
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 

 

…………………………………………….. 
 

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 น้ัน 
 

  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงประกาศมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ ณ  วันที่ 22  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

           (นายอานัน  สีระโก) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรอืโบตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งท่ี ๑ 
วันจันทร ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

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

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

 
ระเบียบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที่   3 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
- ไมมี  - 

 
ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
5.2 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5.3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
5.4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 สําหรับ
โครงการที่ไดกันเงินไว   
5.5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 
5.6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่น  ๆ 

6.๑ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๒ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๓ เรื่อง........................................................................................................................... 
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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 
วันจันทร ที่ 27 ธันวาคม 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. นายมาม ุ หะยีดอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล มาม ุ หะยีดอเลาะ 
5. นายสูกีพล ี ดือราแม  สมาชิกสภาเทศบาล สูกีพล ี ดือราแม  

6. นางสาวปทมา  ยือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ปทมา  ยือราเฮง 

7. นายอับดุลการิม  นิบอซ ู สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลการิม  นิบอซ ู

8. นายอับดุลรอพา  อีอาซา สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอพา  อีอาซา 

9. นายอาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ 

10. นายอับดุลฮากิม  บราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฮากิม  บราเฮง 

11. นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ สมาชิกสภาเทศบาล ตูแวนูนีลา  มือรงีิง 

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

 

 
ผูไมมาประชุม 

 - ไมมี - 
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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. นายนูรูดดีน  สูลัยมาน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข นูรูดดีน  สูลัยมาน 

9. นางสาวมารสิา หะยมีะ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม มาริสา หะยีมะ  
10. นายปูซี  เจะอเุซง็   ผูอํานวยการกองชาง ปูซี  เจะอเุซง็ 
11. นางสาววนิดา จันทรโคบุตร  หัวหนาฝายอํานวยการ วนิดา จันทรโคบุตร 
12. นายนิอุสมัน อาแว    หัวหนาฝายปกครอง นิอุสมัน อาแว 
13. นายซัมซูดิน รอเซะ     หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข ซัมซูดิน รอเซะ    
14. ส.ต.ต.ฮาเซง็  มะเซง็    นักวิชาการศึกษา ฮาเซ็ง  มะเซ็ง   
15. นายลุตฟ  อายิ     นักทรัพยากรบุคคล ลุตฟ  อายิ    
16. นายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน มูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ 
17. นายอับดุลเลาะห  ดอเลาะตาเฮ   เจาพนักงานพสัด ุ อับดุลเลาะห  ดอเลาะตาเฮ 
18. นายบุญยามิน  ยูโซะ    เจาพนักงานธุรการ บุญยามิน  ยูโซะ   
19. นางอาบีดะ ดอเลาะ   เจาพนักงานธุรการ อาบีดะ ดอเลาะ 
20. นายสุไลมาน หะม ุ   คนงานทั่วไป สุไลมาน หะม ุ
21. นางสาวพาตีเมาะ  ลาเตะ   คนงานทั่วไป พาตีเมาะ  ลาเตะ 
22. นางสาวรอบีฮะห บูละ   คนงานทั่วไป รอบีฮะห บลูะ  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
         เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล ไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน

เขาหองประชุม แลวนับองคประชุม ปรากฏวาองคประชุมมาประชุมครบทั้ง 12 คน หลังจากนั้น 
นายใสดี หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล  ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตางๆ  

นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       เรียน นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา รอง
ปลัดเทศบาล หัวหนากองตางๆ และผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายใสดี หะยีบือราเฮง ประธานสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก วันนี้ ถือวาเปนโอกาสอันดีที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบริหาร
เทศบาลฯ และพนักงานเจาหนาที่ ไดกลับมาพบปะอีกครั้ง ในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ 
กระผมขอตอนรับและขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานเปนอยางยิ่งนะครับ 
 

การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1  ซึ่งเปนการประชุมสมยัสุดทายของ ป พ.ศ.2564 แลว  การประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระ
ที่สําคัญ คือ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่ผานมา   เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
เรื่อง การเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  และ
การโอนเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  และระเบียบวาระสําหรับรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่นๆ 
ครับ  

 

 บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว   กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ
ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ในการประชุมสภาครั้งนี้ กระผมไมมีประเด็นหรือขาวสารอะไรที่จะแจงใหที่ประชุมรับทราบ 
ดังนั้นจึงขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล หากมีประเด็นตาง ๆ ที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ขอเชิญ
ครับ 

 1.1 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแกปญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ไมมีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร ประจําป พ.ศ.2565 

นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สํานักทะเบียนกลาง ไดจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแกปญหาสถานะและสิทธิ
ของคนไทยที่ตกหลน ไมมีชื่อในทะเบียนราษฎร ประจําป พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
ชวยเหลือคนไทยที่ยังไมมีชื่อในทะเบียนราษฎรและขาดหลักฐานสําคัญที่จะพิสูจนสถานะบุคคล
และสัญชาติ ใหมีหลักฐานในการแจงการเกิดเกินกําหนด หรือกําหนดสัญชาติแกบุคคลในทะเบียน
ราษฎร โดยสํานักทะเบียนกลางไดเปดระบบโปรแกรมตรวจสารพันธุกรรม ตั้งแตวันที่  15 
พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป ประชาชนชาวเทศบาลตําบลมะรือโบตกที่มีความประสงคตรวจสาร
พันธุกรรม เพื่อพิสูจนสัญชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจงความประสงคเขารวมโครงการ
ไดที่ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลมะรือโบตก ดังนั้น จึงขอแจงใหทุกทานทราบ และรวมกัน
ประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนทราบโดยทั่วกันครับ 
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 1.2 คนไทยถูกหลอกใหไปทํางานในประเทศกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย 
นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ในปจจุบันนี้ มีคนไทยถูกหลอกใหไปทํางานในประเทศกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย โดยตั้งแตตน
ป พ.ศ.2564 เปนตนมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ไดรับคํารองขอรับการ
ชวยเหลือแลวประมาณ 400 คน โดยมีลักษณะวิธีการหลอกลวง คือ บริษัทมีการประชาสมัพันธรบั
สมัครงานทางหนาเฟสบุค โดยระบุวาเปนงานเกี่ยวกับการตอบขอความลูกคาบนเว็บไซตการพนัน
ของประเทศจีน และมีคาตอบแทนดีมาก  ผูที่สมัคร ทางบริษัทจะออกคาใชจายในการเดินทางเขา
มายังกรุงเทพมหานคร และเดินทางตอไปยังชายแดน ที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และ
จะมีคนพาลักลอบขามแดนเขาไปยังประเทศกัมพูชาในชวงกลางคืน จากนั้นมีรถมารับเพื่อสงไปยัง
จุดนัดหมายที่กําหนดตอไป  

