
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ เดือนตุลาคม 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 สมาชิกสภาเทศบาล 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. นายศุภโยค    ลอดิง รองนายกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๓. นายอิบรอเฮ็ง     สือแม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
๔. นายจีรพงษ    วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  
๕. นายอับดุลรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๖. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
 
นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยวิสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ  ทานประธาน     

ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๘ บัดนี้ 
                                  สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระ         

การประชุม  ๔  วาระการประชุม ดวยกัน 
                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๙...ทาน  
     - ขอแสดงความยินดีกับทานนายกเทศมนตรีท่ีกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ  ณ นครเมกกะ 
                                   ประเทศซาอุดิอารเบีย 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ 

ประจําป ๒๕๕๘  ท่ีผานมา ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน     

เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา แทนตําแหนงท่ีวาง 
ประธานสภาเทศบาล      - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบใหท่ีประชุมทราบ 
นางจําปา  นิลวงศ         - เม่ือรองประธานสภาทองถ่ินพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลือกรองประธานสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง ตาม

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ( แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ ๑๕
(๑) สําหรับการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหใชวิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  
ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ ๑๒  กําหนดวา  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ให
ประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน เทากับจํานวน ท่ีกฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด  โดยใชวิธีการตามขอ  ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แตหากได   
มีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนน  สูงสุดเทากันแลว ปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใช
วิธีการจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

 
นายอดุลย  อาเดอนาน   - ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     โดยตองมีผูรับรองไมนอยกวา  ๒ คน 

 
 
 
 



- ๓ - 
 
นายเปาซี   ยีเด็ง           - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายเปาซี    ยีเด็ง  
สมาชิกสภาเทศบาล       ขอเสนอ  คุณมะตันลา   อูเซ็ง  เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายอดุลย  อาเดอนาน    - ขอผูรับรองจํานวน  ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะนูยี   อูเซ็ง          - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะนูยี   อูเซ็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล       ขอรับรอง  คุณมะตันลา   อูเซ็ง  เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายซานูซี    ยะโกะ       - เรยีน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายซานูซี   ยะโกะ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ขอรับรอง  คุณมะตันลา   อูเซ็ง  เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายอดุลย  อาเดอนาน   - มีผูรับรองถูกตอง   ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนเปนรอง 
ประธานสภาเทศบาล     ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา อีกหรือไม 
                               - ไมมี -    
                               - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผูใดอีก  ก็ถือวา  นายมะตันลา   อูเซ็ง  ไดรับเลือก           

เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ตามมติของสภาเทศบาล แหงนี้    
                                                                 
นายอดุลย  อาเดอนาน   ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล     - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
                              ขอเชิญครับ 
นายอันวา   อับดุลเลาะ   - เสนอเรื่องถังขยะ บางซอยไมมีถังขยะ ขอใหทางเทศบาลนําถังขยะไปวางดวย 
สมาชิกสภาเทศบาล       - เรื่องฝาคูระบายน้ําไมมีซอยคอกหมู ขอใหผูรับผิดชอบไปดําเนินการแกไขปญหา ดวย 
                               - เรือ่งก่ิงไมท่ีลุกล้ําถนนขอใหทางเทศบาลออกไปชวยตัดก่ิงไมดวย 
                               - เรือ่งคูระบายน้ําเชื่อมระหวางแยกจากถนนบูเกะตาตือเงาะ - ถนนบือเจาะกะลาดี ขอใหทาง 
                               เทศบาลไปดําเนินการซอมแซมดวย 
                               - เรือ่งขยะและตนไมท่ีริมตลิ่งแมน้ําสุไหงโก-ลก บริเวณบานบาโอะ ขอใหทางเทศบาลไปดําเนินการ 
                               พัฒนาปรับปรุงดวย   
นายฮําแดร    อามัด       - เรื่องถังขยะและก่ิงไม และตนไมริมตลิ่งแมน้ําสุไหงโก-ลก บริเวณบานบาโอะ ขอมอบใหทาง 
นายกเทศมนตรี             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไปดําเนินการตอไป 
                                - เรื่องคูระบายน้ํา ขอมอบใหทางกองชางไปสํารวจและดําเนินการแกไข หรือปรับปรุง ตอไป 
นายมะตันลา   อูเซ็ง        - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ท่ีไววางใจเลือกเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล        บูเกะตา 
                                - เสนอใหมีการเปลี่ยนเกาอ้ีหอง ประชุมสภาเทศบาล 
นายฮําแดร   อามัด         - รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
นายกเทศมนตรี 
นายศุภโยค   ลอดิง         - ฝากสมาชิกสภาเทศบาลชวยไปสํารวจคูระบายน้ําท่ีตัน ใหสมาชิกไปสํารวจดวยเพ่ือจะได 
รองนายกเทศมนตรี         แกไขปรับปรุง ไมใหน้ําทวมขัง จะเขาสูฤดูฝนแลว 
                                 - แสดงความยินดีกับรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  
                                 - ใหทางเทศบาลปรับปรุงเรื่องแอร และเครื่องโปรเจคเตอร หองประชุมสภาเทศบาล ดวย 
นายฮําแดร   อามัด         - รับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 



- ๔ - 
 
นายอดุลย  อาเดอนาน     - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล       - ไมมี -    
                                - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๔ 
                                 ผานนะครับ 
                                 - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร     

และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                    

                                                                                                 เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๕๐    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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