
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕60 
วันจันทรที่  ๒7  เดือนกุมภาพันธ  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  
6. นายมาหามะคัสตัม  มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม  มะแซ  
7. 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  
๕. นายฟารฮัม     ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟารฮัม     ลอดิง  
๖. นายจีรพงษ   วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ   วงษนอย  
๗. นางนภา    รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๘. นายฉัตรชนก     รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ  
๙. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  

๑๐. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยแรก ประจําป ๒๕60 บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธาน        

ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน คร้ังนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕60 บัดนี้     

สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  6  วาระการประชุม ดวยกัน 

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

                                 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา สมัยสามัญ   
                                สมัยที่ 4  ประจําป ๒๕๕๙  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕๙) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4   

ประจําป ๒๕๕๙  ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
 
นายอดุลย    อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป  ๒๕๖๐                           
ประธานสภาเทศบาล                    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ ขอ  ๑๑  กําหนดวา เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษา  
ในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ สําหรับเทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวา การประชุม
สมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเร่ิมเมื่อใดแตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนด
วันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑3) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา  ๒๔ 
กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวันเร่ิมประชุม
สมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด ดังนั้นขอใหท่ีประชุมกําหนดการประชุมสมัยสามัญ
ประจําป  ๒๕60 

นายอัดนาน  บินเซ็ง         - กระผมนายอัดนาน  บินเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมีการกําหนด  สมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล         สมัยสามัญ ประจําป  ๒๕๖๐  ดังนี้ 
                                       สมัยแรก สภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ไดกําหนดแลวเมื่อคราวประชุมสภา เทศบาลสมัยสามัญ 
                                       สมัยแรก (คร้ังท่ี๒) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม ๒๕๕9 
                                       สมัยท่ี  ๒  ตั้งแตวันท่ี   ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๐   มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
                                       สมัยท่ี  ๓  ตั้งแตวันท่ี   ๑   สิงหาคม     ๒๕๖๐    มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
                                       สมัยท่ี  ๔  ตั้งแตวันท่ี   ๑   ธันวาคม     ๒๕๖๐    มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
                                       และขอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป  ตั้งแตวันท่ี       
                                       ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
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นายอดุลย   อาเดอนาน          - ดังนั้น ขอทราบมติท่ีประชุมนะครับ  วาเห็นชอบตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล             ไดเสนอหรือไม   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดใหความเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติท่ีประชุม                        สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๓ ผานนะครับ    

 

นายอดุลย    อาเดอนาน         ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  การแตงต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล                     
ประธานสภาเทศบาล             - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
นางจําปา  นิลวงศ                 เรียน ทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ  
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕ 
กําหนดวาภายใตบังคับ ขอ ๑๐๓  และ ขอ ๑๐๔  สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถิ่น ดังนี้ (๒) คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ และ ขอ ๑๐๗  กําหนด วิธีเลือก
คณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ ผูบริหารทองถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือ บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหาร
ทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง และตามวรรคสอง  การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจํากัด
จํานวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือก ตามขอ ๑๒  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  

 

นายอดุลย  อาเดอนาน           - ขอขอบคุณครับเลขานุการสภาเทศบาล  ตอเปนการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล              เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ 

นายฮําแดร  อามัด                - เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผม นายฮําแดร  อามัด 
นายกเทศมนตรี                    นายกเทศมนตรี  ขอเสนอ   
                                       ๑. นายอันวา  อับดุลเลาะ  
                                       ๒. นายมาหามะคัสตัม  มะแซ   
                                       ๓. นายอัดนาน   บินเซ็ง    
                                      เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ครับ  
 

นายอดุลย  อาเดอนาน          ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามระเบียบฯ ถาผูบริหารเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล            ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอทานอ่ืนเปนคณะกรรมการแปรญัตติราง            