ผูเสียหายที่ถูกหลอกไปทํางานนั้น สวนใหญจะมีสัญญาจาง 6 เดือน โดยมีการฉอโกงเงินให
ไดตามเปาหมายที่บริษัทกําหนด จากนั้นจะปดเว็บไซตดังกลาวและเปดเว็บไซตใหมเพื่อทําการ
ฉอโกงตอไป ผูเสียหายจะถูกทรมาน หรือถูกขายตอไปยังบริษัทอื่น และหากตองการลาออกจาก
งานจะตองจายเงินใหบริษัท 1-3 แสนบาท  

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ โดยเฉพาะแกพี่นองประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ เพื่อปองกัน
ไมใหถูกหลอกไปทํางานตอไป 

 1.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 
นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาไดมีประกาศ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 โดยในรัฐธรรมนูญ มีการแกไข ให
สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน 500 คน เปนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบง
เขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ จํานวน 100 คน 
การเลือกตั้งใหใชบัตรเลอืกตั้งแบบละ 1 ใบ  การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
จังหวัด และการแบงเขตเลือกตั้งนั้น ใหใชจํานวนราษฎรทั้งประเทศที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มี
การเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกฯ 400 คน จํานวนที่ได ใหถือวาเปนจํานวนราษฎรตอสมาชิก
สภา 1 คน  

สวนการคํานวณสัดสวนผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองที่จะ
ไดรับเลือกตั้งนั้น ใหนําคะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแลว
คํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละพรรคการเมือง เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรง
กับจํานวนคะแนนรวมขางตน โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรค
การเมืองไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณไดเรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้น 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ครั้งที่ผาน
มา คือ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อใหสมาชิก
สภาเทศบาล ไดตรวจสอบรายงานการประชุมวามีขอความใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมหรือไมนั้น 
ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ปรากฏในเอกสาร  
ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย วามีขอความใดจะเพิ่มเติมหรือแกไขหรือไม  เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมตอไป ขอเชิญครับ 
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 - ที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุม - 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        หากทุกทานไมมีอะไรจะแกไขหรือเพิ่มเติมแลว สรุปวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผานมาครับ 

ที่ประชุม 
        มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทูถาม 
          - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
          - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
 5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖4 

นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรีฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ตามที่ กระผม นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก ในนามของ
หัวหนาคณะผูบริหารเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลตอสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  ไปแลว นั้น 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา 
๔๘ ทศ.  กําหนดวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล และวรรคสี่ ใหนายกเทศมนตรี 
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล เปนประจําทุกป 

 

ดังนั้น กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ตามนโยบายที่ได
แถลงไว เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารชุดนี้ ที่ไดอาสาเขา
มาทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา สุขอนามัยและการดํารงชีวิตแบบยั่งยืน
และมั่นคงของพี่นองประชาชน ตลอดจนการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา ตามที่ได
ประกาศนโยบายการบริหารตอสาธารณชนไปแลว ดังนี้ 

 
 (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  จํานวน 13 โครงการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน  5 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานมู
นา - สุดซอย ชุมชนกูแบบาเดาะ 

473,000.- อยูระหวางดําเนินการ 

2 โครงการกอสรางถนนทางเดิน คสล. สาย
บานยาลี ชุมชนบลูกา 

107,000.- อยูระหวางดําเนินการ 
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3 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก
คอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นธ.ถ.
10-002 สายบานฮาปา-บานกําปงปา
เระ หมูที่ 1, 8 ตําบลมะรือโบตก มีพื้นที่
ไมนอยกวา  4,809 ตาราง เมตร 
เทศบาลตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

1,643,000.-  
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ) 

1,642,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมลาดยางผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงทองถิ่น นธ.ถ.10-004 สายบาโง
ระนะ-อาแว หมูที่ 5, 6 ชุมชนบาโงระ
นะ,ชุมชนอาแว ตําบลมะรือโบตก กวาง 
4 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่  ไมนอยกวา 5,060 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลมะรือโบตก 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

1,722,000.-  
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ) 

1,721,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมลาดยางผิว
จร าจรแอสฟ ลท ติ กคอนกรี ต  และ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงทองถิ่น นธ.ถ.10-007 สาย
หลังเขา หมูที่ 1 ชุมชนบูเกะปอเราะ 
ตําบลมะรือโบตก กวาง 4 เมตร ยาว 
1,826 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 7,304 ตารางเมตร 
และกวาง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 
0.15 เมตร เทศบาลตําบลมะรือโบตก 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

2,819,000.-  
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ) 

2,819,000.-  
 (ดําเนินการแลว

เสร็จ) 

6 โครงการกอสรางถนนทางเดิน คสล. สาย
เปาะวอเลาะ ชุมชนสุเหรา 

54,000.- 54,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

7 โครงการกอสรางทางเทา คสล.สายบานนู
กัน ชุมชนตลาดมะรือโบ 

81,000.- 81,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.และ
ถมดินปรับภูมิทั ศน  สายแยกกู โบร 
ชุมชนบลูก 

60,000.- อยูระหวางดําเนินการ 
 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สาย
กูโบรชุมชนฮาปา 

261,000.- อยูระหวางดําเนินการ 
 

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สา
ยาอาแวฮีเล ชุมชนอาแว 

177,000.- อยูระหวางดําเนินการ 
 

11 โครงการกอสรางเรียงหินกันตลิ่ง สาย 1,450,000.- อยูระหวางดําเนินการ 
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สถานีรถไฟมะรือโบ ชุมชนตลาดมะรือโบ  
12 โครงการกอสรางเรียงหินกันตลิ่ง คลอง

ไอรฮาปา สายทํานบ ชุมชนบูเกะปอเราะ 
1,370,000.- อยูระหวางดําเนินการ 

 
13 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 250,0๐๐.- อยูระหวางดําเนินการ 

 
(๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  จํานวน 1 โครงการ (ไมได

ดําเนินการ)  
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1. โครงการจางนักเรียนนักศึกษา ทํางาน
ชวงปดเทอม 

40,000.- ไมไดดําเนินการ 

 
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการแกไขปญหาความยากจน  จํานวน  5 โครงการ  

ดําเนินการแลวจํานวน  3 โครงการ   ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1 โครงการสงเสรมิอาชีพใหกบัประชาชน 100,000.- 16,093.-  
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

2 โครงการสงเสรมิการนําหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
และประกอบอาชีพ 

120,592.- 21,125.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
กลุมอาชีพ 

10,000.- ไมไดดําเนินการ 

5 โครงการสงเสรมิการทํานา 101,631.- ไมไดดําเนินการ 
 

(๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น จํานวน  17 โครงการ  ดําเนินการแลว จํานวน  3 โครงการ   และไมไดดําเนินการ 
จํานวน 14 โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 1,845,598.- 1,757,748.32 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุน
สถานศึกษา  

594,500.- 572,600.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

3 
 

โครงการอุดหนุนอาหรกลางวันโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

3,524,000.- 3,521,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 
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   - โรงเรียนไอยรานุสรณ  979,000.- 
   - โรงเรียนบานมะรือโบตก  1,224,000.- 
   - โรงเรียนบานบาโงระนะ  611,000.- 
   - โรงเรียนบานเขาแกว  707,000.- 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 

