
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจําป  ๒๕60 
วันอังคารที่  15  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. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม  มะแซ  
๖. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๗. นายมะนาวี   มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี    มะนอ  
๘. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

ผูไมเขารวมประชุม 

     1. นายซานูซี     ยะโกะ                สมาชิกสภาเทศบาล                       ลากิจ 

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. นายฉัตรชนก     รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ  
๗. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มณฑา     เกาซวน  
๘. นางนภา    รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๙. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  

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

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1 ประจําป ๒๕60  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน  

ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน คร้ังนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1  ประจําป ๒๕60   

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  4 วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมคร้ังนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....7....ทาน 
                                  - การประชุมคร้ังตอไป ผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอใหมาประชุมตรงตอเวลาดวย 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 2  ประจําป  ๒๕60  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕60) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  
                                   ๒๕60 ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติของผูบริหารเรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ                           
ประธานสภาเทศบาล        รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 
                                 - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
นายฮําแดร  อามัด           เรียน   ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ญัตติของผูบริหาร เร่ือง 
นายกเทศมนตรี              การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1 
                                 ขั้นรับหลักการ              
                                             ดวยบัดนี้  ผูบริหาร  ไดจดัทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ 
                                 เสร็จเรียบรอยแลว   ผูบริหาร จึงขอแถลงใหทราบถึงสาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําป 
                                 งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้    
     
                                                                           บันทึกหลกัการและเหตุผล 

                                            ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

                                  ของเทศบาลตําบลบูเกะตา 

                                                                                   หลักการ 

                                 ๑ ประมาณการรายรับ เทศบาลตําบลบูเกะตา   ไดประมาณการรายรับไวในปงบประมาณ 
                                     พ.ศ. ๒๕๖๑   เปนเงินท้ังส้ิน   ๔๔,๐๘๕,๐๐๐   บาท     โดยแยกเปน 
 



 
 

- 3 - 
 
นายฮําแดร  อามัด          ๑.๑  หมวดภาษีอากร                                        ตั้งไว             ๓๒๕,๘๐๐   บาท 
นายกเทศมนตรี              ๑.๒  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต       ตั้งไว                ๓๓,๔๐๐   บาท 
                                 ๑.๓  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            ตั้งไว              ๓๐๐,๐๐๐    บาท 
                                 ๑.๔  หมวดภาษีจัดสรร                                      ตั้งไว         ๒๐,๕๐๐,๐๐๐    บาท 
                                 ๑.๕  หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล                         ตั้งไว         ๒๒,๘๗๕,๘๐๐    บาท 
                                 ๑.๖  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                 ตั้งไว                ๕๐,๐๐๐     บาท 

                                 ๒. ประมาณการรายจาย   เทศบาลตําบลบูเกะตา  ไดประมาณการรายจายไวในปงบประมาณ  
                                   พ.ศ. ๒๕๖๑      เปนเงินท้ังส้ิน        ๔๔,๐๘๕,๐๐๐   บาท        โดยแยกเปน 
                                   ๒.๑  รายจายงบกลาง                                        ตั้งไว           4,๕๙๖,๒๗๕     บาท 
                                   ๒.๒  รายจายงบบุคลากร                                    ตั้งไว         ๑๗,๘๓1,๗๐๐     บาท          
                                   ๒.๓  รายจายงบดําเนินงาน                                 ตั้งไว          ๑4,๖๙๐,๙๒5    บาท 
                                   ๒.๔  รายจายงบลงทุน                                       ตั้งไว            ๓,๙๓๗,๑๐๐    บาท 
                                  ๒.๕   รายจายงบเงินอุดหนุน                                ตั้งไว            ๓,๐๒๙,0๐๐    บาท 

                                รายจายจําแนกตามแผนงาน 
                                 ดานบริหารทั่วไป 
                                 -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                 ตั้งไว          ๑3,๒16,220    บาท 
                                 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                     ตั้งไว            ๓,๐๖๓,๔80    บาท 

                                ดานบริการชุมชนและสังคม 
                                -  แผนงานการศึกษา                                        ตั้งไว            9,๖๓๙,๖๘5    บาท 
                                -  แผนงานสาธารณสุข                                      ตั้งไว            ๓,๒๖๖,๗๔๐    บาท 
                                -  แผนงานสังคมสงเคราะห                                 ตั้งไว                ๕๐,๐๐๐     บาท 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน                                  ตั้งไว           ๘,๘๙๘,๙๖๐     บาท 
                                - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                   ตั้งไว              ๓๙๐,๐๐๐     บาท 
                                - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         ตั้งไว              9๔๐,๐๐๐     บาท        

         ดานการดําเนินงานอื่น 
                                 -  แผนงานงบกลาง                                          ตั้งไว            4,๖19,915    บาท 

                      เหตุผล 

                                           ในการประมาณการตั้งจายรายรับ และคํานวณตั้งจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
                            ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามท่ีกลาวมาแลว  ผูบริหารไดพิจารณาดําเนินการ  
                           ตั้งจายไวโดยถูกตอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
                           องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
                           เก่ียวกับการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาลทุกประการ  โดยไดคํานึงถึงความ 
                           จําเปนในการใชจายงบประมาณใหเปนไปโดยประหยัดบังเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น 
                           มากท่ีสุด  ผูบริหาร  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ    

