
 
 
 
 
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3 

…………………………………………….. 
 

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2564 น้ัน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ ๓๓ วรรคสี่  จึงประกาศมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
มะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ ณ  วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

           (นายอานัน  สีระโก) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรอืโบตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งท่ี 3 
วันจันทร ที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ................................................................................................................................... 
1.2 ................................................................................................................................... 
1.3 ................................................................................................................................... 
1.4 ................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที่   3 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
- ไมมี  - 

 
ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) และโครงการกอสราง
ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
5.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเบิกเงินตัดป โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 

 
ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่น  ๆ 

6.๑ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๒ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๓ เรื่อง........................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

…………… 
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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3 
วันจันทร ที่ 30 สิงหาคม  2564 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

............................. 
  

รายนามผูเขาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายใสดี  หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล ใสดี  หะยีบือราเฮง 

2. นางสาวมารียะห  อุซา รองประธานสภาเทศบาล มารียะห  อุซา 
3. นายอับดุลรอฮิม  เจะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอฮมิ  เจะโกะ 

4. นายสูกีพล ี ดือราแม  สมาชิกสภาเทศบาล สูกีพล ี ดือราแม  

5. นางสาวปทมา  ยือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ปทมา  ยือราเฮง 

6. นายอับดุลการิม  นิบอซ ู สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลการิม  นิบอซ ู

7. นายอับดุลรอพา  อีอาซา สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอพา  อีอาซา 

8. นายอาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ 

9. นายอับดุลฮากิม  บราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฮากิม  บราเฮง 

10. นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ สมาชิกสภาเทศบาล ตูแวนูนีลา  มือรงีิง 

11. นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม สมาชิกสภาเทศบาล   ฟาตีฮะ มะสาแม 
12. นายอานัน  สีระโก ปลัดเทศบาล/เลขานุการ อานัน  สีระโก 

 

 
ผูไมมาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

1. นายมาม ุ หะยีดอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล ลาปวย 
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รายนามผูเขารวมประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก อับดุลรอฮมิ เจะโซะ 

2. นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซง็ รองนายกเทศมนตรี ฯ มาหะมะนาวาวี หะยีอูเซง็ 
3. นายกามาลย หะยีดิน รองนายกเทศมนตรี ฯ กามาลย หะยีดิน 
4. นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงงิ    เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ ตูแวมาซีเตาะ มือรงีิง   
5. นายวรรณวิมาน แวดือราแม   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี ฯ วรรณวิมาน แวดือราแม 
6. นายอาหะหมัดดือรอป อาบซูาแล รองปลัดเทศบาลฯ อาหะหมัดดือรอป อาบซูาแล 

7. นางสาวฮาลเีมาะห  สะอ ิ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล ฮาลีเมาะห  สะอ ิ

8. นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร ผูอํานวยการกองการศึกษา มูฮัมหมัดยาการียา คาเดร 
9. นางสาวมารสิา หะยมีะ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม มาริสา หะยีมะ 

10. นายซัมซูดิน รอเซะ    หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข ซัมซูดิน รอเซะ    
11. นางสาวซูไฮนีย แมเราะ หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง ซูไฮนีย แมเราะ 
12. นางสาววนิดา  จันทรโคบุตร หัวหนาฝายอํานวยการ วนิดา  จันทรโคบุตร 
13. นายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน มูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ 
14. ส.ต.ต.ฮาเซง็ มะเซ็ง นักวิชาการศึกษา ฮาเซ็ง มะเซง็ 
15. นางสาวโซฟฟยะห วงศสอนธรรม   นักสันทนาการ โซฟฟยะห วงศสอนธรรม   
16. นางสาวฟาอีซะห บินมะแซ นักวิชาการเงินและบญัชี ฟาอีซะห บินมะแซ 
17. นายมะวี แวกะจิ เจาพนักงานปองกันฯ มะวี แวกะจิ 
18. นายอับดุลเลาะห ดอเลาะตาเฮ เจาพนักงานพสัด ุ อับดุลเลาะห ดอเลาะตาเฮ 
19. นายบุญยามิน  ยูโซะ เจาพนักงานธุรการ บุญยามิน  ยูโซะ 
20. นางอาบีดะ ดอเลาะ   เจาพนักงานธุรการ อาบีดะ ดอเลาะ   
21. นางสาวพาตีเมาะ  ลาเตะ คนงานทั่วไป พาตีเมาะ  ลาเตะ 
22. นางสาวศุภวรรณ อิสมาแอ คนงานทั่วไป ศุภวรรณ อิสมาแอ 
23. นางสาวรอบีฮะห บูละ  คนงานทั่วไป รอบีฮะห บลูะ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
 
         เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล ไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขา

หองประชุม แลวนับองคประชุม ปรากฏวาองคประชุมมาประชุม 11 คน ไมมาประชุม 1 คน คือ   
นายมามุ หะยีดอเลาะ เนื่องจากปวยไมสามารถมาประชุมได  หลังจากนั้น นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล  ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       เรียน นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล 
หัวหนากองตางๆ และผูมีเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนอีก 1 วันที่ดี ที่ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และ ผอ.กองตางๆ ไดกลับมาพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ อยางพรอมหนาพรอมตา
กันอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น ผมจึงขอตอนรับและขอขอบคุณทุกทาน ณ ที่นี้ ที่เขารวมการประชุมในครั้งนี้
นะครับ 
 

กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 3  ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ในการประชุมสภาในครั้งนี้ กระผมไมมีประเด็นหรือขาวสารอะไรที่จะแจงใหที่ประชุมรับทราบ 
ดังนั้นจึงขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล หากมีประเด็นตาง ๆ ที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

 1.1 ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 อนุญาตใหเปดกิจการ ตามความพรอมและความจําเปน 
นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.)  ไดมีการปรับมาตรการการควบคุมโรคที่เขมงวด มี
การอนุญาตใหเปดกิจการ กิจกรรมเพิ่มเติม ตามความพรอมและความจําเปน เพื่อใหประชาชนสามารถ
ดําเนินชีวิตไดใกลเคียงกับปกติมากที่สุด รวมทั้งพิจารณารอบดานทั้งเศรษฐกิจและสังคม สําหรับ
มาตรการที่ผอนคลายเพือ่ปองกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณยอยในพื้นที่ทั่ว
ราชอาณาจักร มีดังนี้ 

 

1. การเดินทางขามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดได แตขอความรวมมือ
หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น ขนสงสาธารณะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ไม
เกิน 75 % สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา หามรับประทานอาหาร 
 

2. การเปดบริการของรานอาหาร รานอาหารที่อยูนอกอาคาร หรือในอาคาร แตไมมี
เครื่องปรับอากาศ โลง อากาศถายเทดี ใหนั่งรับประทานได 75 % และรานอาหารที่เปนหองที่มี
เครื่องปรับอากาศ ใหนั่งรับประทานได 50 % ผูประกอบการตองดําเนินตามมาตรการปองกันควบคุม
โรคที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
 

3. กิจการหางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล สามารถเปดดําเนินการไดทุกแผนก 
ภายใตมาตรการฯ ยกเวน รานเสริมสวย รานตัดผมหรือแตงผม เปดไดเฉพาะตัดผมเทานั้น ไมเกิน 1 
ชั่วโมง รานนวด เปดไดเฉพาะนวดเทา คลินิกเสริมความงาม เปดจําหนายสินคาเทานั้น  รานอาหาร 
เปดไดตามเงื่อนไขของมาตรการรานอาหารมีเครื่องปรับอากาศ และตองดําเนินตามมาตรการปองกัน
ควบคุมโรคที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
 

4. การใชอาคารของสถานศึกษา สามารถใชอาคารของสถานศึกษาได โดยผานความเห็นชอบ
ของผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ รวมกับ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และเปนไปตามหลกัเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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5. การเปดใชสนามกีฬา สามารถเปดใชสนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจง หรือ
สนามกีฬาในรมที่เปนที่โลง อากาศถายเทสะดวก ไมมีระบบปรับอากาศ สามารถใชในการเลน ซอม 
หรือแขงขันกีฬาไดแบบไมมีผูชม จํากัดจํานวนผูเขารวมกิจกรรม และไมใหมีการรวมกลุมกัน  
 

อยางไรก็ตาม ยังคงหามออกนอกเคหะสถาน (เคอรฟว) ตั้งแตเวลา 21.00 น.- 04.00 น.ของ
วันรุงขึ้น และมาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ยังคงใชตอไปอยางนอย 
14 วัน 

 
 1.2 รัฐบาลปลดล็อกพืชกระทอมออกจาก พรบ.ยาเสพติดใหโทษ 
 การปลดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษ ทําใหประชาชนสามารถปลูกและขายได รวมทั้ง

มีการปลอยผูกระทําความผิดตามกฎหมายพืชกระทอมในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จํานวน 1,038 
ราย โดยถือวาไมเคยกระทําความผิด สําหรับผูถูกจับกุมหรือจําเลยในชั้นตาง ๆ จะไดดําเนินการตาม
แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปลอยตัวผูกระทําความผิดและผูตองขังคดีความผิด
เกี่ยวกับพืชกระทอมตอไป นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมไดกําชับใหสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เรงสรางการรับรูใหกับประชาชนทราบถึงขอ
กฎหมายวา ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระทอมตามวิถี
ชาวบาน รวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระทอมโดยไมผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม หากมีการนําไปผสมยา
เสพติดอื่นๆ เชน 4 X 100 เปนความผิดตามกฎหมาย สําหรับการนําเขาหรอืสงออกไปตางประเทศใน
เชิงอุตสาหกรรมนั้น ตองขออนุญาตกอน 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.

