
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ประจําป  ๒๕60 
วันพฤหัสบดีที่  28  เดือนธันวาคม  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. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา   อับดุลเลาะ  
๔. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม  มะแซ  
๕. นายมะนาวี   มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี    มะนอ  
๖. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

ผูไมมาประชุม 

    1. นายเปาซี   ยีเด็ง                       สมาชิกสภาเทศบาล   ลาปวย 
   2. นายซานูซี   ยะโกะ   สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 
   3. นายอัดนาน    บินเซ็ง  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  
5. นายฟารฮัม    ลอดิง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฟารฮัม    ลอดิง  
6. นางนภา   รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา   รักษชนม  
7. นายฉัตรชนก   รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก   รักขพันธ  
8. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มณฑา     เกาซวน  
9. นายนพดล   อับดุลเลาะ นายชางโยธาชํานาญงาน นพดล   อับดุลเลาะ  

10. นายอับดุลรอฮมิ  มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อับดุลรอฮิม  มะดาโอะ  
11. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล  จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕60  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน           

ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน คร้ังนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕60              

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเร่ิมการประชุมครับ สําหรับคร้ังนี้มีระเบียบ         
วาระการประชุม  4 วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมคร้ังนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....5....ทาน 
                                  - ขอความอนุเคราะหทุนการศึกษา จากสมาชิกสภาเทศบาล คนละ 1 ทุน และของรางวัล 
                                    คนละ 1 ช้ิน เพ่ือเปนของรางวัลในการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2561 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยวิสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 1 (ขยายเวลา) ประจําป  ๒๕60  (ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  17  ตุลาคม  ๒๕60) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 (ขยายเวลา)

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

นายอดุลย  อาเดอนาน       ระเบียบวาระที่  3  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอ ไดครับ 
นายฟารฮัม   ลอดิง           - สอบถามเร่ืองทุนการศึกษา ท่ีจะมอบใหกับเด็ก  ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ประจําป 2561 
นายมะนาวี   มะนอ          - เสนอเร่ืองประปาแตกหนาบานเปาะแม ขอใหทางเทศบาลดําเนินการแกไขปญหาดวย 
สมาชิกสภาเทศบาล          - เร่ืองตลาดริมน้ําบานบาโอะ ขอใหทางเทศบาลไปดูแลเร่ืองไฟฟาบริเวณอาคารดวย               
นายอิบรอเฮ็ง    สือแม       - เสนอใหทางเทศบาลซอมแซมทอระบายน้ําบึงละหาร เนื่องจากดินทรุดตัวเปนโพรงขนาด 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี     กวาง 2 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร ขอใหทางเทศบาลไปดําเนินการการแกไขปญหาดวย 
นายศุภโยค   ลอดิง           - ช้ีแจงเร่ืองน้ําประปาหนาบานเปาะแม ทางเทศบาลไดประสานกับทางชลประทานจังหวัด 
รองนายกเทศมนตรี           นราธิวาสแลว ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการซอมแซม 
                                  - แจงเร่ืองถนนบริเวณสามแยกทางไปเจะเด็ง หนาบานนายก อบต.โละจูด เกิดอุบติเหตุรถชนกัน 

บอยขอใหทางเทศบาลดําเนินการหาวิธีการแกไขปญหาดวย 
                                  - สอบถามเร่ืองไฟฟาโซลาเซลลของ ศอบต. ท่ีบานลีแยะ จะยายมาท่ีชุมชนบานสูแก จะไดไหม 
นายอับดุลรอหิง  นุห         - แจงขอความรวมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ชวยกับบริจาคทุนการศึกษาและของรางวัล 
รองนายกเทศมนตรี          เพ่ือมอบใหกับเด็ก ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561   
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นายฮําแดร    อามัด          - เร่ืองถนนบริเวณสามแยกทางไปเจะเด็ง หนาบานนายก อบต.โละจูด และ มุมถนน 
นายกเทศมนตรี               เกาะกลางหนาสํานักงานเทศบาลขอใหทางสํานักปลัดเทศบาลไปประสานกับทางตํารวจ 
                                  จราจรเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา  ตอไป 
                                  - เร่ืองตลาดริมน้ําบานบาโอะ ขอมอบใหทางกองชางไปหาวิธีการแกไขปญหา ตอไป 
                                  - เร่ืองทอระบายน้ํา ดินทรุดตัว ท่ีบึงละหาร ขอใหทางกองชาง ไปสํารวจเพ่ือหาวิธีการ 
                                  แกไขปญหา 
                                  - เร่ืองไฟฟาโซลาเซลลของ ศอบต. ท่ีบานลีแยะ จะตองประสานกับทาง ศอบต. กอนวาจะ 
                                  ดําเนินการไดหรือไม 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ -                  
นายอดุลย  อาเดอนาน       - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเร่ืองอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล         - ไมมี -    
                                  - เมื่อไมมีผูใดมีเร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 3     

ผานนะครับ 
                                  - ขออวยพรปใหมใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาท่ีทุกทาน มีความสุข 
                                  สุขภาพแข็งแรง ตลอดป 2561  
                                  - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารและ  

พนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.40  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..แรก... ประจําป 2561 
เมื่อวันที่.....27....เดือน....กุมภาพันธ.......พ.ศ.....2561..... 
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