20,000.- ไมไดดําเนินการ 

5 โครงการเปดโลกทัศนทางการศึกษาแก
เด็กนักเรียน 

30,000.- ไมไดดําเนินการ 

6 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

90,000 ไมไดดําเนินการ 

7 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการ
จัดการดานการศึกษาทองถิ่น 

50,000.- ไมไดดําเนินการ 

8 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการ
สอนใหศูนยเรียนรูคัมภีรอัลกุรอาน 

๒๕,000.- ไมไดดําเนินการ 

9 โครงการฝกอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา  

25,000.- ไมไดดําเนินการ 

10 โครงการโรงเรียนพอแม 10,000.- ไมไดดําเนินการ 
11 โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผูสูงอายุ 40,000.- ไมไดดําเนินการ 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 40,000.- ไมไดดําเนินการ 
13 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
20,000.- ไมไดดําเนินการ 

14 โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วัฒ นธร ร ม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

๗0,000.- ไมไดดําเนินการ 

15 โครงการเสริมสราง ทํานุบํารุงศาสนา
ทองถิ่น 

30๐,000.- ไมไดดําเนินการ 

16 โครงการบูรณาการงานคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุข 

30,000.- ไมไดดําเนินการ 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการ
สุขภาพเชิงรุก 

30,000.- ไมไดดําเนินการ 

 
(๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 15 โครงการ 

ดําเนินการแลว จํานวน 6 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1 โครงการสํ ารวจขอมูลจํานวนสัตว
ปลอดโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน

2,100.- 1,755.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 
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ศาสตราจารย       ดร.สมเด็จพระเจา
นองนาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี  

2 โครงการเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง 61,038.- 13,676.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเลน
กีฬาสําหรับชุมชน 

60,000.- 59,028.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

4 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

66,000.- 66,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

5 โครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ 

6,055,200.- 5,683,000.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

6 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 

3,141,600.- 2,912,800.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 60,000.- ไมไดดําเนินการ 
8 โครงการควบคุมโรคติดตอและไม

ติดตอ 
60,000.- ไมไดดําเนินการ 

9 โครงการดํา เนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

240,000.- ไมไดดําเนินการ 

10 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศา
สตรจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี 

23,800.- 
 

ไมไดดําเนินการ 

11 โครงการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ
แบบบูรณาการ 

30,000.- ไมไดดําเนินการ 

12 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับเด็กและเยาวชน 

๓0,000.- ไมไดดําเนินการ 

13 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ 

150,000.- ไมไดดําเนินการ 

14 โครงการจัดสงนักกีฬาของเทศบาลเขา
รวมการแขงขันกีฬาตางๆ 

50,000.- ไมไดดําเนินการ 

15 โครงการมหกรรมกีฬานันทนาการ 
วิชาการ ตาดีกาสัมพันธ 

80,000.- ไมไดดําเนินการ 
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(๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  5  โครงการ ไมไดดําเนินการ ทั้ง 5 โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1. โครงการขนสงขยะสู Cluster เทศบาล
เมืองนราธิวาส 

420,000.- ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการตลาดนัดขยะ 30,000.- ไมไดดําเนินการ 
3. โครงการตําบลสะอาด ประชาชนมี

สุขภาพด ี

70,000.- ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการมหกรรมการนําเสนอการ
จัดการสิ่งแวดลอมแบบบรูณาการ 

70,000.- ไมไดดําเนินการ 

5. โครงการนํารองเยาวชนอนุรกัษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

22,400.- ไมไดดําเนินการ 

 
(๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 10 โครงการ ดําเนินการ

แลว จํานวน  2 โครงการ  ไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งตางๆ 500,000.- 252,528.50 

(ดําเนินการแลวเสรจ็) 
2 โครงการปรับปรุ งแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
200,000.- 79,750.- 

(ดําเนินการแลวเสรจ็) 
3 โครงการพัฒนาความรูของบุคลากร 200,000.- ไมไดดําเนินการ 
4 โครงการเทศบาลสัญจร 20,000.- ไมไดดําเนินการ 
5 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน

เทศบาล 
50,000.- ไมไดดําเนินการ 

6 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ขององคกรชุมชน 

169,200.- ไมไดดําเนินการ 

7 โครงการเพิ่มศักยภาพขององคกร
ชุมชน 

50,000.- ไมไดดําเนินการ 

8 โครงการจัดงานวันเทศบาล 19,450.- ไมไดดําเนินการ 
9 โครงการคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 50,000.- ไมไดดําเนินการ 

10 โครงการอบรมใหความรูกับประชาชน
ในดานกฎหมายตางๆ 

20,000.- ไมไดดําเนินการ 
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(๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข  จํานวน  7  
โครงการ  ดําเนินการแลว จํานวน  1 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวัน
สําคัญตางๆ 

30,000.- 25,800.- 
(ดําเนินการแลวเสรจ็) 

2 โครงการฝกทบทวน อปพร. 30,000.- ไมไดดําเนินการ 
3 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพล

เรือน 
30,000.- ไมไดดําเนินการ 

4 โครงการจัดอบรมใหความรู ในการ
ปองกัน  สาธารณภัยตางๆ 

30,000.- ไมไดดําเนินการ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งาน  
อปพร. 

100,000.- ไมไดดําเนินการ 

6 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน 

30,000.- ไมไดดําเนินการ 

7 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

80,000.- ไมไดดําเนินการ 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยประสบปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นเทศบาลตําบลมะรือโบตก จึงไมสามารถจัดกิจกรรมและ
ดําเนินการโครงการตางๆ ไดตามแผนที่ไดวางไว  เทศบาลมีการเบิกจายงบประมาณรายจายของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมดที่
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  และเทศบาลไดนํางบประมาณ
บางสวนโอนไปตั้งจายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 
19)  เปนจํานวนเงิน 1,510,774.50 บาท 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ 
 5.2 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญฝายที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ใหขอมูลสรุปเกี่ยวกับการ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดวยครับ 

นายมูฮัมหมัดไฟซอล  
เจะโซะ 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันามหีนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

เทศบาลตําบลมะรอืโบตก ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาและรายการบัญชีครุภัณฑ โดยงานนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบการ
ติดตามและประเมินโครงการ/รายการครุภัณฑของหนวยงาน สํานัก กองสังกัดเทศบาลตําบลมะรือ
โบตก เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร ครุภัณฑแยกตาม
ประเภทและแผนงาน ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาล เสนอตอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลมะรือโบตก โดยจัดทําการติดตามตั้งแตวันที่      
๑ ตุลาคม ๒563 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4 ซึ่งสรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาและรายการ
ครุภัณฑไดดังนี้ 
 

(๑) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 359 โครงการ รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 - โครงการพัฒนาที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 72 โครงการ 

 

(๒) รายการครุภัณฑตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมครุภัณฑทั้งสิ้น จํานวน 68 รายการ รายละเอียดดังตอไปน้ี 

- ครุภัณฑที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 44 รายการ 
 
 