2564 ครั้งท่ี 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ครั้งที่ผานมา 
คือ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เพื่อใหสมาชิกสภา
เทศบาล ไดตรวจสอบรายงานการประชุมวามีขอความใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมหรือไมนั้น... ดังนั้น จึง
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ปรากฏในเอกสาร  ตั้งแตหนา
แรกจนถึงหนาสุดทาย วามีขอความใดจะเพิ่มเติมหรือแกไขหรือไม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมตอไป ขอเชิญครับ 
 

 - ที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุม - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        หากทุกทานไมมีอะไรจะแกไขหรือเพิ่มเติมแลว สรุปวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผานมาครับ 

ที่ประชุม 
        มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทูถาม 
          - ไมมี – 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

          - ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
 5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจาย

เปนรายการใหม โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) และโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ขาพเจา นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 
สําหรับจัดทําโครงการติดตั้งกลองวงจรปด(CCTV)  เนื่องจากเทศบาลมีความจําเปนจะตองจัดทํา
โครงการติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อการดูแลความปลอดภัยภายในเขตเทศบาล จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจาย เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม สําหรับจัดทําโครงการดังกลาว เพื่อใหสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตกไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 

 รายการที่ 1 

 โอนลดจาก 
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน เงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย รายจาย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน ๔๘,๒๐๐.-บาท 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ

ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย รายจายโครงการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดรายจายอื่นๆ  โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 

4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

5. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดรายจายอื่นๆ โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน ๙๐,๐๐๐.-บาท 

6. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๔๙๘,๒๐๐.-บาท 
 

ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการติดตั้งกลองวงจรปด(CCTV) จํานวน ๑ งาน ราคา 
๔๙๘,๒๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 

 ๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี จํานวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 
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2,073,600 pixel 
  - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ
บันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม
มากกวา 0.03 LUX  สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว  
  - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
ในชองเดียวกันได 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini 
SD Card 

- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 
(API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

 - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

 ๒. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน  
  - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  

- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps - รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 
8,000 Mac Address  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในชอง เดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  

 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได  

 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
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๓. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 

1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , 

RTSP ไดเปนอยางนอย 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 

SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

๔. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน  

  - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 

๕. Media Converter คุณลักษณะพื้นฐาน  
- 1 พอรต 10/100/1000 Mbps RJ45 รองรับ Auto-MDI / MDIX สอดคลองกับ IEEE 
802.3ab และ IEEE 802.3z 

 
  ๖. จอโทรทัศน คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 
  - มีขั้วตอ HDMI, และ USB 
  - ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, MP3, MP4, JPG ที่เขากันไดกับ USB 
    

 ๗.ฮารดดิสก คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - ไมนอยกวา 4 TB  
  - transfer rate : ๑๕๐ mb/s 
  - inter face : sata III 
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๘.สายไฟเบอรออฟติก 

- ยาว 4,900 เมตร 
 

รายการที่ 2 

โอนลดจาก 
 

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
เพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชน จํานวน 40,000.- บาท 

2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน จํานวน 60,000.- บาท 

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
เสริมสรางครอบครัวเขมแข็งจํานวน 40,000.- บาท 

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น หมวดคาใช
สอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการเสริมสราง 
ทํานุบํารุงศาสนาทองถิ่น จํานวน 30,000.- บาท 

5. แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสงเสริมการทํานา จํานวน 35,000.- บาท 

6. แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ จํานวน 45,000.- บาท 

 

รวมโอนลดทั้งสิ้น 250,0๐๐.-บาท 
 

ตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 250,0๐๐.-
บาท เพื่อจายในโครงการกอสรางซุมเฉลมิพระเกียรติ หนาสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก หมูที่ 5 
ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 3.00 
เมตร (ตามแบบแปลนที่กําหนด) 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตกไดโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งจายเปนรายการใหม ในรายการดังกลาว 
เพื่อประโยชนการบริหารงานเทศบาล ตอไป  ขอบคุณครับ 
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นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญฝายงานที่เกี่ยวของกรุณาใหรายละเอยีดเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหมในครั้งนี้ดวยครับ 

