
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕65 

วันศุกร์ที่  26  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. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
9. นางสาวจีรภัทร์   พรหมดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จีรภัทร์   พรหมดี  

10. นายมะสีดิ    ซอเฮาะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา มะสีดิ    ซอเฮาะ  
11. นายอรรถสิทธิ์    อาแว ผู้อ านวยการกองช่าง อรรถสิทธิ์    อาแว  
12. นายจิรศักดิ์    เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) จิรศักดิ์    เก้าซ้วน  

 



 
 

- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา    10.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นายฉัตรชนก รักขพันธ์       - ท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕65  บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน           

ประธาน ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕65              

บัดนี้สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มการประชุมครับ ส าหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วาระการประชุม  6 วาระการประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมทั้งหมด ....11....ท่าน 
                                    ลาประชุม 1 ท่าน 
                                  - ขอให้พนักงานเทศบาลที่โอน (ย้าย) มาใหม่รายงานตัวจ านวน 1 ราย คือ 
                                    นายมะสีดิ  ซอเฮาะ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา โอน (ย้าย) มาจากเทศบาล 
                                    ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕65  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕65) 
                                 - ขอให้ท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี ๒๕65 ที่ผ่านมา ครับ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                 - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี ๒ ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล         งบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
                                 - ไม่ทราบว่ามีการแปรญัตติหรือไม่ครับ  
                                 -ไม่มี-  
                                 - ถ้าไม่มีผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้อ่านบันทึกสรุปผล 
                                   ขอเชิญครับ 
นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง         - เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  บันทึกสรุปรายงานการประชุม 
กรรมการ/เลขานุการ          คณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
คณะกรรมการแปรญัตติ      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 10.๐๐ น.   
                                   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  ซึ่งได้รับการ 
                                   แต่งตั้งในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  เมื่อวันที่ 11  
                                   พฤษภาคม ๒๕64  ได้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  ซึ่งคณะกรรมการ  
                                   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว   ประกอบด้วย 
                                                                                                                / นายเตอร์มีซี..... 
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นายเตอร์มีซี  อุเซ็ง                    ๑. นายอบัดุลเลาะแม    นิมะ            ประธานกรรมการ           
กรรมการ/เลขานุการ                  ๒. นายฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ               กรรมการ                   
คณะกรรมการแปรญัตติ               ๓. นายเตอร์มีซี   อุเซ็ง                    กรรมการ/เลขานุการ      

 

                                     ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66   
                                     พร้อมทั้งรอรับค าแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล  ในวันที่ 16 - 18  สิงหาคม   
                                     25๖5  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   

ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
แต่ประการใดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 แล้ว ไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
แต่ประการใด ไม่มีกรรมการแปรญัตติท่านใดขอสงวนความเห็น และไม่มกีรรมการแปร
ญัตติคนใดขอสงวนค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการประชุม 

                                     ต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕66 (ตามร่างเดิม) เพ่ือให้สภาเทศบาล ได้พิจารณา  ต่อไป 

                                           

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - ขอบคุณมากครับ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่ท่านเลขานุการฯ  ได้ 
ประธานสภาเทศบาล           อ่านบันทึกสรุปผลของคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีท่านสมาชิกท่านใด          

แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข จึงไม่มีการอภิปราย   เป็นอันว่าผ่านวาระท่ี  ๒  ไป 
 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - ต่อไปผมจะขอมติในวาระท่ี ๓ นะครับ  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล          เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
                                   ของผู้บริหาร ตราเป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                  ต่อไป  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 3  ผ่านนะครับ   
 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองการศึกษา) 
                                - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง          - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี            - ด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
                               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียน  
                               และประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ค าชี้แจงเดิม 
                                    1 แผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                    งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                

 โทรทัศน์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 8,900.- บาท 
                                                                                                        / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                               ค าชี้แจงเดิม 
นายกเทศมนตรี                 โทรทัศน์ จ านวน  8,900  บาท 
                          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ  
                                       1920 x 1080 พิกเซล แบบ Smart TV 
                                   1. ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)..................พิกเซล 
                           2. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า.............นิ้ว 
                           3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
                           4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
                           5. ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์                                                                   
                                    6. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
                                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  
                                      ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
                           - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่           
                                      10 หน้า 13  ล าดับที่ 5   (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