โครงการพัฒนาและรายการบัญชีครุภัณฑตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่
ไดรับอนุมัติงบประมาณในป 2564 โดยจัดทําการติดตามตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒563 ถึงวันที่   
๓0 กันยายน ๒๕๖4 ซึ่งสรุปผลโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖4  เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้  
 

(๑) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2564 รวมทั้งสิ้น จํานวน 72 โครงการ รายละเอียดดังตอไปน้ี 

- โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 68 โครงการ 

- โครงการพัฒนาที่ไดใชจายจากเงินสะสม จํานวน - โครงการ 
- โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 3 โครงการ 
- โครงการที่ไดโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจายรายการใหม จํานวน 1 โครงการ 

 

 (๒) รายการครุภัณฑตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2564 รวมทั้งสิ้น จํานวน 68 รายการ 

- ครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 17 รายการ 

- ครุภัณฑที่ไดโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจายรายการใหม จํานวน 27 รายการ 
- ครุภัณฑที่ใชจายจากเงินสะสม จํานวน – รายการ 
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ความกาวหนาผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในป 
พ.ศ.2564 รวมท้ังสิ้นจํานวน 72 โครงการ 
 ๑. โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.78 ของ
โครงการทั้งหมด 
  ๒. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.72 ของ
โครงการทั้งหมด 

๓. โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 45 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50 ของ
โครงการทั้งหมด 

๔. โครงการที่ไดยกเลิก จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ – ของโครงการทั้งหมด 
5. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 27 โครงการ คิด

เปนรอยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด    
 

ความกาวหนาผลของการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในป 
๒๕๖4 มีครุภัณฑจํานวนทั้งสิ้น 42 รายการ 
 ๑. ครุภัณฑดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 43 รายการ คิดเปนรอยละ 97.73 ของจํานวน
รายการครุภัณฑทั้งหมด  

๒. ครุภัณฑที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 รายการ คิดเปนรอยละ - ของจํานวน
รายการครุภัณฑทั้งหมด 

๓. ครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 2.27 ของจํานวน
รายการครุภัณฑทั้งหมด 

๔. ครุภัณฑที่ไดยกเลิก จํานวน 0 รายการ คิดเปนรอยละ - ของจํานวนรายการครุภัณฑ
ทั้งหมด 

 
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 2564 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 72 โครงการ 

และงบประมาณรวม จํานวน 29,208,079 บาท 
- เบิกจายไปแลว จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด  
- เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวนเงิน 24,841,172 บาท คิดเปนรอยละ 85.05 

ของงบประมาณทั้งหมด 
- เบิกจางบประมาณเกี่ยวกับการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

จํานวนเงิน 1,510,774.50 บาท คิดเปนรอยละ 5.17 ของงบประมาณทั้งหมด 
 

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 2564 รวมรายการครุภัณฑทั้งสิ้น จํานวน 43 รายการ 
และงบประมาณรวม จํานวน 1,680,529 บาท 

- เบิกจายไปแลว จํานวน 43 รายการ คิดเปนรอยละ 97.73 ของจํานวนครุภัณฑทั้งหมด 
- เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 1,673,054 บาท คิดเปนรอยละ 99.56 ของ

งบประมาณทั้งหมด 
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สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 2564 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 72 โครงการ 
และงบประมาณรวม จํานวน 29,208,079 บาท 

- เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวนเงิน 24,841,172 บาท คิดเปนรอยละ 85.05 ของ
งบประมาณทั้งหมด 

- เบิกจางบประมาณเกี่ยวกับการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จํานวน
เงิน 1,510,774.50 บาท คิดเปนรอยละ 5.17 ของงบประมาณทั้งหมด 

- เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 1,673,054 บาท คิดเปนรอยละ 5.73 ของ
งบประมาณทั้งหมด 

 

ปญหาในการดําเนินการ 

๑. เทศบาลมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่นจํานวนมาก ซึ่งทําใหไม
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายวางไว  

๒. เทศบาลสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ไดรอยละ 20.06 ของโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่น ทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการประชาชนในพื้นที่ไดอยางเต็มที่ 

3. เทศบาลมีการเบิกจายงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน  
โครงการ 27 คิดเปนรอยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป เนื่องการการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

  
อุปสรรคในการดําเนินการ 

๑. เทศบาลมีปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนจํานวนมาก ทําใหทางเทศบาล
ตองนําปญหาและความตองการของประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาเปนจํานวนมาก   

๒. เทศบาลมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนาและสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางเต็มที่ 

3. ประเทศไทยประสบปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สงผลใหไม
สามารถจัดกิจกรรมตางๆได 
    

ขอเสนอแนะ  

      ๑. เห็นควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
กอน เพื่อลดจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกินความจําเปนในการพัฒนาทองถิ่น และสามารถแกไข
ปญหาความตองของประชาชนตามความจําเปนเรงดวน 

๒. เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติใหไดมากวารอยละ  
๙0 ของแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

3. เห็นควรของบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานตางๆที่ เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการพัฒนาไดตามโครงการที่บรรจุในแผนทองถิ่น 

 
 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ 
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 5.3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5   
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญตัติขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ขาพเจา นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สําหรับดําเนินโครงการ
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก โปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 

รายการที่ 1 

โอนลด 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนเงิน 600.- 
บาท (หกรอยบาทถวน) 
    

โอนเพิ่ม 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวนเงิน 600.- บาท (หกรอยบาทถวน) 
 
รายการที่ 2 
 

โอนลด 
  - แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย โครงการเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนาทองถิ่น จํานวนเงิน 90๐.- 
บาท (เการอยบาทถวน) 
    

โอนเพิ่ม 
    - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวนเงิน 900.- บาท (เการอยบาท
ถวน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทํา
ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 
 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตกไดโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในรายการดังกลาว เพื่อประโยชนการ
บริหารงานเทศบาล ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญฝายงานที่เกี่ยวของกรุณาใหรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจาย ใน
ครั้งนี้ดวยครับ 

ส.ต.ต.ฮาเซง็  มะเซง็ 
นักวิชาการศึกษา 

การขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565 มีวัตถุประสงคเพื่อ
งบประมาณใชในการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เนื่องจากราคาครุภัณฑในปจจุบันนี้มีราคาที่สูงขึ้นทําให
งบประมาณที่ตั้งไวไมสอดคลองกับราคาตามความเปนจริงในทองตลาดในขณะนี้ ดังนั้นจึง
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จําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อใหมีงบประมาณที่เพียงพอ
สําหรับการดําเนินโครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 เพื่อจัดทําโครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ตามรายการที่ไดเสนอนั้น กระผมขอทราบมติที่
ประชุมวาจะอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ ดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้นครับ 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนมุัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามที่เสนอ 
 5.4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 สําหรับโครงการที่