นายมะวี  แวกะจิ  
เจาพนักงานปองกันฯ 

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหมสําหรับจัดทําโครงการติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อติดตั้งกลองวงจรปดแทนของเดิมที่ชํารุดเสียหาย เปนการติดตั้งเพื่อใหมี
กลองวงจรปดใชในเบื้องตนกอน จํานวน 7 ตัว  โดยใชงบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท และคาดวาจะทํา
โครงการเพื่อเพิ่มจํานวนกลองวงจรปดใหมากขึ้นในอนาคตขางหนานี้ครับ 

นางสาวฮาลเีมาะห สะอิ  
หัวหนาสํานกั
ปลัดเทศบาล 

สําหรับการโอนงบประมาณ เพื่อจัดทําโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค
เพื่อกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติใหม แทนของเดิมที่ชํารุดเสียหาย โดยสถานที่กอสรางซุม คือ ที่
ดานหนาสํานักงานเทศบาลคะ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จากรายการที่กลาวขางตน กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะ
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ ดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9  ทาน ยกมือเห็นชอบอนมุัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

ที่ประชุม 
         มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม สําหรับจัดทําโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) และโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

 5.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเบิกเงินตัดป โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติเบิกเงินตัดป ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  
 

 ดวย เทศบาลตําบลมะรือโบตก มีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไป สําหรับ
โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ หนาสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก หมูที่ 5 ตําบลมะรือโบ
ตก อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่กําหนด) งบประมาณ 250,0๐๐.-บาท โดยโครงการดังกลาวยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได
กอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

 

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกเงิน
ตัดปตามระเบียบดังกลาวตอไป 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่  ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติเบิกเงินตัดป โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหเบิกเงินตัดปหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้นครับ 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนมุัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหเบิกเงินตัดป สําหรับโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติครับ 
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ที่ประชุม            มีมติอนุมัติใหเบิกเงินตัดปโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมเสนอประเด็นอื่นๆ หรือประเด็นปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ ครับ 

นายอับดุลรอฮิม  
เจะโกะ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

ในปงบประมาณหนานี้ กระผมขอใหทางผูบริหารฯ รวมกันพัฒนาเทศบาลฯ ของเราใหดียิ่งขึ้น
กวาเดิม และตอบสนองความตองการของประชาชน เชน จัดทําอาคารหองประชุมใหแกเทศบาล จัดทาํ
ตลาดในเขตเทศบาล เพื่อประชาชนไดมีที่คาขาย และเพิ่มความสะดวกในการจับจายซื้อสินคาตางๆ
ครับ 

นายอับดุลรอพา อีอาซา
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมขอสนับสนุนโครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาลครับ และขอเสนอให
เทศบาลหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกลองวงจรปดใหเพียงพอตอการใชงาน ใหสามารถติดตั้งได
ครบทุกจุดที่สําคัญ ภายในเขตเทศบาลครับ 

ในปงบประมาณหนานี้ หากสถานการณโควิดยังคงมีอยู ซึ่งอาจทําใหเทศบาลไมสามารถ
ดําเนินการโครงการตางๆได  มีงบประมาณเหลือ กระผมขอเสนอใหใชงบประมาณที่เหลือดังกลาวมา
ใชใหเกิดประโยชน ทําโครงการตางๆที่สามารถทําไดใหแกเทศบาลและพี่นองประชาชนครับ 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

        ไมทราบวามีทานใดจะเสนอประเด็นปญหาอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม 

 -  ที่ประชุมไมมีเสนอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม  - 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือเสนอเรื่องใหที่ประชุมรับทราบอีก กระผมขอปดการประชุมในครั้งนี้  
และขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  11.10  น. 
 
 

(ลงชื่อ)       อานัน   สีระโก     อาผูจดรายงานการประชุม 
                                                (นายอานัน   สีระโก)  

 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)     ใสดี  หะยบีือราเฮงอาหผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายใสด ี หะยีบือราเฮง)  

   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก                
 
 
 

                    (ลงชื่อ)      มามุ  หะยีดอเลาะนิอาประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายมามุ  หะยีดอเลาะ) 
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                                      (ลงชื่อ)       ปทมา  ยือราเฮง   บือรกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปทมา  ยือราเฮง)  
    
 

 
                (ลงชื่อ)   อั ตูแวนูนีลา  มือรีงิงบดุลกเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ) 
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