            ค าชี้แจงใหม่ 
                                   1 แผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                   งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
                                   โทรทัศน์  จ านวน    8,900    บาท 
                            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ 
                                      ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
                                      โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 

1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
2. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5. เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืน ๆ  
6. ช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
7. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
8. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

                                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  
                                        ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
                                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข 
                                        ครั้งที่ 10 หน้า 13   ล าดับที่ 5   (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
                                                                                                             / นายศุภโยค..... 
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นายกศุภโยค  ลอดิง                                                       เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                             เนื่องจากในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                                     ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 โดย              
                                 ในการจัดซื้อปัจจุบันต้องใช้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564           

ซึ่งรายการดังกล่าวไม่บรรจุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2563 และ      
ในการตั้งงบประมาณได้ใส่รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณไม่ครบถ้วน ท าให้ ไม่สามารถ
จัดซื้อ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ได้ 

                                  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล       เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

                                           แผนงาน การศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
                                           ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) 
                                          - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ  
                                          -ไม่มี-   
                                          -หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา)  แผนงาน 
การศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  โปรดยกมือครับ                             

มติที่ประชุม                - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองการศึกษา)  แผนงาน 
การศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 4 ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงาน การศึกษา (กองการศึกษา) 

                                         - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง        - เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 

          นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหาร  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                
                               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โอนเพิ่มใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ   
                               เผยแพร่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
                                                                                                              / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง                                                   หลักการ 
นายกเทศมนตรี                เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย   
                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65   ดังต่อไปนี้   

โอนเพิ่ม   แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- โทรทัศน์ จ านวน  19,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอ
สังเขป  ดังนี้ 
  1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
  2. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
  3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
  4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)                         

                                         5. เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืน ๆ  
                                      6. ช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 

  7. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
  8. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 
10 หน้า 13 ล าดับที่ 5 (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

                                   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานดังต่อไปนี้ 
โอนลด 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน สังกัด
กองช่าง จ านวน 5 อัตรา งบประมาณตั้งไว้  1,580,580  บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 406,937.59 บาท ขอโอนลด 10,100 บาท คงเหลือ 396,837.59 บาท 
เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้คงเหลือและเพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเดือนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

                                                                                                         / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                                  เหตุผล 
นายกเทศมนตรี               เนื่องจากแผนงาน การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ได้ตั้งงบประมาณ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๘,90๐๐ บาท แต่
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
กองการศึกษา ให้สามารถด าเนินการได้ จึงจ าเป็นขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕65  โอนเพิ่มจ านวน  10,100  บาท  หลังโอนเพิ่มงบประมาณ
ทั้งหมด 19,000 บาท 

 

            ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  หมวด  4  ข้อ  ๒๗ “ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”  
ผู้บริหาร  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป                                                                 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง       - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนเพ่ิม   
ประธานสภาเทศบาล         งบประมาณรายจ่าย แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับ    

                                            ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                            พ.ศ. ๒๕65 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
                                            และการโยธา  งบบุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ 
                                            พนักงานส่วนท้องถิ่น   
                                            - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  
                                            - ไม่มี -  

                                  - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
                                  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย และโอนลด 
                                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   โปรดยกมือครับ                             
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย                                        
                                  แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียน   