ไดกันเงินไว 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 สําหรับ
โครงการที่ไดกันเงินไวครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ขาพเจา นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 สําหรับโครงการที่ไดกันเงินไว เพื่อขอใหสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก โปรดพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผานมา  มีมติเห็นชอบใหอนุมัติกันเงนิไวเบิกในป
ถัดไป สําหรับโครงการจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
จํานวน 6 โครงการ ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน นั้น  เนื่องจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ได
กําหนดรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีผลบังคับใชตั้งแตการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ สงผลใหรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ 
- รายจาย งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงจากหมวดคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค เปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลมะรือโบตก จึงมีความจําเปนตองโอนเงินงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2564 สําหรับโครงการที่ไดกันเงินไวดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนดไว ดังนี ้
 

รายการที่ 1 

โอนลด 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานมูนา-สุดซอย ชุมชนกู
แบบาเดาะ เปนเงิน 473,000 บาท 
 

    
 



- 17 - 
 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานมูนา-สุดซอย  ชุมชนกู
แบบาเดาะ เปนเงิน 473,000 บาท 
 
รายการที่ 2 

โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิง่สาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนทางเดิน คสล.สายบานยาลี ชุมชนบลูกา 
เปนเงิน 107,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิง่สาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนทางเดิน คสล.สายบานยาลี ชุมชนบลูกา 
เปนเงิน 107,000 บาท 
 

รายการที่ 3 

โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.และถมดินปรับภูมิทัศน 
สายแยกกูโบร ชุมชนบลูกา เปนเงิน 60,000 บาท 

 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.และถมดินปรับภูมิทัศน 
สายแยกกูโบร ชุมชนบลูกา เปนเงิน 60,000 บาท 

 
รายการที่ 4 

โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายกูโบร ชุมชนฮาปา  
เปนเงิน 261,000 บาท 

 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายกูโบร ชุมชนฮาปา  
เปนเงิน 261,000 บาท 
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รายการที่ 5 

โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางเรียงหินกันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรือโบ 
ชุมชนตลาดมะรือโบ เปนเงิน 1,450,000 บาท 

 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางเรียงหินกันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรือโบ 
ชุมชนตลาดมะรือโบ เปนเงิน 1,450,000 บาท 
 

รายการที่ 6 

โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางเรียงหินกันตลิ่ง คลองไอรฮาปา สายทํานบ 
ชุมชนบูเกะปอเราะ เปนเงิน 1,370,000 บาท 

โอนเพิ่ม 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางเรียงหินกันตลิ่ง คลองไอรฮาปา สายทํานบ 
ชุมชนบูเกะปอเราะ เปนเงิน 1,370,000 บาท 
   
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทํา
ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 
 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตกไดโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 สําหรับโครงการที่ไดกันเงินไว ในรายการดังกลาว เพื่อ
ประโยชนการบริหารงานเทศบาล ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 
สําหรับโครงการที่ไดกันเงินไว ตามรายการที่ผูบริหารไดเสนอนั้น กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะ
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ ดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้นครับ 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนมุัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 โครงการที่ได
กันเงินไว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

ที่ประชุม 
มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 โครงการที่ไดกันเงินไว ตามที่

ผูบริหารเทศบาลเสนอ  
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 5.5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญตัติขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตกไดโปรดพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้ 
 

รายการที่ 1 
 

 โอนลด 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนเงิน 5,700.- 
บาท (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
 

ตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน โครงการจัดซื้อโตะทํางานสายปฏิบัติ จํานวน 1 ตัว  เปนจํานวนเงิน 5,700.- บาท (หา
พันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1. โตะเหล็ก 
     2. ลิ้นชัก ไมนอยกวา 3 ลิ้นชัก  
      3. ขนาดไมนอยกวา  120 × 70 × 73 ซม. 
      4. มีกระจกปูโตะ 
 
รายการที่ 2 
 

โอนลด 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทคา
บํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 16,100.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
  

ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงภาคสนาม  จํานวนเงิน 56,100.- บาท (หา
หมื่นหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) ประกอบดวย 

1. ลําโพงแบบพกพา โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
  - อยางนอยพาวเวอรมิกเซอร 1 ชุด inputs 300 W 
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  - ลําโพง 2-way full-range 8 นิ้ว 2 ใบ 
  - ลําโพง ชวงยานความถี่ 60Hz – 20kHz 
  - ไมโครโฟน 1 ตัว 
  - สามารถวางลําโพงไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือสวมใสขาตั้งได 
  - สามารถตอกับเครื่องเลน,มือถือ TABLET เพื่อเลน KARAOKE ได 

2. ขาตั้งลําโพง จํานวน 2 อัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  - สามารถตั้งตูลําโพงขนาด 8-15 นิ้ว 
  - รองรับน้ําหนักได 40 กิโลกรัม 
  - วัสดุที่ใช : เหลก็-พลาสติก 

3. ไมคลอย แบบถือ 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
  - ไมคมีหนาจอดิจิตอล 
  - ยาน UHF 
  - 2 เสาสงสัญญาณ 

4. ขาไมคตั้งพื้นแบบยาว จํานวน 2 อัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  - ความสูงอยางนอยจากฐาน 150 เซนติเมตร 
  - ตัวฐานมีน้ําหนัก ทําใหฐานมั่นคง ไมลมงาย 
  - เหมาะสําหรบังานพิธีสําคัญๆ 
  - แข็งแรง มาตรฐาน 
  - ปรับความสูง-ตํ่าได 

5. ขาไมคแบบตั้งโตะ จํานวน 2 อัน โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
  - ความสูงจากฐาน อยางนอย 30 เซนติเมตร 
  - ตัวฐานมีน้ําหนัก ทําใหฐานมั่นคง ไมลมงาย 
  - เหมาะสําหรบังานพิธีสําคัญๆ 

- แข็งแรง มาตรฐาน 
 
รายการที่ 3 
 

โอนลด 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวนเงิน 7,800.- บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) 
 

ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบสายแลน งานอินเตอรเน็ต  จํานวนเงิน 7,800.- บาท 
(เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)    โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- หนาจอไมนอยกวา 5 นิ้ว IPS touch screen 
- สามารถเครื่องมือทดสอบ, สนับสนุน Batch และแกไขที่อยู IP, ปรบัเปลี่ยนรหัสผาน ฯลฯ
- มี Powered จาก DC 12 แรงดันไฟฟา 
- สามารถการปรบัปรุงเครื่องทดสอบสายเคเบิล UTP Cable 
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- ทดสอบสายโทรศัพทฯลฯ ORDER และการเชื่อมตอ Test 
- สามารถ Save การทดสอบรายงานถาพิเศษ 
- Need ที่กําหนดเอง สามารถตรวจจับใกล-end, กลาง-end และ Far-end Fault 

Point ของ RJ45 สายปลั๊ก 
- เครื่องมือเครือขาย : Ping IP Scan, พอรตแฟลช 
- DHCP Server ติดตามเสนทางที่แสดง 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทํา
ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 
 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งจายเปนรายการใหม ในรายการดังกลาว 
เพื่อประโยชนการบริหารงานเทศบาล ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญฝายงานที่เกี่ยวของกรุณาใหรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหมในครั้งนี้ดวยครับ 

