
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําป  ๒๕60 
วันอังคารที่  29  เดือนสิงหาคม  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. นายศุภโยค    ลอดิง รองนายกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๓. นายอิบรอเฮ็ง     สือแม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
๔. นายฟารฮัม     ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟารฮัม     ลอดิง  
๕. นางนภา    รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๖. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  
๗. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มณฑา     เกาซวน  
๘. นายจีรพงษ   วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ   วงษนอย  
๙. นายฉัตรชนก     รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ  

๑๐. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๑๑. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  
๑๒. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 2 ประจําป ๒๕60  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน  

ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน คร้ังนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 2  ประจําป ๒๕60   

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  5 วาระการประชุม ดวยกัน 

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

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจําป  ๒๕60  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕60) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1  

ประจําป ๒๕60 ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติของผูบริหารเรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ                           
ประธานสภาเทศบาล        รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61  วาระที่ 2 และวาระที่ 3 
                                - ไมทราบวามีการแปรญัตติหรือไมครับ     
                                - ไมมี - ถาไมมีผมขอ เรียนเชิญทานเลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ไดอานบันทึกสรุปผลเลยครับ  

ขอเชิญครับ 
 

นายอัดนาน   บินเซ็ง       - เรียนทานประธานท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   บันทึกสรุปรายงานการ 
กรรมการ/เลขานุการ       ประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภา  พิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ ซ่ึงประชุมเมื่อวันพุธท่ี 2๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                                เวลา  ๑0.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  คณะกรรมการสามัญ 
                                ประจําสภาฯ  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  คร้ังแรก   
                                เมื่อวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘   และในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  
                                สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไดคัดเลือก 
                                และแตงตั้งกรรมการสามัญประจําสภาฯ จํานวน ๑  คน คือ นายอัดนาน  บินเซ็ง 
                                แทนตําแหนงท่ีวาง  ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว   ประกอบดวย 
                                              ๑. นายอันวา            อับดุลเลาะ    ประธานกรรมการ     
                                              ๒. นายมาหามะคัสตัม      มะแซ      กรรมการ 
                                              ๓. นายอัดนาน           บินเซ็ง         กรรมการ/เลขานุการ 
                               ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕6๑   
                               พรอมท้ังรอรับคําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล  ในวันท่ี  16 – ๒๑  สิงหาคม 25๖๐ 
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 นายอัดนาน  บินเซ็ง            เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ 
 กรรมการ/เลขานุการ           ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ แตประการใดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณารางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕6๑ แลว  ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
รางเทศบัญญัติฯดังกลาวแตประการใด  ไมมีกรรมการแปรญัตติทานใดขอสงวนความเห็น  และ
ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดขอสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานผลการ
ประชุมตอประธานสภาเทศบาลพรอมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๑  ตามรางเดิม  เพ่ือสภาเทศบาลไดพิจารณา ตอไป 

                                           

นายอดุลย    อาเดอนาน       - ขอบคุณมากครับ เลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีทานเลขานุการฯ  ได 
ประธานสภาเทศบาล           อานแปรญัตติปรากฏวาไมมีทานสมาชิกทานใด  แปรญัตติ  และไมมีการแกไข  
                                    จึงไมมีการอภิปราย   เปนอันวาผานวาระท่ี  ๒  ไป 

 

นายอดุลย  อาเดอนาน         - ตอไปผมจะขอมติในวาระท่ี  ๓ นะครับ  มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
ประธานสภาเทศบาล           เห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๑ 
                                    ของผูบริหาร ตราเปนเทศบัญญัติ    โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  ใหตราเปนเทศบัญญัติ  
                                    เปนอันวา ญัตติของผูบริหาร  เร่ือง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                    รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๑  ของผูบริหาร  ในวาระท่ี ๑,๒,๓  ผานนะครับ 

 

นายอดุลย  อาเดอนาน       ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล         ทองถิ่น 
                                  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบครับ 
 

นางจําปา  นิลวงศ            ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
เลขานุการสภาเทศบาล      แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง 
                                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย (๑) สมาชิกสภา 
                                  ทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน และ สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก 
                                  จํานวนสามคนใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกอีกได 
 

นายอดุลย อาเดอนาน       -ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน
ประธานสภาเทศบาล         สามคนเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา       
                                  ขอเชิญเสนอครับ 

 