ขอบัญญัติอีกหรือไม  -ไมมี- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือผูใดอีก ก็ถือวา   
                                     ๑. นายอันวา  อับดุลเลาะ  
                                     ๒. นายมาหามะคัสตัม  มะแซ   
                                     ๓. นายอัดนาน   บินเซ็ง    
                                     ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 4 ผานนะครับ                           

นายอดุลย   อาเดอนาน        ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติผูบริหาร เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล           งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 
                                    - เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ     
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นายฮําแดร  อามัด             เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยผูบริหารเทศบาล 
นายกเทศมนตรี                ตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและส่ิงกอสราง   จํานวน  ๒  โครงการ        
โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

             

                              หลักการ 
                                               เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการจายขาดเงินสะสม   
                                    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน ประเภท 
                                    คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  จํานวน  ๒  โครงการ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
                                    ชุมชน)  งานไฟฟาถนน   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คือ 
                                   งบลงทุน 
                                   งานไฟฟาถนน 
                                   ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง      จํานวน  ๒   โครงการ          
                                   ๑. โครงการกอสรางเขื่อนกันตล่ิงคลองโละจูด ขนาดความกวางตามทางลาด 
                                   ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร   ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  งบประมาณ    
                                   ๑,๑๒๑,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดาน  บริการชุมชน 
                                   และสังคม   แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน   ไฟฟาถนน 

                                   ๒. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนกําปงสูกา  ขนาดกวาง   
                                   ๐.๔๐   เมตร  ยาว  ๒๐๔  เมตร  ลึกเฉล่ีย   ๐.๔๐  เมตร และรางระบายน้ํา คสล.  
                                   ขนาดกวาง  ๐.๒๐  เมตร  ยาว  ๒๙  เมตร  ลึก   ๐.๒๐   เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาล 
                                   กําหนด  งบประมาณ  ๔๔๙,๕๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  
                                   ดาน  บริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟาถนน 

 

                        เหตุผล 
                                    ตามโครงการท่ี ๑   เนื่องจากในชวงฤดูฝนท่ีผานมา ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 
                                   บูเกะตา  ไดเกิดฝนตกหนัก น้ําปาไหลหลาก  น้ําทวมฉับพลัน  กระแสน้ําไดไหลกัดเซาะ 
                                   แนวตล่ิงคลองโละจูดพังเสียหาย  บริเวณพ้ืนท่ีสวนสาธารณะของเทศบาลตําบลบูเกะตา  
                                   (สวนกูแบบอยอ) ซ่ึงสวนสาธารณะดังกลาวมีพ้ืนท่ีตั้งอยูติดแนวตล่ิงคลองโละจูด  ซ่ึงเปน 
                                   คลองธรรมชาติท่ีรองรับน้ําปาจากภูเขาท่ีไหลจากฝงตะวันตกระบายลงสูแมน้ําสุไหงโก-ลก 
                                  น้ําปาท่ีมีความรุนแรงไดกัดเซาะตล่ิงริมคลองโละจูดพังทลายเปนระยะทางง  ๑๐๐  เมตร  
                                  หากเทศบาลไมเรงดําเนินการแกไขปญหาจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีและส่ิงปลูกสรางภายใน 
                                  บริเวณสวนสาธารณะเสียหาย  และเทศบาลไดตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลแลว 
                                  ปรากฏวาผูบริหารเทศบาลไดนําปญหาดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐- 
                                  ๒๕๖๒)  ของเทศบาลแลว  แตยังไมไดดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากเทศบาลตําบล 
                                  บูเกะตา ขาดงบประมาณ ในการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการแกไขปญหา 
                                  ดังกลาว  

 
 
 
 



 