นางสาวฮาลเีมาะห  สะอ ิ
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาลมีการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหมจํานวน 3 รายการ  

รายการที่ 1 สําหรับจัดซื้อโตะทํางานสายปฏิบัติจํานวน 1 ตัว ใหแกนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร ซึ่งปฏิบัติงานที่หองทะเบียนฯ อําเภอระแงะ  เนื่องจากโตะทํางานเดิมที่ใชงานอยู
นั้นมีอายุการใชมานานและเกามากแลว ประกอบกับมีการปรับปรุงหองปฏิบัติงานใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ดังนั้นจึงมีความจําเปนจะตองซื้อโตะทํางานใหมเพื่อทดแทนโตะทํางานเดิมและ
สอดคลองกับการใชงานในหองที่มีการปรับปรุงไหม เพื่อใหดูเหมาะสมและสวยงาม   

รายการที่ 2 สําหรับจัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม  มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีเครื่องเสียงที่
สามารถนําไปใชสําหรับดําเนินโครงการตางๆ นอกสถานที่ได หรืองานอื่นๆที่จําเปนตองใชเครื่อง
เสียงภาคสนาม 

รายการที่ 3 สําหรับจัดซื้อเครือ่งทดสอบสญัญาณสายแลน ใชในการตรวจสอบสัญญาณสาย
แลน สายสัญญาณอินเทอรเน็ตภายในสํานักงานเทศบาล และสามารถใชตรวจสอบสายสัญญาณ
โทรศัพทภายในไดอีกดวย  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เปนโครงการจัดซื้อโตะทํางานสายปฏิบัติ  โครงการจัดซื้อชุด
เครื่องขยายเสียงภาคสนาม  และโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบสายแลนงานอินเตอรเน็ต ตามที่
นายกเทศมนตรีฯ เสนอ นั้น กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหมดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนมุัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

 

ที่ประชุม 
มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม ตามที่เสนอ 
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5.6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖5 

นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 ครับ ขอเชิญครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ขาพเจา ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตามที่ เทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565   โครงการจัดซื้อโซฟา  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  งบประมาณจํานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)   
 

เนื่องจากมีความผิดพลาดในการกําหนดคุณลักษณะของครภุัณฑ  ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 

 
 

คําชี้แจงเดิม คําชี้แจงใหม 
โครงการจัดซื้อโซฟา  จํานวนเงิน 10,000.-
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟา 1 ตัว  
 

มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       1) โซฟาผา 2 ที่นั่ง 
       2) ขนาดไมนอยกวา 160×85×78 
เซนติเมตร 
       3) มีพนักพิงและที่วางแขน 
       4) ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเงางาม 
 

       จั ดห า โ ดยสื บ ร าคาจากท อ งตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ 
 

       เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มครั้งที่  1 (พ.ศ.2564) 
บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 4 หนาที่ 14 (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

โครงการจัดซื้อโซฟา  จํานวนเงิน 10,000.-
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟา 1 ตัว  
 

มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       1) โซฟาผา 2 ที่นั่ง 
       2) ขนาดไมนอยกวา 140×85×80 
เซนติเมตร 
       3) มีพนักพิงและที่วางแขน 
       4) ขาไม 
 

       จั ดหา โดยสื บ ร าคาจ ากท อ งตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ 
 

       เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มครั้งที่ 1 (พ.ศ.2564) 
บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 4 หนาที่ 14 (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ.2563  ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น  

 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ดังกลาว ตอไป 

นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 นั้น  กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
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ชี้แจงงบประมาณ ดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 
 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนุมัติ – 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

 สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ครับ 

ที่ประชุม 
มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖5 ตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 
นายใสดี หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมเสนอประเด็นอื่นๆ หรือประเด็นปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ ครับ 

นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กอนอื่น กระผมขออนุญาตเชิญหัวหนาฝายปกครองใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเขารวม
กิจกรรมวันตอตานการทุจริตสากล ที่จังหวัดนราธิวาสจัดข้ึนดวยครับ 

นายนิอุสมัน อาแว 
หัวหนาฝายปกครอง 

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคมของทุกป เปนวันที่สหประชาชาติไดกําหนดใหเปนวันตอตานการ
ทุจริตสากล ดังนั้นจังหวัดนราธิวาส จึงไดมีการจัดกิจกรรมการตอตานการทุจริตขึ้นที่ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส โดยไดแจงใหทุกหนวยงานดําเนินการตอตานการทุจริต  สําหรับในสวนของ
เทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดมีการจัดทําประกาศเจตจํานงการบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริตอยาง
มีคุณธรรมและโปรงใสของเทศบาลตําบลมะรือโบตก เพื่อตอตานการทุจริตของผูบริหาร ใหมีการ
บริหารดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน และประเทศชาติ  จึงขอคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง ในสังกัดเทศบาลตําบลมะรือโบตกทุกทาน ปฏิบัติ
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรมควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือ
กับทุกภาคสวนในการปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองตอความ
สะดวกแกประชาชนในการบริหารเทศบาล   เพื่อแสดงถึงการตอตานการทุจริต ทางจังหวัดฯได
ขอใหทางเทศบาลแสดงสัญลักษณการตอตานการทุจริตดวยการไขวแขนและแนบที่อก พรอม
ถายรูปรวมกัน 

นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ดังนั้น ขอใหพวกเราทุกคนที่อยูในหองประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ รวมกันยืนขึ้นเพื่อแสดง
สัญลักษณตอตานการทุจริตโดยพรอมเพรียงกัน เชิญครับ  

 - ผูเขารวมประชุมทุกทานรวมกนัยืนข้ึน และแสดงสัญลักษณไขวแขน ตอตานการทุจริต- 
นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

ขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับ  สืบเนื่องจากเมื่อตนเดือน
ธันวาคม 2564 ที่ผานมา ทางเทศบาลฯ ไดนําเสนอโครงการเพื่อขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งในปนี้ทางเทศบาลเราไดเสนอโครงการ จํานวน 9 โครงการ 
ประกอบดวย 
 

1. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายบือนังสะเตีย ชุมชนกูแบบาเดาะ หมูที่ 
6 ตําบลมะรือโบตก ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ        
1,๗๘๒,000.- บาท  
 

๒. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายไชยา ซอย ๗ จากสายบานอาแวเตะ ถึง สายบานอุส
ตะลี ชุมชนกูแบบาเดาะ หมูที่  7 ตําบลมะรือโบตก ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๓00 เมตร 
งบประมาณ ๑,๑๑๘,๒๐๐.- บาท  
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๓. โครงการกอสรางลานกีฬา สนามฟุตซอล พรอมอุปกรณประจําสนาม หลังสํานักงาน
เทศบาล ชุมชนบาโงระนะ หมูที่ ๕ ตําบลมะรือโบตก ขนาดกวาง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร 
งบประมาณ ๔,๘๘๐,๓๐๐.- บาท  
 

๔. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายสุเหรา – นิบง ชุมชนสุเหรา หมูที่ ๓ 
ตําบลมะรือโบตก กวาง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ ๑,6๑๔,000.- 
บาท  
 

