
 

 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจําป  ๒๕60 
วันจันทรที่  18  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕60  เวลา ๑๐.๐๐ น.     

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
---------------------------                                

ผูมาประชุม 

  ท่ี           ช่ือ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายอดุลย    อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาล อดุลย     อาเดอนาน  
๒. นายมะตันลา   อูเซ็ง รองประธานสภาเทศบาล มะตันลา   อูเซ็ง  
๓. นายเปาซี    ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๔. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา   อับดุลเลาะ  
๕. นายซานูซี     ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี     ยะโกะ  
๖. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม  มะแซ  
๗. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
8. นายมะนาวี   มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี    มะนอ  
9. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี           ช่ือ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายฮําแดร    อามัด นายกเทศมนตรี ฮําแดร    อามัด  
๒. นายอับดุลรอหิง    นุห รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห  
๓. นายศุภโยค    ลอดิง รองนายกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๔. นายฟารฮัม     ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟารฮัม     ลอดิง  
๕. นายจีรพงษ    วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ   วงษนอย  
๖. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  
๗. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  
๘. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๙. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มณฑา     เกาซวน  

๑๐. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยวิสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕60  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน           

ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน คร้ังนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕60           

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  4 วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมคร้ังนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....8....ทาน 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําป  ๒๕60  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  29  สิงหาคม  ๒๕60) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2  

ประจําป ๒๕60 ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบการจายเงินอุดหนุนใหแกที่  
ประธานสภาเทศบาล       ทําการปกครองอําเภอแวง ในโครงการจัดพิธีถวายดอกไมจนัทนของประชาชนอําเภอแวง 
                               จังหวัดนราธิวาส ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                 - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายฮําแดร   อามัด          - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายกเทศมนตรี                          ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา  มีความจําเปนจะตองขอความเห็นชอบจาก 
                                 สภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  เพ่ือการจายเงินอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอแวง 
                                 ในโครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนอําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 
                                 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
                                 อดุลยเดช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                                                                           หลกัการ 

                                    เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการจายเงินอุดหนุนใหแก 
                                ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงในโครงการจัดพิธีถวาย ดอกไมจันทนของประชาชนอําเภอแวง 
                                จังหวัดนราธิวาส ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ คือ 
 

                                             - โครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชน อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
                                    ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                                    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอแวง 
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                                                                                เหตุผล 

                                                    เนื่องจากฝายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

                               พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก 

                               ในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน ของภาคประชาชนในสวนภูมิภาคและไดจัดสรรงบประมาณ 

                               ใหอําเภออ่ืนๆท่ีไมใชจังหวัดและอําเภอเมือง แหงละ ๘๙,๐๐๐ บาท อําเภอแวงไดพิจารณา 

                               แลวเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในเขตอําเภอแวง 

                               จังหวัดนราธิวาส เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

                               พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ  จึงไดจัด 

                               ทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในอําเภอแวง และ 

                               ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 1๓) พ.ศ. 25๕๒ 

                               มาตรา 67 ทวิ  กําหนดให การจายเงินอุดหนุน ตามมาตรา  67(8)   เทศบาลจะกระทํา 

                               ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 

 

                                              ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
                               (ฉบับท่ี 1๓) พ.ศ. 25๕๒ มาตรา  67  ทวิ  ผูบริหาร จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขอรับความ 

                               เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตาตอไป       

นายอดุลย  อาเดอนาน       - ขอขอบคุณครับตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติ เร่ือง  ขอความเห็นชอบการ 
ประธานสภาเทศบาล         จายเงินอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอแวง ในโครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน 
                                  ของประชาชนอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
                                  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปงบประมาณ 
                                  พ.ศ. ๒๕๖๐    มีสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือใหความเห็นชอบ  เปนเอกฉันท 
                                  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๓ ผานนะครับ 
                             
นายอดุลย  อาเดอนาน        ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล          -ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอ 
                                     ไดครับ  
นายฮําแดร  อามัด             - ขออนุญาตครับทานประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
นายกเทศมนตรี                วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                   หมวด ๕ ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว 
                                   นําไปปฎิบัติ รวมท้ังแจงใหสภาทองถิ่นทราบ  เทศบาลตําบลบูเกะตาได 
                                   ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไขคร้ังท่ี ๑ 
                                   ประจําป ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได 
                                   ประกาศใชแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประกาศ 
                                   ณ วันท่ี ๑4 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
                                   กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                   พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๔ จึงขอแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                    ไดทราบโดยท่ัวกัน 
ท่ีประชุม                         - รับทราบ - 
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นายมะนาวี   มะนอ         - เสนอใหทางเทศบาลชวยแกไขปญหาน้ําเสีย ท่ีมัสยิดบานเจะเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล         - เสนอใหทางเทศบาลชวยเหลือเด็กกําพรา ท่ีเจะเด็ง 
นายอับดุลรอหิง   นุห       - แจงเร่ืองการกอสรางบานคนไขในพระบรมราชานุเคราะหฯ มีความพิการ แขนขาออนแรง 
รองนายกเทศมนตรี          ท้ัง 2 ขาง และครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซา  สะมะแอ อายุ 11 ป บานเลขท่ี   

36 หมูท่ี 2 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาลไปดูดวย                                  
นายฮําแดร   อามัด          - เร่ืองน้ําเสียท่ีมัสยิดบานเจะเด็ง ขอมอบใหทางกองชางไปสํารวจ เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา ตอไป 
นายกเทศมนตรี               - เร่ืองการกอสรางบานคนไขในพระบรมราชานุเคราะหฯ ขอใหทางกองชาง และกองสาธารณสุขฯ 
                                  ไปชวยในการกอสรางบานใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด และขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาล 
                                  เขาไปดูแลดวย 
                                  - เร่ืองการชวยเหลือเด็กกําพรา รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ 
นายอาหะมะ  มะยูโซะ       - แจงการขอรับบริจาคสนับสนุนส่ิงของอุปโภค-บริโภค เพ่ือชวยเหลือ ครอบครัวของ 
นักพัฒนาชุมชน                 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซา  สะมะแอ  คนไขในพระบรมราชานุเคราะหฯ 
นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ   - แจงเร่ืองพนักงานจางของเทศบาลอายุครบ 60 ป  จํานวน 2 ราย 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ           คือ นายมานะ  มามะ และนายอับดุลเลาะ   มะดาโอะ 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน       - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล         - ไมมี -    
                                  - เมื่อไมมีผูใดมีเร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 4     

ผานนะครับ  
                                  - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารและ  

พนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.10  น.                                                                                                                                                 
                                 (ลงช่ือ)         จิรศักดิ์    เกาซวน         ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงช่ือ)         จําปา     นิลวงศ           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                                ( นางจําปา   นิลวงศ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

แลวเห็นวาถูกตองทุกประการ 

                                  (ลงช่ือ)      เปาซี   ยีเด็ง           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายเปาซี    ยีเด็ง) 
                                               (ลงช่ือ)       มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายมะนาวี    มะนอ) 
                                               (ลงช่ือ)      ซานูซี    ยะโกะ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายซานูซี    ยะโกะ)      
                                                                                                     (ลงช่ือ)      อดุลย   อาเดอนาน 
                                                                                                                (นายอดุลย  อาเดอนาน) 
                                                                                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สภาเทศบาลไดรับรองแลวเมื่อ ประชุมสมัย....วิสามัญ.....สมัยที่.....1....(ขยายเวลา)......ประจําป.....๒๕60.... 
เมื่อวันที่.....17....เดือน....ตุลาคม.........พ.ศ.....๒๕60.... 
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