
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1 (ขยายเวลา)  ประจําป  ๒๕60 
วันอังคารที่  17  เดือนตุลาคม  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. นายอิบรอเฮ็ง   สือแม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง   สือแม  
5. นางนภา   รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา   รักษชนม  
6. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มณฑา     เกาซวน  
7. นายฉัตรชนก   รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก   รักขพันธ  
8. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  
9. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  

10. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
11. นายนพดล   อับดุลเลาะ นายชางโยธาชํานาญงาน นพดล   อับดุลเลาะ  
12. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

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

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

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  4 วาระการประชุม ดวยกัน 

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

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยวิสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 1 ประจําป  ๒๕60  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  18  กันยายน  ๒๕60) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  
                                   ๒๕60 ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภาเทศบาล        - การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา  
                                   จากแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี ๒  ในรอบการติดตาม 
                                   เดือนตุลาคม 
                                                  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                  เทศบาลตอสภาเทศบาล  จากแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                  คร้ังท่ี ๒ ในรอบการติดตามเดือนตุลาคม   ขอเรียนเชิญครับ  

  

นายฮําแดร     อามัด         - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  คณะผูบริหาร ขอสรุปสาระ 
นายกเทศมนตรี               สําคัญการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา จากแผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๒ ในรอบการติดตามเดือนตุลาคม (ระหวางเดือนเมษายน 
๒๕๖๐  ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐)  จาก ยุทธศาสตรการพัฒนา  ๗  ยุทธศาสตร ดังนี้      

                                 1) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
           โครงการท้ังหมด              ๕         โครงการ 

                                โครงการท่ีดําเนินการ        ๔         โครงการ 
                                คดิเปนรอยละ                ๘๐                

                                 ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                                     โครงการท้ังหมด              31         โครงการ 

                                โครงการท่ีดําเนินการ        ๒๔         โครงการ 
                                คดิเปนรอยละ                ๗๗.๔๒       
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นายฮําแดร   อามัด    ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
นายกเทศมนตรี             โครงการท้ังหมด              ๕         โครงการ 

                           โครงการท่ีดําเนินการ        ๑         โครงการ 
                           คิดเปนรอยละ                ๒๐    

                          ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                           โครงการท้ังหมด              3         โครงการ 
                           โครงการท่ีดําเนินการ        ๒         โครงการ 
                           คิดเปนรอยละ                ๖๖.๖๗ 

                          ๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                           โครงการท้ังหมด              1        โครงการ 
                           โครงการท่ีดําเนินการ        0         โครงการ 
                           คิดเปนรอยละ                0 

                          ๖) ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
                           โครงการท้ังหมด               ๑๐         โครงการ 
                           โครงการท่ีดําเนินการ         ๖          โครงการ 
                           คิดเปนรอยละ                 ๖๐    

   
                            7)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

                            โครงการท้ังหมด               36          โครงการ 
                            โครงการท่ีดําเนินการ         ๒๕          โครงการ 
                            คดิเปนรอยละ                 ๖9.44 

 

                               รวมโครงการจากแผนการดําเนินงานทั้งหมดประจําป  ๒๕60   จํานวน  ๒๓๔   โครงการ 
                               งบประมาณ ๘๕,๘๒๖,๐๐๐  บาท 
                               - ผูบริหารประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
                               จํานวน ๙๑ โครงการ  จายขาดเงินสะสม ๔ โครงการ รวมเปนอนุมัติงบประมาณ ๙๕ โครงการ 
                               งบประมาณ  ๒๓,๙๓๖,๔๕๐   บาท ลงนามในสัญญา ๖๖  โครงการ  งบประมาณ  
                               ๒๑,๘๑๔,๘๓๓.๕๘  บาท 
                               การเบิกจายงบประมาณ   ๖๕   โครงการ งบประมาณ  ๒๐,๑๗๒,๒๕๒.๗๗ บาท 
                                โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60 –๒๕62 ) 
                               เฉพาะในป ๒๕60 จํานวน  2๓๔ โครงการ   
                               โครงการที่ไดนําไปจัดทํางบประมาณประจําป   ๒๕60   จํานวน   9๕   โครงการ 

                               คิดเปนรอยละ   4๐.๖๐    
                               โครงการที่ไดนําไปเบิกจายงบประมาณงบประมาณประจําป  ๒๕๖๐ จํานวน  ๖๕ โครงการ 
                               คิดเปนรอยละ  ๖๘.๔๒  
                               งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    ตั้งไว       ๒๓,๙๓๖,๔๕๐     บาท 
                               งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เบิกจาย     ๒๐,๑๗๒,๒๕๒.๗๗ บาท 
                               คิดเปนรอยละ  ๘๔.๒๗   ของงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน  ประจําป  ๒๕๖๐ 
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                                       ปญหาและอุปสรรค 