๕. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายกําปงพัฒนา ชุมชนตลาดมะรือโบ หมูที่ 
1 ตําบลมะรือโบตก กวาง ๕ เมตร ยาว ๗00 เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ ๑,๘๒๑,000.- 
บาท 
 

6. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘1-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ) ขนาด
กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร งบประมาณ ๓,9๘๘,๙๐๐.- บาท  
 

๗. โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากสายบานนาเซ ถึง สายพงดามา ชุมชนศิลา หมูที่ ๔ 
ตําบลมะรือโบตก ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕6๓ เมตร งบประมาณ ๒,436,๒๐๐.- บาท  
 

๘. โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากสายพงดามา ถึง สายหลังมัสยิดบูเกะมุนิง ชุมชนศิลา 
หมูที่ 4 ตําบลมะรือโบตก ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร งบประมาณ ๒,๒๘9,๕๐๐.- บาท 
 

๙. โครงการกอสรางลานกีฬา สนามฟุตซอล พรอมอุปกรณประจําสนาม สายหลังเขา ชุม
ชนบูเกะปอเราะ หมูที่  ๑ ตําบลมะรือโบตก กวาง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร งบประมาณ       
๔,๘๘0,300.- บาท 
 

นอกจากนี้ เทศบาลไดเสนอโครงการงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 1 
โครงการ คือ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายคารแคร ชุมชนบาโงระนะ หมูที่ ๕ 
ตําบลมะรือโบตก ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว 160 เมตร และขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๔๐๘ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ ๑,๑๒๙,000.- บาท 
 

การซอมแซมถนน คสล. สายสุเหรา-นิบง  ทางกองชางไดประมาณการและไดเสนอตอ
ผูบริหารแลว การดําเนินการซอมถนนตรงนั้นจะมีการเปลี่ยนทอดวย  จึงขอเรียนสอบถามและ
ปรึกษากับทานสมาชิกวา ในระหวางที่เราทําการเปลี่ยนทอนั้น เราจะมีวิธีการแกปญหาการสัญจร
ไปมาของรถที่เขาออกหมูบานอยางไร เนื่องจากเสนทางดังกลาวมีรถเขาออกเปนจํานวนมาก เพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบตอผูที่สัญจรไปมาได 
 

สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการซอมรางระบายน้ําที่ชํารุดที่ทานสมาชิกไดเคยเสนอ
ประเด็นปญหานั้น ขณะนี้ทางเทศบาลกําลังดําเนินการแลวนะครับ  

นายอับดุลรอฮิม เจะโกะ
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมขออนุญาตเสนอความตองการของประชาชนในชุมชนสุเหรา คือ ประชาชนตองการ
ใหเทศบาลดําเนินการกอสรางถนนทางเดิน บริเวณบานฮามือเซาะ อดีต สท. ทางเดินมีขนาดความ
กวาง 2 เมตร ยาว 50 เมตร และอีกจุดหนึ่ง คือที่บริเวณบานของเมาะจิเกาะห มีความกวาง 2 
เมตร ยาว 30 เมตร  

 

และอีกประเด็นหนึ่ง คือ พื้นผิวถนนที่ชุมชนบลูกาชํารุด เปนหลุมเปนบอ จึงขอนําเสนอให
ทานผูบริหารไดรับทราบ เพื่อดําเนินการตามความตองการของประชาชน และซอมแซมผิวถนน
ดังกลาวตอไป 
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นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

ขอขอบคุณ ทาน สท. ที่เสนอประเด็นความตองการของประชาชน สําหรับเรื่องที่เสนอนั้น
กระผมจะใหฝายที่เกี่ยวของเขาไปสํารวจสถานที่กอนนะครับ เพื่อที่จะไดประเมิน วางแผนการ
ดําเนินการครับ 

 

โครงการที่ขอใชงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ทางกองชางไดช้ีแจงเมื่อสักครูนั้น นับวาเปนโอกาสที่
ดีของเทศบาลเราที่จะไดดําเนินโครงการที่สําคัญแกประชาชนได  และนอกจากโครงการดังกลาว
แลว เทศบาลไดรับการติดตอประสานงานจาก การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส ขอ
อนุญาตดําเนินการเดินสายวางระบบน้ําประปา จากอําเภอยี่งอเขามายังพื้นที่ของเทศบาลฯ ดังนั้น
หากเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ตองการใชน้ําประปาดังกลาว ก็สามารถอนุญาตใหดําเนินการได 
และเทศบาลจะจัดหาสถานที่เพื่อเปนที่พักน้ํา เพื่อสูบน้ําไปใหบริการแกประชาชนในชุมชนตางๆ
ตอไป 

นายอาหะมะสักร ี  
หะยีอับดลุเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมขออนุญาตเสนอใหเทศบาลจัดใหมีโครงการอบรมสัมมนาและการดูงานแกบุคลากร
ของเทศบาลฯ ปละ 1 ครั้ง หรืออยางนอย 2 ป ตอ 1 ครั้ง เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ผูเขารับการอบรมสัมมนาจะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใช
พัฒนาเทศบาลของเราได 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เทศบาลไมไดจัดโครงการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาและการดูงานนานพอสมควร  เนื่องจาก
สถานการณตางๆ และการแพรระบาดของโรคโควิด-19  กระผมคิดวาในโอกาสหนานี้ เราควรจัด
โครงการนี้ขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง  โดยจะตองวางแผนและดูความเหมาะสม และพิจารณาวาจะจัด
โครงการอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

นายอาหะหมัดดือรอป  
อาบูซาแล  
รองปลัดเทศบาลฯ 

การกําหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาและการดูงานในชวงเวลานี้ จะตองดูสถานการณและ
ความพรอมหลายๆดาน โดยเฉพาะดานงบประมาณ  การจัดโครงการในลักษณะนี้จะตองคํานึงถึง
ประโยชนที่จะไดรับ หลักสูตรการอบรมนั้นจะตองสอดคลองกับอํานาจหนาที่และภาระงานของ
ผูเขารวมโครงการ เพื่อที่ผูเขารวมโครงการอบรมจะไดนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชกับ
อํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น กอนจัดโครงการ ทางเทศบาลจะตองวางแผนและ
กําหนดรายละเอียดของวิชาความรู รวมทั้งกําหนดกลุมเปาหมายใหถูกตองกอนดําเนินการครับ 

นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ดิฉันขออนุญาตนําเสนอประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นเทศบาลฯ 
ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 คือ ปญหาเกี่ยวกับการซอมแซมไฟฟาสองสวางในพื้นที่ ซึ่งเกิดเหตุไฟดับอยู
บอยครั้ง และประชาชนไมเขาใจในหลักเกณฑและขั้นตอนการเขาไปบริการซอมของเทศบาล  
ดังนั้นจึงขอเสนอใหมีการซอมไฟฟาที่เกิดปญหาไฟดับตามจุดตางๆ โดยเร็ว 

 

