาเทศบาล            ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน   ติดตั้งเครนขนาด 
                                     น้อยกว่า   6  ตัน   
                                      - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง                เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียติ 
นายกเทศมนตรี                             ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีความจ าเป็นจะต้องขอความเห็นชอบ 
                                   จากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  เพ่ือรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจ าปี          
                                   งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                          หลักการ 
                                              เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการรับโอนครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนขนาดน้อยกว่า  6  ตัน (ISUZU  FTR 11 NY  รหัส 
ศสข 07 - 14  สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

                                                                             เหตุผล 
                                                     ตามท่ีเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา แจ้งความประสงค์ ขอรับโอนครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะและขนส่ง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอ าเภอแว้งได้แจ้ง
ผลการพิจารณาตามหนังสืออ าเภอแว้ง ที่ นธ ๐418/2010 ลงวันที่  ๑2 กรกฎาคม 
๒๕๖5 เรื่อง การพิจารณาโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เสนอเรื่องต่อสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 10พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ประกอบกับ
ครุภัณฑ์ที่เทศบาล ฯจะรับโอนนั้น  ต้องด้วยเงื่อนไขตาม ข้อ 9 ของระเบียบพัสดุ
ดังกล่าว คือ เป็นครุภัณฑ์เก่าที่มีอายุการใช้งานมานานถึง 30 ปี ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการบ ารุงรักษาในอนาคต โดยเทศบาล ฯ มอบให้งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบพัสดุ ฯ  
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นายศุภโยค  ลอดิง                         ฉะนั้น  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ฯ เพ่ือรับโอน 
นายกเทศมนตรี                  และใช้งานต่อไป  โดยเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
                                    ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด  9 การบริหารพัสดุ  
                                    ต่อไป  
 

                                                              ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของ 
                                   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 
                                   กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับ พัสดุหรือมอบ 
                                   ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น   ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร  
                                   ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา    

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่
ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้     
เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนด    
ไว้ในหมวดนี้ ” 

                                    ผู้บริหาร จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ รับโอน 
ประธานสภาเทศบาล         ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน ติดตั้งเครนขนาดน้อยกว่า 
                                  6 ตัน จ านวน 1 คัน  มีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายโปรดยกมือครับ 
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ   - สอบถามเรื่องพลขับรถยนต์ที่จะรับโอนมา จะใช้จากพนักงานจ้างของเทศบาลที่มีอยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล          หรือจะมีการรับสมัครจากบุคคลภายนอก 
นายศุภโยค  ลอดิง          - เรื่องพนักงานขับรถบรรทุก ฯ ที่ติดตั้งเครน จะมอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายกเทศมนตรี                ดูแลรับผิดชอบ จะใช้พนักงานดับเพลิงที่มีอยู่ เป็นพลขับรถยนต์ ดังกล่าว 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล       -ไม่มี - 
                                - หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ 
                                  ยานพาหนะและขนส่งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
                                  6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนขนาดน้อยกว่า  6  ตัน (ISUZU  FTR 11 NY  รหัส ศสข 
                                  07 - 14  จ านวน 1 คัน  โปรดยกมือครับ  
 
  มติที่ประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - จ านวน 11 เสียง รับโอนครุภัณฑ์ 
                               ยานพาหนะและขนส่งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
                               6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนขนาดน้อยกว่า  6  ตัน (ISUZU  FTR 11 NY  รหัส ศสข 
                               07 - 14  จ านวน 1 คัน  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 4 ผ่านนะครับ 
 

                                  
 
                                                                                                                / นายเกรียงศักดิ์..... 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล        - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ 
                                   อีกบ้างไหมครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง           ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ้งเรื่องการอนุมัติและประกาศใช้  
นายกเทศมนตรี               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 , แผนพัฒนา        

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
ด้วยเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 , ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม 2565 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาท้องถิ่น                           
ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 
24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล ทราบ  