- 5 - 
 
 นายฮําแดร   อามัด         เทศบาลจึงจําเปนตองจัดทําโครงการกอสรางเขื่อนกันตล่ิงคลองโละจูด  ขนาด 
 นายกเทศมนตรี             ความกวางตามทางลาด  ๔.๐๐  เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร   ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  
                                 ใชงบประมาณท้ังส้ิน  ๑,๑๒๑,๐๐๐ บาท 
                                 ตามโครงการท่ี ๒  ดวยทางชุมชนบานสูแก  ไดจัดทําประชาคม และยื่นคํารองขอ 
                                 ความชวยเหลือผานทางกองชางมายังเทศบาลตําบลบูเกะตา เพ่ือใหเทศบาลแกไข  
                                 ปญหาความเดือดรอนของชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบานสูแก ปญหา 
                                 เก่ียวกับระบบระบายน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ตามแนวถนนกําปงสูกา เนื่องจากตาม 
                                 แนวถนนดังกลาวไมมีระบบทางระบายน้ํา ทําใหน้ําไหลเขาบานเรือนของประชาชน 
                                 ท่ีอาศัยอยูตามแนวถนน และเกิดปญหาการระบายน้ําในชวงฤดูฝน จึงขอใหเทศบาล 
                                 ตําบลบูเกะตา  ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในชุมชน ทางผูบริหาร 
                                 เทศบาลไดมอบหมายใหกองชางไปดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบความตองการตามท่ี 
                                 ไดรองขอความชวยเหลือของชุมชนซ่ึงปรากฏวา โครงการดังกลาวไดนําบรรจุไวใน 
                                 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลแลว แตยงัไมไดดําเนินการแต 
                                 อยางใด เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตา ขาดงบประมาณในการพัฒนาทางดาน  
                                 โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนและประชาชน  
                                 เทศบาลจึงจําเปนตองจัดทําโครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนน 
                                 กําปงสูกา   ขนาดกวาง  ๐.๔๐  เมตร ยาว  ๒๐๔  เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๔๐  เมตร 
                                 และรางระบายน้ํา คสล.   ขนาดกวาง   ๐.๒๐   เมตร   ยาว   ๒๙   เมตร 
                                 ลึก  ๐.๒๐  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณท้ังส้ิน ๔๔๙,๕๐๐  บาท 

                   

                                              ฉะนั้น  เพ่ือเปนการดําเนินกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี   ซ่ึงเก่ียวกับดาน 
                                 บริการชุมชนและสังคม  และเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ผูบริหารจึง 
                                 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี  เนื่องจากไม 
                                 สามารถนําโครงการ  ดังกลาวจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปไดเนื่องจาก 
                                 เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอ และผูบริหารก็ไดพิจารณาท่ีจะโอนงบประมาณ 
                                 รายจายประจําปและจัดทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแลวแตไมสามารถท่ีดําเนินการได 
                                 เนื่องจากไมมีงบประมาณ    ฉะนั้นจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม    จํานวน   
                                 ๒ โครงการ   ดังนี้   ๑. โครงการกอสรางเขื่อนกันตล่ิงคลองโละจูด  จํานวน  ๑  
                                 โครงการ    ในวงเงินงบประมาณ   ๑,๑๒๑,๐๐๐  บาท  และ  ๒. โครงการ 
                                 กอสรางคูระบายน้ํา  คสล. ตามแนวถนนกําปงสูกา   จํานวน  ๑   โครงการ  
                                ในวงเงินงบประมาณ   ๔๔๙,๕๐๐   บาท รวมขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  
                                จํานวน  ๒  โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น    ๑,๕๗๐,๕๐๐   บาท  ซ่ึงไดตรวจสอบ 
                                 แลวเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอท่ีสามารถใชจายไดโดยไมกระทบถึงฐานะการคลัง 
                                 ของเทศบาลแตอยางใด และโครงการดังกลาวฯเปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 
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นายฮําแดร   อามัด                       ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  
นายกเทศมนตรี                การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน 
                                   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘  ขอ  ๘๙   
                                   ผูบริหาร จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ตอไป 
 

นายอดุลย  อาเดอนาน        - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดเสนอญัตติ ผูบริหาร  เร่ือง ขออนุมัติจายขาด
ประธานสภาเทศบาล         เงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย 
                                  ขอเชิญครับ    
                                   - ไมมี - ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ        

