
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา) ประจําป  ๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี  ๒๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ น.     

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
---------------------------                                

ผูมาประชุม 

  ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายอดุลย    อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาล อดุลย     อาเดอนาน  
๒. นายอัดนาน     บินเซ็ง รองประธานสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๓. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา     อับดุลเลาะ  
๔. นายเปาซี    ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๕. นายซานูซี    ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี    ยะโกะ  
๖. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม    มะแซ  
๗. นายมะตันลา     อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะตันลา     อูเซ็ง  
๘. นายมะนาวี     มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี     มะนอ  
๙. นายมะนูยี     อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี     อูเซ็ง  

๑๐. นางจําปา    นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา    นิลวงศ  

ผูเขารวมประชุม 

 
ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 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. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี    ขาวสุวรรณ  
๘. นายอับดุลรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๙. นางนภา    รักษชนม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  

๑๐. นายอาหะมะ   มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ   มะยูโซะ  
๑๑. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  

 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา) ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว        

ขอเรียนเชิญทานประธานไดดําเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน  ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา)

ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเริ่มการประชุมครับ     
สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม  ๕  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๙....ทาน   

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๒   (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ท่ีผานมา 

ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน

เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล      พ.ศ. ๒๕๕๘  โอนเพ่ิมในงบลงทุน   ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกวา  ๕,๐๐๐  บาท) ของสํานักปลัดเทศบาล 
                               - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮําแดร   อามัด       -เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายกเทศมนตรี                      ดวยผูบริหาร  มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 
                               งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  โอนเพ่ิมในงบลงทุน ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
                               ครภุัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท)   
                               ของ สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป โดยมีหลักการ  และเหตุผลดังตอไปนี้ 

                   หลักการ 
                                        เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการขอโอนงบประมาณรายจาย  
                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   โอนเพ่ิมในงบลงทุน  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
                               ครภุัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท) 
                               ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  ๑ แผนงาน  คือ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    ดังตอไปนี้ 
                                       ๑. แผนงานบริหารท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป    โอนเพ่ิมในงบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   
                               ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงิน 
                               เกินกวา ๕,๐๐๐ บาท) ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๕๔,๓๐๐ บาท  
                             โอนเพ่ิม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน    ๑๕๔,๓๐๐     บาท   

 
 
 
 
 



- ๓ - 
นายฮําแดร   อามัด      เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 
นายกเทศมนตรี          โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานดังตอไปนี้ 
                             แผนงานงบกลาง   งบกลาง   เงินสํารองจาย 
                             - โอนลดงบประมาณจากแผนงานงบกลาง  จากงบกลาง  เงินสํารองจาย  ตั้งไว  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๓๑๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน จํานวน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือ   โอนงบประมาณ
ท้ังหมด  จํานวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท โดยโอนเพ่ิมในงบลงทุน  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท) ของสํานัก
ปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                                                             เหตุผล 

                                        เนื่องจากเทศบาลไดตั้งงบประมาณเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
                              ของสํานักปลัดเทศบาล  ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แตงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอท่ีจะ 
                              ดําเนินการได  จึงขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
                              จาก  แผนงานงบกลาง   จากงบกลาง  เงินสํารองจาย  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
                              รวมจํานวนงบประมาณขอโอนท้ังส้ิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือนําไปสมทบตั้งจาย 
                              เปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑของสํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

                                        ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ 
                               งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   ขอ  ๒๗  ผูบริหาร  จึง 
                               ขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ตอไป 

นายอดุลย   อาเดอนาน   - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหารเรื่องขอโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล      รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โอนเพ่ิมในงบลงทุน  ประเภทคาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา  ๕,๐๐๐  บาท) 
ของสํานักปลัดเทศบาล  ตอไปมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ   

                                - ไมมี - 
                                - ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการขอโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โอนเพ่ิมในงบลงทุน  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา  ๕,๐๐๐  บาท) ของสํานัก
ปลัดเทศบาล    

                                - สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ    
มติท่ีประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท   
                                เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๓  ผานครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล       พ.ศ. ๒๕๕๘  
                                 - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

 
 
 
 
 



- ๔ - 
นายฮําแดร   อามัด           เรียน   ประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                          ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
                                  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและ 
                                  สิ่งกอสราง  จํานวน  ๑  โครงการ   โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                       หลักการ 

