
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งท่ี๑)  ประจําป  ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๑  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา ๑๐.๐๐ น.     

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

ผูมาประชุม 

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

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายซานูซี   ยะโกะ                  สมาชิกสภาเทศบาล                    ลากิจ 
        ๒. นางจําปา   นิลวงศ                  เลขานุการสภาเทศบาล                ติดราชการ  

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. นายฉัตรชนก   รักขพันธ หัวหนาฝายอํานวยการ ฉัตรชนก   รักขพันธ  
๘. นายอับดลุรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๙. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  

๑๐. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
 

นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน กอนเขาระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล          วาระการประชุม เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ วรรคสอง ผมขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบูเกะตา ดําเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากทาน
เลขานุการสภา คือ คุณจําปา  นิลวงศ ปลัดเทศบาล อยูในระหวางการเดินทางไปราชการ  ในการนี้
ผมขอใหคุณจีรพงษ  วงษนอย  ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เปนผูชี้แจง
รายละเอียดและวิธีการตามระเบียบในการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญครับ 

นายจีรพงษ   วงษนอย         - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ผูอํานวยการกองชาง            วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ วรรคสอง กําหนดวาในการประชุม

ครั้งใดถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหสภาทองถ่ินเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว โดยใหสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรเปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาชั่วคราว ซ่ึงคําเสนอนั้นตองมี
สมาชิกดวยกันรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกชื่อเหลานั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจ 
นับแลวใหประธานสภาประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาได
คะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากันโดยวิธีเดิม แตหากเลือกใหม
แลวยังไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหประธานสภาออกเสียงชี้ขาด 

นายอดุลย   อาเดอนาน        - ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรเปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาล           โดยมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน  ขอเชิญครับ 
นายมะตันลา   อูเซ็ง            -ขอเสนอ นายเปาซี   ยีเด็ง     เปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายอดุลย    อาเดอนาน       - ตามท่ีนายมะตันลา   อูเซ็ง   เสนอ นายเปาซี    ยีเด็ง  เปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาล           ขอผูรับรองดวยครับ 
นายอันวา  อับดุลเลาะ         - ผมขอรับรอง นายเปาซี    ยีเด็ง   เปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายมาหามะคัสตัม  มะแซ    - ผมขอรับรอง นายเปาซี   ยีเด็ง   เปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอดุลย   อาเดอนาน       - มีผูรับรองถูกตองครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม เชิญเสนอได นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม                         - ไมมี - 
 นายอดุลย   อาเดอนาน      - ในเม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อผูใดอีก เปนอันวา นายเปาซี   ยีเด็ง  ไดรับเลือกเปน 
ประธานสภาเทศบาล          เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวตามมติของสภา ตอไปเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  

ครับ 
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นายเปาซี   ยีเด็ง             - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล      ตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งท่ี๑) ประจําป ๒๕๕๙ โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ชั่วคราว                        ดวยกันท้ังหมด ๔ วาระการประชุม บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเรียนเชิญทาน 

ประธานสภาเทศบาล ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ครับ 
นายอดุลย    อาเดอนาน     - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งท่ี ๑) ประจําป ๒๕๕๙ บัดนี้ 
                                  สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม  

๔  วาระการประชุม ดวยกัน 
                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด .....๘....ทาน  

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘  

ท่ีผานมา ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน    
                                เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ขออนุมัติทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา โครงการกอสราง/ 
ประธานสภาเทศบาล      ปรับปรุงสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ีกอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้ว

คอนกรีตภายในบริเวณบอขยะเทศบาล โดยรอบบริเวณ จํานวน ๑ โครงการ (เขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลโละจูด)   

                               - ขอเชิญทานผูบริหาร  ครับ 
นายฮําแดร   อามัด        - เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายกเทศมนตรี                                                       ญัตติของผูบริหาร 

             เรื่อง  ขออนุมัติทํากิจการนอกเขตเทศบาล 
  ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา  มีความจําเปนตองขออนุมัติทํากิจการนอกเขตเทศบาล