เรื่องที่ 2 คือ ประชาชนในชุมชนกูแบบาเดาะ เสนอใหมีการสรางถนนคอนกรีต สายบานกะ
ดา ถึงบานของเมาะเตะหเจะมง เนื่องจากขณะนี้ เจาของที่ดินไดอนุญาตใหใชที่ดินสําหรับสราง
ถนนไดแลว จึงขอใหทางเทศบาลเขาไปสํารวจเพื่อดําเนินโครงการใหแกประชาชนดวยคะ 

 

เรื่องที่ 3 ขอเสนอใหเทศบาลดําเนินการชวยเหลือประชาชนผูยากไรในพื้นที่ ใหมีเลขที่บาน
ของตนเอง เนื่องจากผูที่ไมมีเลขที่บานของตนเองและอาศัยเลขที่บานของผูอื่นนั้น จะเสียสิทธิใน
การรับการชวยเหลือตางๆ จากภาครัฐ   การชวยเหลือผูยากไรในพื้นที่ ใหมีเลขที่บานของตนเองนัน้ 
เทศบาลเคยดําเนินการแลวกอนหนานี้ ดังนั้นจึงอยากใหเทศบาลดําเนินการตอไป เพื่อประโยชน
ของประชาชนคะ 
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นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

กระผมขออนุญาตช้ีแจงเรื่องที่ทาน สท. ไดเสนอปญหาและความตองการของประชาชนเมื่อ
สักครูครับ 

 

ประการแรกเกี่ยวกับการดําเนินการซอมไฟฟาแสงสวางซึ่งเกิดปญหาไฟดับนั้น ทางเทศบาล
ก็ไดดําเนินการซอมอยางตอเนื่อง และที่ผานมานั้นเกิดไฟฟาดับหลายจุด อันเนื่องมาจากฝนตกและ
เกิดเหตุฟาผา ดังนั้นเจาหนาที่จึงตองเขาไปดําเนินการซอมยังจุดตางๆ ที่เกิดปญหาไฟดับอยู
บอยครั้ง ประกอบกับปญหาไฟดับมักเกิดข้ึนที่จดุเดิม จากสาเหตุเดิมๆ  ดังนั้นจึงขอใหทุกทานโปรด
เขาใจและใจเย็นๆครับ เราจะทยอยดําเนินการซอมใหครบทุกจุดครับ  สวนการแกปญหาไฟฟาดับ
ในอนาคตนั้น ทางเทศบาลมีแผนที่จะติดต้ังตัวควบคุมการเปด-ปดไฟฟา ตัวควบคุมการเปด-ปด 1 
จุด ควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟ 30-40 ดวง เพื่อแกปญหาไฟฟาดับจากเหตุฟาผาและเหตุอื่นๆ 
ครับ 
 

สวนประเด็นที่เสนอใหมีการสรางถนนนั้น เนื่องจากโครงการกอสรางถนนดังกลาวยังไมมี
การกําหนดในแผนปฏิบัติงานของเทศบาล ดังนั้นจึงตองมกีารนําโครงการดังกลาวเขาในแผนฯ กอน
นะครับ เมื่อเขาในแผนฯ แลว จึงจะสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณตอไปครับ 

นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

การชวยเหลือผูยากไรเพื่อใหมีบานเลขที่ของตนเองนั้น ทางเทศบาลเคยดําเนินการมาแลว
กอนหนานี้ ดังนั้นหากจะดําเนินการอีกครั้งก็ขอเสนอใหมีการสํารวจความตองการและพิจารณา
เฉพาะกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรที่ไมสามารถออกคาใชจายในการดําเนินการขอบานเลขที่ได  

นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

ผมขออนุญาตเสนอครับ ในการดําเนินการสํารวจความตองการมีบานเลขที่ของประชาชน
นั้น ผมขอเสนอใหมีการกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลอืกกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรใหชัดเจน
ดวยนะครับ เพื่อการชวยเหลือสามารถดําเนินการไดถูกตองกับกลุมเปาหมายที่วางไว 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูยากไรนั้นคิดวาจะตองอาศัยคนในพื้นที่และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับชุมชนเปนผูคัดเลือก เนื่องจากเปนผูที่มีขอมูลและทราบฐานะความเปนอยูของคนในชุมชน 

นายอาหะหมัดดือรอป  
อาบูซาแล 
รองปลัดเทศบาลฯ 

เพื่อความสะดวกในการคัดเลือกกลุมเปาหมาย กระผมจึงขอเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูยากไรในชุมชน คณะกรรมการประกอบดวยคณะผูบริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม และผูอํานวยการกองชาง  เปนผูดําเนินการสํารวจ
วาบานหลังไหนที่ยังไมมีบานเลขที่และเปนผูยากไรในชุมชน ซึ่งวิธีการนี้คาดวาจะทําใหการสํารวจ
สามารถทําไดสะดวกและเร็วขึ้นครับ  

นายกามาลย หะยีดิน 
รองนายกเทศมนตรี ฯ 

เรื่องที่การประปาสวนภูมิภาคไดประสานมายังเทศบาลฯ เพื่อติดต้ังระบบประปานั้น กระผม
ขอแสดงความคิดเห็นวา กอนการดําเนินการติดตั้งระบบประปานั้น ควรสํารวจความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่กอนวา มีความพรอมและตองการจะใชบริการน้ําประปาหรือไม 

 

สวนเรื่องการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกผูยากไรเพื่อชวยดําเนินการใหมีบานเลขที่นั้น 
กระผมเห็นดวยตามที่รองปลัดเทศบาลเสนอครับ เนื่องจากคณะกรรมการนั้นเปนผูที่มีขอมูล
เกี่ยวกับฐานะความเปนอยูของประชาชนในเบื้องตนอยูแลว 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

ครับ ผมเห็นดวยตามขอเสนอของรองปลัดครับ ดังนั้น จึงขอใหตั้งคณะกรรมการเพื่อ
คัดเลือกบานผูยากไรในชุมชนในการดําเนินการใหมีบานเลขที่ตอไปครับ 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

        ไมทราบวามีทานใดจะเสนอประเด็นปญหาอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม 

 -  ที่ประชุมไมมีการเสนอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม  - 
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 -  ที่ประชุมไมมีเสนอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม  - 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือเสนอเรื่องใหที่ประชุมรับทราบอีก กระผมขอปดการประชุมในครั้งนี้  
และขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  12.10  น. 
 
 

(ลงชื่อ)       อานัน   สีระโก     อาผูจดรายงานการประชุม 
                                                (นายอานัน   สีระโก)  

 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)     ใสดี  หะยบีือราเฮงอาหผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายใสด ี หะยีบือราเฮง)  

   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก                
 
 
 

                    (ลงชื่อ)      มามุ  หะยีดอเลาะนิอาประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายมามุ  หะยีดอเลาะ) 
 

 
 
                                      (ลงชื่อ)       ปทมา  ยือราเฮง   บือรกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปทมา  ยือราเฮง)  
    
 

 
                (ลงชื่อ)   อั ตูแวนูนีลา  มือรีงิงบดุลกเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ) 
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