                                             เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการจายขาดเงินสะสม  ประจําป 
                                  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
                                  จํานวน  ๑  โครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน   โดยมี 
                                  รายละเอียด ดังนี้  คือ 
                                  งบลงทุน 
                                  งานไฟฟาและถนน 
                                  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง           จํานวน  ๑   โครงการ          
                                   - โครงการกอสรางเข่ือนกันตลิ่งคลองสายบานเจะยอ  ขนาดความกวางตามทางลาด  
                                  ๕.๕๐  เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณ ๒,๙๖๙,๐๐๐ บาท 
                                  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดาน  บริการชุมชนและสังคม(๐๐๒๐๐) แผนงาน   
                                  เคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๐)  งาน   ไฟฟาและถนน( ๐๐๒๔๒) 
                                                                             เหตุผล 
                                              เนื่องจากไดมีประชาชนจากชุมชนบานเจะยอ  ไดยื่นคํารองขอความชวยเหลือตอ 
                                 เทศบาลตําบลบูเกะตา  เพ่ือใหเทศบาลแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนและประชาชน 
                                 ในดานการแกไขปญหาและปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลองสายบานเจะยอ  ซ่ึงงานปองกันฯ  
                                 รวมกับกองชางไดสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  พบวาคลองเจะยอเปนคลองธรรมชาติรองรับ 
                                 น้าํปาจากเขตภูเขาท่ีไหลจากฝงตะวันตกระบายลงสูแมน้ําสุไหงโก-ลก น้ําปาท่ีมีความรุนแรง 
                                 จงึไดกัดเซาะตลิ่งริมคลองเจะยอ เปนระยะทางประมาณ  ๒๔๐  เมตร หากเทศบาลตําบล 
                                 บเูกะตา ไมเรงดําเนินการแกไขปญหาจะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและความเปนอยู 
                                 ของประชาชนในอนาคต  ผูบริหารเทศบาลจึงไดนําปญหาดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  
                                 (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) “โครงการกอสรางเข่ือนปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งคลองเจะยอ” 
                                 ของเทศบาลแลว แตยังไมไดดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากสถานะทางการคลังของเทศบาล 
                                 ตําบลบูเกะตา ท่ีมีขอจํากัดในดานงบประมาณทําใหไมสามารถตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
                                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดําเนินการแกไขปญหาและปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลองเจะยอ 
                                 ได   จึงทําใหชุมชนและประชาชนมีความเดือดรอน เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
                                 ชมุชนและประชาชนในเขตเทศบาล  ผูบริหารจึงไดจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนปองกันน้ํากัด 
                                 เซาะตลิ่งคลองเจะยอ  จํานวน ๑  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  ๒,๙๖๙,๐๐๐    บาท 
                                              ฉะนั้น  เพ่ือเปนการดําเนินกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ซ่ึงเก่ียวกับดานบริการ  
                                 ชมุชนและสังคม และเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาด 
                                 เงินสะสมเพ่ือดําเนินกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี เนื่องจากไมสามารถนําโครงการดังกลาว 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
นายฮําแดร   อามัด        จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปไดเนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอ และ 
นายกเทศมนตรี             ผูบริหารก็ไดพิจารณาท่ีจะโอนงบประมาณรายจายประจําปและจัดทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติม 
                                แลวแตไมสามารถท่ีดําเนินการไดเนื่องจากไมมีงบประมาณ  ฉะนั้นจึงขออนุมัติจายขาดเงิน 
                                สะสมตามโครงการดังกลาว จํานวน ๑ โครงการ ในวงเงินงบประมาณ  ๒,๙๖๙,๐๐๐ บาท  
                              ซ่ึงไดตรวจสอบแลวเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอท่ีสามารถใชจายไดโดยไมกระทบถึงฐานะการ 
                               คลงัของเทศบาลแตอยางใด และโครงการดังกลาวฯเปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 
                                              ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
                                 การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน 
                                 ทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘  ขอ  ๘๙   ผูบรหิารจึงเสนอญัตตินี้  
                                 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ตอไป                                        
นายอดุลย    อาเดอนาน    - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจายขาด  
ประธานสภาเทศบาล        เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตอไปมีสมาชิก  ทานใดจะอภิปราย 
                                 เชิญครับ  -ไมมี- 
                                  - ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการขออนุมัติจายขาด 
                                   เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ        

โปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท   
                                  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๔  ผานครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน       ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายฟารฮัม    ลอดิง          - เรื่องสนามฟุตซอล ของเทศบาล กลุมเยาวชนบูเกะตา ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีได 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   กอสรางสนามฟุตซอล  และขอใหสมาชิกสภาเทศบาลชวยสนับสนุนกลุมเยาวชนบูเกะตา 
                                   ดวย 
นายมะตันลา   อูเซ็ง           - เสนอใหกอสรางเข่ือนกันตลิ่งท่ี คลองบานสะบือรัง ใกลบานอดีตสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล           การตี 
นายฮําแดร   อามัด            - รับไวพิจารณาดําเนินการนําเขาแผนพัฒนาของเทศบาล ในป ๒๕๕๙ เพ่ือจะไดตั้ง 
นายกเทศมนตรี                 งบประมาณในการกอสราง ตอไป 
นายศุภโยค    ลอดิง           - เสนอเรื่องความปลอดภัยในเขตเทศบาล  เสนอใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 
รองนายกเทศมนตรี            และกอสรางปายไฟวิ่ง เพ่ือประชาสัมพันธ การดําเนินงานของเทศบาล และน้ําประปา 
                                    ไมไหล ขอใหทางกองชาง ชวยประสานกับผูรับเหมาและทําการซอมแซมดวย 
คณะผูบริหาร                   - รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
นายอับดุลรอหิง   นุห         - แจงเรื่อง ไฟฟาสาธารณะของทางหลวงดับ สายเลี่ยงเมืองและในตลาดบูเกะตา ขอใหทาง 
รองนายกเทศมนตรี           กองชางชวยทําหนังสือเพ่ือแจงใหแขวงการทางนราธิวาส ทราบ  และทําการซอมแซม ตอไป 
นายอัดนาน   บินเซ็ง          - แจงเรื่องถังขยะท่ีบานเจะยอ ท่ีโดนไฟไหม ขอใหทางเทศบาลชวยนําถังขยะใหมไป 
สมาชิกสภาเทศบาล           แทนดวย 

 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 
นายอันวา   อับดุลเลาะ         - ขอใหทางเทศบาลชวยนํารถ JCB มาเกรดปรับพ้ืนท่ี เพ่ือกอสรางอาคารของกลุมสตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล             ท่ีวางงานในเขตเทศบาล 
นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ     - ชี้แจงเรื่องถังขยะ วาขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการจัดซ้ือถังขยะใหม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  - เรื่องรถ JCB ขณะนี้สายไฮดรอลิคเสียอยูในระหวางการซอมแซม ประมาณ ๒ - ๓  
                                      อาทิตย เม่ือรถซอมเสร็จจะไปดําเนินการปรับพ้ืนท่ีใหตอไป 
นายอาหะมะ   มะยูโซะ         - แจงเรื่องการอบรมกีรออาตี  ท่ีมัสยิดบานบูเกะตา ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน 
นักพัฒนาชุมชน  รก.ผอ.        แจงใหสมาชิกทราบ และชวยประชาสัมพันธดวย  
กองการศึกษา                     - เรื่องการจัดทําแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๙ ไดรับการตอบรับจากชุมชน ดีมาก 
นายอดุลย   อาเดอนาน         - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานเขารวมการอบรมกีรออาตี ท่ีมัสยิดบานบูเกะตา ดวย 
ประธานสภาเทศบาล            - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
                                     - ไมมี -    
                                     - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบ

วาระท่ี ๕ ผานนะครับ  
                                    - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร 

และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                    

                                                                                                 เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๐๐    น.       

                                              (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์   เกาซวน          ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงชื่อ)           จําปา   นิลวงศ           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                                ( นางจําปา   นิลวงศ) 

                                 (ลงชื่อ)       อดุลย    อาเดอนาน         ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                              (นายอดุลย  อาเดอนาน)    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

แลวเห็นวาถูกตองทุกประการ 
                                   (ลงชื่อ)      เปาซี    ยีเด็ง         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นายเปาซี    ยีเด็ง) 

                                             (ลงชื่อ)      มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายมะนาวี    มะนอ) 

                                             (ลงชื่อ)       ซานูซี   ยะโกะ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายซานูซี    ยะโกะ)     
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