                                            และประถมศึกษา และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕65 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบบุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 5 ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล        - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้างไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นายนาวี  ลีกี                  - เสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล          - การพัฒนาของเทศบาล เสนอให้มีการพัฒนาเป็นประจ าทุกวัน 
                                                                                                               / นายเตอร์มีซี..... 
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นายเตอร์มีซี  อุเซ็ง           - ประเด็นรถพยาบาล มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยัง 
สมาชิกสภาเทศบาล          - เจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาล จะรับสมัครคนเดิมหรือคนใหม่ มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า 
                                    รถพยาบาล 
                                  - เรื่องการออกค าสั่งในการรวมพลเพื่อพัฒนาในเขตเทศบาล เห็นควรให้นายกเทศมนตรี 
                                    เป็นผู้ออกค าสั่งเพียงคนเดียว     
นายศุภโยค   ลอดิง           - เรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอเรื่องต่างๆ มาทางผู้บริหารจะรับไว้พิจารณาด าเนินการ 
นายกเทศมนตรี                 ต่อไป 
                                   - เจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาล จะส่งไปฝึกอบรมกับโรงพยาบาลแว้ง ต่อไป 
                                   - เจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาลจะใช้คนเก่าที่ผ่านการอบรม และรับสมัครคนใหม่ ด้วย 
                                   - การรวมพลเพื่อพัฒนาเทศบาล ปกติจะมีวันจันทร์ และวันพุธ ของสัปดาห์    
                                     กองสาธารณสุข + งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะออกปฏิบัติหน้าที่ 
                                   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ในวันที่ 30  
                                      สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา                           
ว่าที ่ร.ต.ซอรี  อิสาเหาะ     - แจ้งเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการก่อเหตุรุนแรง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี     /สกัดก้ันการเข้ามาก่อเหตุในพ้ืนที่เขตเทศบาล เฝ้าระวังรถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
                                     และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ 
ที่ประชุม                        - รับทราบ -  
นายมุสตอปา  ยูโซ๊ะ           - เสนอเรื่องเข่ือนกันตลิ่งริมคลองโละจูด จะด าเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่ จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล           - เรื่องท่อประปาแตก ขอให้ทางเทศบาลไปซ่อมแซมด้วย 
                                   - กล้องวงจรปิด มีหลายตัวดับใช้งานไม่ได้ ขอให้ทางเทศบาลไปซ่อมแซม ด้วย 
                                   - เสนอให้มีการกิจกรรมการทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ไปดูงาน 
                                     นอกสถานที่ 
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ     - สอบถามเรื่องการด าเนินงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ครบ 120 ปี อ าเภอแว้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล             ทางเทศบาลได้เตรียมการไปถึงไหนแล้ว 
                                  - เสนอให้มีการก่อสร้างวงเวียน ที่สามแยกทางไปบ้านละหาร์ – แยกไปบ้านเจ๊ะเด็ง 
                                    ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย 
นายอรรถสิทธิ์   อาแว        - ชี้แจงเรื่องการก่อสร้างวงเวียน ว่าทางเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากถนน 
ผู้อ านวยการกองช่าง            เส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมวดการทางสุคิริน ซึ่งทางเทศบาลได้ 
                                     ด าเนินการประสานกับหมวดการทางสุคิริน จะเข้ามาด าเนินการโดยการติดตั้งสัญญาณ 
                                     ไฟจราจร ตีเส้นจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร พร้อมทั้งปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว 
                                     โดยใช้งบประมาณของหมวดการทางสุคิรินในการด าเนินการ ต่อไป 
นายอาฎมา  เจ๊ะดาโอ๊ะ       - เสนอให้มีการติดแอร์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
                                                                                                                   / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง           - เรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอเรื่องต่างๆ มาทางผู้บริหารจะรับไว้พิจารณาด าเนินการ 
นายกเทศมนตรี                 ต่อไป  
                                  - เรื่องการด าเนินงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ครบ 120 ปี อ าเภอแว้ง 
                                    อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดท าขบวนรถแห่ และขอเชิญสมาชิก 
                                    สภาเทศบาล ทุกท่าน เข้าร่วมเดินขบวน ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ด้วย                                                     
ที่ประชุม                        - รับทราบ -    
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล         - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เป็นอันว่าระเบียบวาระ 

ที่ 6  ผ่านนะครับ   
                                  - ส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร 
                                    และพนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                         เลิกประชุมเวลา  11.40  น.    

                                 (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 
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                                                                                 (ลงชื่อ)       เกรียงศักดิ์   ดรอนิง  
                                                                                             (นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
                                                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
                                                                                         

 
 
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี 2565 
เมื่อวันอังคารที่  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2565 