ตําบลบูเกะตา โครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ีกอสราง
ตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีตภายในบริเวณบอขยะเทศบาล โดยรอบบริเวณ  จํานวน ๑ 
โครงการ  (เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโละจูด)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้.- 

              หลักการ 
          เพ่ือขออนุมัติทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา โครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิง

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ีกอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีตภายในบริเวณ
บอขยะเทศบาล โดยรอบบริเวณ  (เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโละจูด) ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑,๑๙๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกอสรางรั้วคอนกรีตโดยรอบบริเวณขนาดความสูง ๑.๖๐ 
เมตร ยาว ๔๐๖ เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด จํานวน ๑ โครงการ 

              เหตุผล 

  เนื่องดวยในปจจุบัน ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนปญหาเรงดวน ของเทศบาลตําบล    
บูเกะตา  เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึน และบอขยะของเทศบาลมีสภาพถนน
ภายในเปนดินลูกรังปนดินเหนียวชวงฤดูฝนถนนลื่น รถบรรทุกขยะมูลฝอยไมสามารถเขาไปท้ิงขยะใน
บริเวณรอบพ้ืนท่ีท้ิงขยะได ประกอบกับชวงฤดูแลงอาจจะทําใหเกิดอัคคีภัย ซ่ึงอาจทําให 
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นายฮําแดร   อามัด        สวนยาง บริเวณขางเคียงบอขยะเทศบาลไดรับความเสียหายได  ซ่ึงสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
นายกเทศมนตรี            ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  (เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน  
                               ตําบลโละจูด) ตามเอกสารสิทธิ์ หนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดิน เลขท่ี ๓๕๘๓  ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์

ของเทศบาลตําบลบูเกะตา 
ดังนั้น  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๗ ทวิ ความวา เทศบาลอาจทํากิจการ    
นอกเขต เม่ือ 

  ๑. การนั้นจําเปนตองทําและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจหนาท่ีอยู
ภายในเขตของตน 

            ๒. ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบล 
แหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ 

                       ๓. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

  จึงไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  เพ่ือพิจารณาใหความยินยอม
เห็นชอบอนุมัติทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา ตามโครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ีกอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีต ภายในบริเวณบอ
ขยะเทศบาล (เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโละจูด)  จํานวน ๑ โครงการ ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด  ลงชื่อ  นายฮําแดร   อามัด  นายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา   

นายอดุลย   อาเดอนาน   - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      - มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม ครับ (ไมมี) ถาไมมี 
                               ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม นะครับ 
                               - สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดใหความยินยอมเห็นชอบอนุมัติใหทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบล        

บูเกะตา  ตามโครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ีกอสราง 
ตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีตภายในบริเวณบอขยะเทศบาล โดยรอบบริเวณ  (เขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลโละจูด) ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๑๙๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ
กอสรางรั้วคอนกรีตโดยรอบบริเวณ ขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔๐๖ เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด  จํานวน ๑ โครงการ  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบจํานวน...๘...เสียง อนุมัติใหทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบล   
บูเกะตา  ตามโครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ี
กอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีตภายในบริเวณบอขยะเทศบาล โดยรอบบริเวณ  
(เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโละจูด) ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๑๙๐ ตารางเมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร และกอสรางรั้วคอนกรีตโดยรอบบริเวณ  ขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร  ยาว ๔๐๖ เมตร    
ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  จํานวน ๑ โครงการ  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๓ ผานครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน   ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล     - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
                              ขอเชิญครับ 
นายอับดุลรอหิง  นุห     - เรื่องการปรับปรุงโครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ี 
รองนายกเทศมนตรี       กอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีต ภายในบริเวณบอขยะเทศบาล เปนเรื่องท่ีดีสามารถ