                                        ๑.  ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดวางไว 
                               ๒.  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62  มีจํานวนโครงการมาก 
                               ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีทําใหการดําเนินการตามแผนทําไดนอยสงผลใหแผนพัฒนา 
                               ของเทศบาลมีประสิทธิภาพลดลง 

    

                                                เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
                                   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ขอ ๑๔ (๕)   
                                   คณะผูบริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป  ๒๕๖๐   
                                   เพ่ือใหสภาเทศบาลรับทราบตอไป 
ที่ประชุม                       - รับทราบ -     เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๓ ผานนะครับ 
                             
นายอดุลย  อาเดอนาน       ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอ ไดครับ               
นายอิบรอเฮ็ง    สือแม       - เสนอใหทางเทศบาลจัดทําฝาคูระบายน้ํา หนามัสยิดบานสูแก 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายเปาซี   ยีเด็ง              - สอบถามวาท่ีดินท่ีท้ิงขยะของเทศบาลท่ีบานไอตาเปาะ หมูท่ี 3 ทางเทศบาลจะมีการ 
สมาชิกสภาเทศบาล           ดําเนินการอยางไร  จะพัฒนาเปนแบบไหน 
นายอับดุลรอหิง   นุห        - ช้ีแจงเร่ืองสถานท่ีท้ิงขยะ  ใหสมาชิกสภาเทศบาลชวยกันเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา 
รองนายกเทศมนตรี           สถานท่ีท้ิงขยะ ตอไป 
                                   - สอบถามเร่ืองการถางปา สถานท่ีท้ิงขยะ หมูท่ี 3 บานไอตาเปาะ ทางกองสาธารณสุข 
                                   ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยหรือยัง 
นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  - ช้ีแจงวาขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการถางปาแนวเขตรอบแปลง เพ่ือจะไดดําเนินการ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ         ปกเสาปูน เพ่ือจัดทําแนวเขตตอไป 
นายศุภโยค   ลอดิง           - แจงเร่ืองน้ําประปาทางเขาบานสูแก ทางเทศบาลจะรีบดําเนินการแกไขปญหา ตอไป 
รองนายกเทศมนตรี           - แจงเร่ืองการจัดตลาดเชาวันอังคาร  ท่ีบริเวณหัวสะพานบานบูเกะตา 
                                  - เร่ืองท่ีดินสถานท่ีท้ิงขยะของเทศบาล เสนอใหมีการปลูกตนปาลม เพ่ือเปนรายไดของเทศบาล 
                                  ตอไป     
นายอาหะมะ  มะยูโซะ       - แจงประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนผูสูงอายุ  ในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา ขอใหทาน 
นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.      สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานชวยประชาสัมพันธดวย  
กองการศึกษา                  - เร่ืองการกอสรางบานคนไขในพระบรมราชานุเคราะห ฯ เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซา สะมะแอ 
                                  วาขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และจะดําเนินการสงมอบบานในวันท่ี 31 เดือน 
                                  ตุลาคม พ.ศ. 2560 และขอรับการสนับสนุนส่ิงของหรือเงิน เพ่ือมอบใหกับครอบครัวของ 
                                  เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซา  สะมะแอ  ตอไป 
นายฮําแดร    อามัด          - เร่ืองน้ําประปา ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาล  ชวยช้ีแจงใหชาวบานรับทราบดวย 
นายกเทศมนตรี                - เร่ืองสถานท่ีท้ิงขยะ  หมูท่ี 3 บานไอตาเปาะ ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน 
                                   ชวยกันเสนอความคิดเห็นเพ่ือจะไดดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ใหดีขึ้นตอไป 
                                   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน เขารวมพิธีมอบบานคนไขในพระบรมราชานุเคราะห ฯ   

เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซา  สะมะแอ  ในวันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
  
 
 
 



 
-5- 

 
 
นายอดุลย  อาเดอนาน       - แจงประชาสัมพันธสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน เขารวมรับประทานอาหารเชาท่ีบาลาเซาะ 
ประธานสภาเทศบาล         ตีงี  เพ่ือรวมบริจาคใหกับเด็กนักเรียน ทุกวันศุกร        
                                  - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
                                  - 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 ประชุมสภาเทศบาล...สมัยสามัญ....สมัยที่..4....ประจาํป...2560... 
เมื่อวันที่...28...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...2560... 
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