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพ่ือจัดทําโครงการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี  เพ่ือสําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน   

                                   ประเภทคาท่ีดินและส่ิงกอสราง   งานไฟฟาและถนน    จํานวน    ๒  โครงการ 
                                   ในวงเงิน   ๑,๕๗๐,๕๐๐  บาท   โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท ใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 2 

โครงการ ประจําป 2560 ในวงเงิน ๑,๕๗๐,๕๐๐  บาท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๕  
                                 ผานนะครับ 

นายอดุลย   อาเดอนาน      ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่น ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ บางไหมครับ  ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายมาหามะคัสตัม มะแซ    - เสนอใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแยกจากถนนกําปงสูกา ไปตามแนวคลองโละจูด 
สมาชิกสภาเทศบาล           ชุมชนบานสูแก 
นายซานูซี    ยะโกะ           - เสนอใหกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากถนนบูเกะตาตือเงาะ-ฟารมไก ระยะทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล           ประมาณ 100 เมตร 
นายอิบรอเฮ็ง  สือแม          - เสนอใหทางเทศบาลกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเขาโรงปุย ของเทศบาล 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี      - เร่ืองท่ีดินของเทศบาลท่ีบานไอตาเปาะ ขอใหทางเทศบาลไปทําหลักเขตท่ีดินเพ่ือปองกันการ 
                                   บุกรุก 
                                    - เร่ืองไฟฟาโซลาเซลลท่ีไดรับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. หลายจุดท่ีชํารุด ขอใหทางเทศบาล 
                                    ประสานผูรับผิดชอบมาดําเนินการซอมแซม ดวย 
คณะผูบริหาร                    - รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
นายอับดุลรอหิง  นุห          - เสนอโครงการบุกเบิกถนนเพ่ือเช่ือมตอกับถนน 4 เลน 
รองนายกเทศมนตรี            - แจงเร่ืองน้ําประปาแตก ขอใหทางเทศบาลไปดําเนินการซอมแซม ดวย 
                                   - เร่ืองไฟฟาทางหลวงในตลาดบูเกะตา ชํารุดขอใหทางเทศบาลชวยประสานกับทางแขวงการ 
                                   ทางนราธิวาส เพ่ือใหมาซอมแซม ตอไป 
นายศุภโยค  ลอดิง             - แจงเร่ืองไฟฟาทางหลวง ไดประสานกับทางแขวงการทางนราธิวาส อยูในระหวางการ 
รองนายกเทศมนตรี            ดําเนินการของทางแขวงการทางนราธิวาส 
                                   - เสนอใหมีการจัดการจราจรสายตลาดบูเกะตา เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในการ 
                                   สัญจรไป - มา 
ท่ีประชุม                        - รับทราบ - 
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นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ  - แจงเร่ืองโครงการเขาสุนัตหมู ประจําป 2560  โดยใชงบประมาณของกองทุน 
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ        สปสช. มาดําเนินการโดยใชหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน กับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                                  ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาล ชวยประชาสัมพันธ ดวย 
นายฮําแดร    อามัด         - แจงเร่ืองการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นบูเกะตา ประจําป 2560 ณ เทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี              บูเกะตา ในระหวางวันท่ี 22 - 23 มีนาคม 2560 ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาล เขารวม 
                                 งานสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นบูเกะตา ดวย 

- แจงเร่ืองการเรียนกีรออาตี ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมเรียนกีรออาตีดวย 
ท่ีประชุม                      - รับทราบ         
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
                                  - เมื่อไมมีผูใดมีเร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี       

6 ผานนะครับ และขอขอบคุณทุกทาน  ท่ีเสียสละเวลาเขารวมประชุมในคร้ังนี้ 
                                  - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร    

และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.1๐    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 ๒  ประจําป 2560 
เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560                                                                                             
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