แกไขปญหาขยะและปญหาน้ําเสีย จากบอขยะไดเปนอยางดี 
                               - แจงเรื่องการจัดกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีสนามกีฬาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                               ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน 
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นายอัดนาน   บินเซ็ง     - แจงเรื่องไฟฟาสาธารณะดับ ท่ีสามแยกบานสะบือรัง ขอใหทางเทศบาลไปซอมแซม ดวย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายศุภโยค   ลอดิง       - แจงใหสมาชิกสภาเทศบาล ไปชี้แจงทําความเขาใจกับชาวบานเรื่องโครงการขุดลอกคลอง 
รองนายกเทศมนตรี       สายบานสะบือรัง - บานลีแยะ  ดวย 
                              - เรื่องการจัดงานวันวาเลนไทนในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา         

ฮาลา-บาลา โดยใหทางเทศบาลจัดเตรียมสถานท่ีอาคารศูนย OTOP เทศบาล ไปรวมจัดทําซุมท่ี 
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา และจัดเตรียมอาหาร (ขาวตม) 

ท่ีประชุม                    - รับทราบ - 
นายฮําแดร   อามัด        - เรื่องไฟฟาสาธารณะ ขอมอบใหทางกองชางไปดําเนินการซอมแซม ตอไป  และขอแจงใหสมาชิก 
นายกเทศมนตรี            สภาเทศบาลไปสํารวจไฟฟาสาธารณะและไฟฟาโซลาเซลลในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลดวยวามีจุดไหนดับ

หรือไมติดบาง ใหแจงมาทางเทศบาลทราบเพ่ือจะไดดําเนินการแกไข  ตอไป 
                               - เรือ่งการปรับปรุงโครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ี 
                               กอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีต ภายในบริเวณบอขยะเทศบาล สามารถแกไขปญหา 
                               อัคคีภัยในชางฤดูแลง ได 
นายมะนาวี   มะนอ       - เสนอเรื่องโรคไขเลือดออก ขอใหทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไปดําเนินการพนหมอกควัน 
สมาชิกสภาเทศบาล       เพ่ือกําจัดยุงลาย ใหท่ัวพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ - ชี้แจงเรื่องโรคไขเลือดออกทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดรวมกับ รพ.สต.โละจูด ในการ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ        ออกพนหมอกควัน เพ่ือกําจัดยุงลาย 
                                 - เรื่องการปรับปรุงโครงการกอสราง/ปรับปรุง สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยปรับพ้ืนท่ี 
                                กอสรางตัวถนน คสล. และกอสรางรั้วคอนกรีต ภายในบริเวณบอขยะเทศบาล สามารถแกไขปญหา 
                                อัคคีภัยในชางฤดูแลง ไดเปนอยางดี และเปนการปองกันแนวเขตท่ีดินบอขยะของเทศบาล 
นายอันวา  อับดุลเลาะ     - เรื่องท่ีดินท่ีท้ิงขยะของเทศบาล กอนดําเนินการโครงการกอสราง ขอใหทางเทศบาลไปรังวัดท่ีดิน 
สมาชิกสภาเทศบาล        กอนวาเนื้อท่ีครบตามเอกสารสิทธิ์ หรือไม 
นายอาหะมะ  มะยูโซะ     - แจงเรื่องยุติการบรรยายธรรมชั่วคราว เพ่ือซอมแซมระบบตัวรับ-สง หอกระจายเสียงแบบไรสาย 
นักพัฒนาชุมชน  ร.ก.      - แจงเรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบูเกะตา ประมาณเดือน 
ผ.อ.กองการศึกษา          มีนาคม ๒๕๕๙ ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาลชวยไปประชาสัมพันธดวย 
นายอิบรอเฮ็ง   สือแม     - แจงเรื่องท่ีดินของเทศบาล ท่ีบานไอตาเปาะ ประมาณ ๕ ไร ขอใหทางเทศบาลไปทํารั้วหรือปก 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  หลักเขตใหชัดเจนเพ่ือปองกันการบุกรุก พ้ืนท่ี 
ท่ีประชุม                     - รบัทราบ -  
นายอดุลย  อาเดอนาน    - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล      - ไมมี -    
                               - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๔ 
                               ผานนะครับ     

 - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และ 
พนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
                                                       
                                                                                                             เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น.   
 
  
                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์   เกาซวน          ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงชื่อ)           เปาซี      ยีเดง็           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา(ชั่วคราว) 
                                                  ( นายเปาซี    ยีเด็ง) 

                                 (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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