                               พ.ศ.  ๒๕๖๑ มาเพ่ือใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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นายอดุลย  อาเดอนาน     - ขอขอบคุณครับตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติ เร่ือง พิจารณารางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดจะอภิปราย  
                                 - ขอเชิญครับ 
                                 - ไมมี -  หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลจะอภิปราย ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม ครับ  สมาชิกสภา

เทศบาลทานใด รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๑  วาระท่ี  ๑  
ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับหลักการเปนเอกฉันท 
                                 - ตอไป ผมจะขอปรึกษากับสภาแหงนี้นะครับวาจะใหทานสมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติก่ีวัน และจะเร่ิมประชุมวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓  เมื่อไหร  ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลเสนอครับ                                                                 

นายเปาซี   ยีเด็ง            - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผมขอเสนอใหมีการแปรญัตติไดตั้งแต วันท่ี 16 - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา 08.30 - 16.30 น.          

และนัดประชุมในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  ในวันท่ี  2๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐   เวลา  10.๐๐  น. 

นายอดุลย    อาเดอนาน   - ครับตามท่ีนายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอใหมีการแปรญัตติไดตั้งแต 
ประธานสภาเทศบาล        วันท่ี  ๑6 – ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐   เวลา 08.30 น. – 16.30 o.น.  และนัดประชุม 
                                 ในวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓  ในวันท่ี  2๙  สิงหาคม 25๖๐  เวลา  10.๐๐  น.  
                                 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ   
                                 - ไมมี ถาไมมีเปนอันวาใหเปนไปตามท่ี นายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอนะครับ    

เปนอันวา ระเบียบวาระท่ี  ๓  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล        - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายมาหามะคัสตัม มะแซ   - เสนอใหกอสรางทอระบายน้ํา คสล. แบบรถว่ิงดานบนได  หนาบานปะดอมิง 
สมาชิกสภาเทศบาล          - เสนอใหกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตอจากโครงการเดิม หนาบานปะดอมิง 
นายอิบรอเฮ็ง  สือแม        - เสนอเร่ืองท่ีดินสถานท่ีท้ิงขยะบานไอตาเปาะ ขอใหทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    ทําร้ัว  ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะ ตอไป 
                                  - เสนอใหทางเทศบาลติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณตลาดริมน้ําบานบาโอะ เพ่ือปองกันทรัพยสิน 
                                  ของรัฐถูกทําลาย 
                                  - ขอใหทางเทศบาลดําเนินการซอมแซมรถยนตสวนกลางยี่หอ Ford ใหใชงานไดตามปกติ 
นายเปาซี     ยีเด็ง            - เสนอใหทางเทศบาลดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนคลองโละจูด โดยการเรียงหิน จากจุดสะพาน 
สมาชิกสภาเทศบาล          ทางเขาบานเจะยอ - ถนนส่ีเลนตัดใหม เพ่ือใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว 
                                  - เสนอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางซุมหรืออนุสรณสถานเพ่ือเปนจุดดึงดูดใจ นักทองเท่ียว 
นายอัดนาน  บินเซ็ง          - เสนอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางคูระบายน้ํา บานสะบือรัง หนาบานไซมิง 
สมาชิกสภาเทศบาล           ตอจากโครงการเดิม 
นายมะตันลา    อูเซ็ง         - สอบถามเร่ืองเงินคาบํารุงรักษามัสยิด ในเขตเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอันวา   อับดุลเลาะ      - เสนอใหมีการติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลประมาณ 2-3 จุด ตามความเหมาะสม 
สมาชิกสภาเทศบาล          - เสนอเร่ืองการตอเติมรานขายของและวางส่ิงของลุกลํ้าถนน ทําใหการสัญจรไป - มา ไมสะดวก 
                                  ขอใหทางเทศบาลดําเนินการแกไขปญหาดวย 
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นายฮําแดร  อามัด            - ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ท่ีไดชวยกันเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี                สําหรับโครงการตาง ๆ นั้น มีขอจํากัดทางดานงบประมาณท่ีจะดําเนินการ 
                                  - เร่ืองคูระบายน้ําจะรับไวพิจารณาดําเนินการ โดยการจายขาดเงินสะสม 
                                  - เร่ืองซุมทางเขาเทศบาลหรือจุดดึงดูดใจ รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
                                  - เร่ืองโครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองโละจูดจากจุดสะพาน ทางเขาบานเจะยอ – ถนนส่ีเลนตัด      

ใหม เพ่ือใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว ขอฝากใหทางกองชางชวยประสานกับทางสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เพ่ือดําเนินการตอไป 

                                  - เร่ืองรถฟอรด ขอมอบใหทางสํานักปลัดเทศบาล ไปดําเนินการซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ 
                                  ตอไป 
                                  - เร่ืองเงินบํารุงรักษามัสยิด ไมสามารถเบิกจายไดเนื่องจากติดขัดทางดานขอกฎหมายและหนังสือ

ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ไมสามารถกระทําได 
                                  - เร่ืองการตอเติมรานขายของและวางส่ิงของลุกลํ้าถนน ทําใหการสัญจรไป - มา ไมสะดวก ขอฝาก

ใหทางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไปประสานกับทางตํารวจจราจร เพ่ือหาแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาวตอไป 

                                  - เร่ืองกลองวงจรปดตลาดริมน้ําบานบาโอะ ทางเทศบาลไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป 2561 แลว 

นายอาหะมะ  มะยูโซะ      - ช้ีแจงเร่ืองเงินอุดหนุนในการบํารุงรักษามัสยิด วาตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยไม
นักพัฒนาชุมชน ร.ก.ผอ.    สามารถดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนได  ตองรอหนังสือส่ังการท่ีชัดเจนกอน 
กองการศึกษา   
นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  - เร่ืองท่ีดินท่ีบานไอตาเปาะ ทางกองสาธารณสุขไดตั้งงบประมาณไวในหมวดคาวัสดุ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ          เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ในการจัดทําแนวเขตโดยการลอมร้ัว ตอไป 
นายฉัตรชนก  รักขพันธ      - เร่ืองการจัดระเบียบทางเทา และการวางส่ิงของรุกลํ้าถนน ทางเทศบาลจะหาวิธีการ 
หน.สํานักปลัดเทศบาล       หรือการออกระเบียบ เพ่ือดําเนินการตอไป                       
นายศุภโยค   ลอดิง           - เสนอเร่ืองคูระบายน้ํา คสล. บานสะบือรัง มีความสําคัญมากเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
รองนายกเทศมนตรี           - เร่ืองการกอสรางถนนคอนกรีต คสล. หลังบานเปาะซูสะตอปา – ถึงรานน้ําชาบานการตี 
                                  - ชาวบานฝากขอบคุณเทศบาลท่ีไดไปกอสรางเขื่อนกันตล่ิงท่ีบานสูแก และขอใหทางเทศบาล 
                                  ไปติดตั้งไฟฟาโซลาเซล ประมาณ 3 ตน 
                                  - เร่ืองการจัดระเบียบจราจร โดยการทาสีจราจรใหชัดเจน ในตลาดบานบูเกะตา เพ่ือจัดระเบียบ 
                                  ในการจอดรถยนต 
นายอับดุลรอหิง   นุห       - เร่ืองคูระบายน้ําหนากูโบร ทางเทศบาลไดไปพัฒนาเรียบรอยแลว 
รองนายกเทศมนตรี         - เร่ืองคูระบายน้ําหนาบานแบปาละหาร ขอใหทางเทศบาลไปพัฒนาดวย 
                                 - เร่ืองคนงานของแตละฝาย/กอง  ขอใหทางผูบังคับบัญชา ไปตรวจสอบผลการดําเนินงานและ 
                                  เสนอใหทางผูบริหารพิจารณา ตอไป 
                                 - เร่ืองรถ JCB เสียขอใหทางเทศบาลดําเนินการซอมดวย 
                                 - แจงเร่ืองน้ําประปา วาในขณะนี้ทางโครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส ไดมาปรับเปล่ียนทอ 
                                  ประปาใหม ทําใหน้ําไหลดีขึ้น                                   
นายฮําแดร   อามัด         - เร่ืองตลาดริมน้ําชายแดนบานบาโอะ ทางเทศบาลจะไปประสานงานกับธนารักษจังหวัดนราธิวาส 
นายกเทศมนตรี               เพ่ือหารือเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการเปดใชงาน โดยใหทางผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกอง

ชาง และผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เขารวมปรึกษาหารือดวย 
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นายฮําแดร   อามัด          - เร่ืองจุดกลับรถหนาจุดตรวจบานบูเกะตา ขอใหทางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลไปประสาน 
นายกเทศมนตรี               กับทางตํารวจ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา  ตอไป 
                                 - เร่ืองโครงการบุกเบิกถนนสายหนาบานรอง 2 - อนามัยบานสูแก ทางเทศบาลรับไวพิจารณา 
                                 ดําเนินการตอไป 
                                 - เร่ืองคนงานของแตละฝาย/กอง  ขอใหทางผูบังคับบัญชา ไปตรวจสอบผลการดําเนินงานและ 
                                 รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบ  ตอไป 
ท่ีประชุม                      - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน     - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล       - ไมมี -    
                                - เมื่อไมมีผูใดมีเร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 4    

ผานนะครับ  
                              - และขอนัดประชุมในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ในวันอังคารท่ี 2๙ สิงหาคม 25๖๐ เวลา 10.๐๐ น.  
                               ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                               - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารและพนักงาน

เทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                                                                                                                                          

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.15    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.....สามัญ.....สมัยที.่....๓.....ครั้งที่...2......ประจําป.....๒๕60...... 
เมื่อวันที่.....29....เดือน....สิงหาคม.........พ.ศ.....๒๕60... 
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