ที่ประชุม                     - รับทราบ -                      
นายมะตันลา   อูเซ็ง         - ขอให้ทางเทศบาลก่อสร้างสะพานโค้งหน้าสวนสาธารณะกูแบบอยอ 
สมาชิกสภาเทศบาล         - แจ้งเรื่องห้องน้ าที่สวนกูแบบอยอช ารุด ขอให้ทางเทศบาลไปด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
นายนาวี  ลีกี                  - แจ้งเรื่องน้ าเซาะตลิ่งที่บ้านเจ๊ะยอ ขอให้ทางเทศบาลเข้าไปด าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล           แก้ไขปัญหาด้วย 
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ   - สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างที่บึงละหาร์ ว่าได้โอนมาให้ทางเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมาชิกสภาเทศบาล          รบัผิดชอบดูแลหรือยัง 
นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง         - สอบถามเรื่อง รถพยาบาล (รถตู้) ในประเด็น เจ้าหน้าที่ประจ ารถไม่พร้อม การออก 
สมาชิกสภาเทศบาล           ปฏิบัติงานล่าช้า ใช้เวลานาน ขอให้ทางเทศบาลแก้ไขปัญหาด้วย 
นายศุภโยค   ลอดิง         - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่ได้น าเสนอปัญหาต่าง ๆ ทางคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรี                จะด าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
                                - เรื่องสะพานโค้ง ห้องน้ าที่สวนกูแบบอยอและน้ ากัดเซาะตลิ่งที่บ้านเจ๊ะยอ ขอมอบหมาย 
                                  ให้ทางกองช่าง เข้าไปด าเนินการส ารวจและด าเนินการแก้ไขปัญหา ต่อไป 
 - เรื่องบ้านของผู้ยากไร้ ขอมอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ไปด าเนินการต่อไป 
                                - เรื่องรถพยาบาล (รถตู้) ทางเทศบาลอยู่ในระหว่างการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม 
                                  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ประจ ารถ การออก 
                                  ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามสายการบังคับบัญชา ต่อไป 
 
                                                                                                               / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง          - เรื่องโครงการก่อสร้างที่บึงละหาร์ ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบให้เทศบาล 
นายกเทศมนตรี               ดูแลรับผิดชอบ  
                                - เรื่องโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
                                  ภาคเช้า กวนอาซูรอ    ภาคบ่าย  มีการบรรยายธรรม  ณ  สนามกีฬาเทศบาล 
                                  ขอให้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมด้วย  
ว่าที่ร.ต.ซอรี  อิสาเหาะ      - แจ้งเรื่องการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  หมู่ที่ 4 (บ้านกะละห์) 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  - แจ้งเรื่องการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นสัมพันธ์ ที่สนามแอลซอคเกอร์ที่อ าเภอสุไหงโก-ลก 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล          อีกบ้างไหมครับ                                        
                                 - ไม่มี -    
                                 - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เป็นอันว่าระเบียบ  

วาระท่ี  5  ผ่านนะครับ  และขอนัดประชุมสภาเทศบาลในวาระท่ี  ๒ และ 3  
                               ในวันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  ๒๕65   เวลา  10.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา   
                               เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   นะครับ  
                                - ส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  
                                ผูบ้ริหารและพนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี   
                                ผมขอเลิกการประชุมครับ  
                                             
                                                                                          เลิกประชุมเวลา   12.00  น.    
    

                                 (ลงชื่อ)          จริศักดิ์    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) ..... 
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                                            (ลงชื่อ)       มุสตอปา   ยูโซ๊ะ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายมุสตอปา   ยูโซ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 

                                            (ลงชื่อ)      อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
 
 

 
                                                                                        (ลงชื่อ)       เกรียงศักดิ์   ดรอนิง 
                                                                                                    (นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
                                                                                               ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2565 
เมื่อวัน...ศุกร์...ที่.......26.......เดือน..สิงหาคม....พ.ศ...2565....   