นายอันวา   อับดุลเลาะ      กระผมนายอันวา   อับดุลเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ขอเสนอช่ือสมาชิก 
สมาชิกเทศบาล               สภาเทศบาล ดังนี้ 
                                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น    ประกอบดวย 
                                 ๑. นายมะนาวี     มะนอ           กรรมการ 
                                 ๒. นายมาหามะคัสตัม  มะแซ      กรรมการ 
                                 ๓. นายอัดนาน     บินเซ็ง           กรรมการ 
นายอดุลย อาเดอนาน     - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนเปน 
ประธานสภาเทศบาล        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา อีกหรือไมครับ  
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นายอดุลย  อาเดอนาน      -ไมมี- 
ประธานสภาเทศบาล        - ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ 
                                 โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท 
                                 เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๔  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล        - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายซานูซี  ยะโกะ           - เสนอใหขยายเขตไฟฟา สายบานเปาะซูเยะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         - เสนอใหบุกเบิกถนนเช่ือมตอกับสถานท่ีกอสรางมัสยิด บานบาโอะ 
                                 - ขอใหทางเทศบาลนําทรายและหินคลุก ไปถมถนนกําปงละหารเพ่ือแกปญหา 
                                   ผิวจราจรชํารุด เพ่ือใหการจราจรไป-มา สะดวกขึ้น 
นายฟารฮัม  ลอดิง           - เสนอเร่ืองทอประปาชํารุด หนากูโบรบานสูแก  ทําใหมีน้ําไหลตลอดเวลา ขอใหทางเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ไปดําเนินการหาวิธีการแกไขปญหาดวย 
นายเปาซี     ยีเด็ง           - เสนอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนแอลฟลทติกคอนกรีต 
สมาชิกสภาเทศบาล           ถนนจากแยกทางเขาบานสูแก เพ่ือแกไขปญหาถนนชํารุด 
                                 - เสนอใหทางเทศบาลแกไขปญหาดินโคลนบนถนนตรงจุดทางไปเจะเด็งใกลกับทางเขา 
                                 บึงละหาร ขอใหทางเทศบาลหาวิธีการแกไขปญหา ดวย 
                                 - สอบถามเร่ืองการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ขอใหทางเจาหนาท่ีชวยเรงรัดผูท่ีคางจายภาษี 
                                 กับเทศบาล ใหมาชําระภาษีดวย 
นายอัดนาน  บินเซ็ง         - เสนอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางถนน คสล. แยกจากถนนทางไปบานเจะเด็งประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล          500 เมตร พรอมกับขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
นายจีรพงษ  วงษนอย       - ช้ีแจงเร่ืองถนนทางเขาบานสูแก วาทางเทศบาลไดดําเนินการของบประมาณในการกอสราง 
ผูอํานวยการกองคลัง        ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา ในปงบประมาณ 2561 
                                 - เร่ืองถนนทางไปบานเจะเด็ง ท่ีมีดินโคลนบนถนนตรงจุดใกลกับทางเขาบึงละหาร เนื่องจากถนน 
                                 สายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของแขวงการทางสุคิริน ทางเทศบาลไดประสานไปแลวแตทาง

แขวงการทางยังไมแจงเร่ืองมา  ทางเทศบาลจะประสานอีกคร้ังหนึ่ง 

นายฮําแดร  อามัด          - ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ท่ีไดชวยกันเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี             สําหรับโครงการตาง ๆ นั้น มีขอจํากัดทางดานงบประมาณท่ีจะดําเนินการ 
                                - เร่ืองการขยายเขตไฟฟา ทางเทศบาลไดตั้งงบประมาณไวแลวในป 2561 
                                - โครงการบุกเบิกถนนเช่ือมตอกับสถานท่ีกอสรางมัสยิด บานบาโอะ รับไวพิจารณาดําเนินการ 
                                  ตอไป 
                                - สอบถามผูอํานวยการกองคลังเร่ือง งบประมาณรายจายประจําป 2560 วามีเงินท่ีจะจาย 
                                  ในการซอมแซมทรัพยสิน หรือไม 
นางสมศรี  ขาวสุวรรณ     - ช้ีแจงเร่ืองงบประมาณรายจายประจําป 2560 วาในขณะนี้ไมสามารถดําเนินการในการ 
ผูอํานวยการกองคลัง       ซอมแซมทรัพยสิน ได เนื่องจากไมมีงบประมาณ ตองรอใหงบประมาณเขามากอน                                 
ท่ีประชุม                      - รับทราบ – 
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นายมะนาวี   มะนอ         - ขอใหแกไขปญหาน้ําท้ิงท่ีมัสยิดบานเจะเด็ง ไหลเขาสวนของชาวบานขางเคียง ขอให 
สมาชิกสภาเทศบาล         ทางเทศบาลไปดําเนินการแกไขปญหาดวย 
                                 - ขอใหทางเทศบาลกอสรางคูระบายน้ํา หนาบานผูใหญบานหมูท่ี 4 บานเจะเด็ง เพ่ือแกไข 
                                 ปญหาน้ําไหลหลาก 
                                 - เร่ืองประปา ขอใหขยายเขตน้ําประปาใหไปถึงบานจัดสรร บูเกะตาเมืองใหม 
นายฮําแดร   อามัด         - เร่ืองปญหาน้ําท่ีมัสยิดบานเจะเด็ง ขอมอบใหทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
นายกเทศมนตรี              และทางกองชาง ไปดําเนินการแกไขปญหาดวย 
                                - เร่ืองคูระบายน้ําบานเจะเด็ง ขอรับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
                                - เร่ืองน้ําประปา จะประสานกับโครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส ตอไป 
ท่ีประชุม                     - รับทราบ 
นายอดุลย  อาเดอนาน    - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล      - ไมมี -    
                               - เมื่อไมมีผูใดมีเร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 5    

ผานนะครับ  
                               - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารและพนักงาน  

เทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                                                                                                                                             

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.20    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 
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