
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี  ๙  เดือนมีนาคม  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. นายมะนูยี     อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี     อูเซ็ง  
๙. นางจําปา    นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา    นิลวงศ  

 
ผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายมะนาวี     มะนอ                           สมาชิกสภาเทศบาล                       ลากิจ 
ผูเขารวมประชุม 
 

ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายฮําแดร    อามัด นายกเทศมนตรี ฮําแดร   อามัด  
๒. นางนภา    รักษชนม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๓. นายมาหามะรูซี   ยามี นักวิชาการสุขาภิบาล มาหามะรูซี   ยามี  
๔. นายจีรพงษ     วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  
๕. นายอาหะมะ   มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ   มะยูโซะ  
๖. นายฉัตรชนก  รักขพันธ หัวหนาฝายอํานวยการ ฉัตรชนก  รักขพันธ  
๗. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  

 
 
 
 
 

- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
 
นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   



เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญ 
                                   ทานประธานไดดําเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน  ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล          เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘ 
                                   บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเริ่มการประชุมครับ 
                                   สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม  ๔  วาระการประชุม ดวยกัน 
                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๘....ทาน   
                                  - เสนอเรื่องการจัดสงหนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล ขอใหจัดสงใหกับสมาชิกสภา

เทศบาลโดยตรง กรณีสมาชิกสภาเทศบาลไมอยูบานขอใหแจงทางโทรศัพทดวย  
ท่ีประชุม                        - รับทราบ 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   
ประธานสภาเทศบาล       ครั้งแรก  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   ครั้งแรก  ท่ีผานมาครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  ยกมือรับรองเปนเอกฉันท   

เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
                               ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี 
                                - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮําแดร   อามัด         - เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี             คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา  มีดังนี้ 
                                        ตามประกาศกรรมการสรรหาแตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน ท่ี         

๑/๒๕๕๘ ไดประกาศแตงตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา เปนการชั่วคราว โดย   
กระผมนายฮําแดร  อามัด  เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา  
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓   
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ  กําหนดใหนายกเทศมนตรี  แถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
กอนเขารับหนาท่ีภายใน  ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีประธานกรรมการสรรหาไดมีประกาศแตงตั้ง  
นั้น 

                                        บัดนี้  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา  ไดกําหนดนโยบายการ
บริหารงานเทศบาลตําบลบูเกะตา  โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา
ในทุก ๆ ดานกลาวคือ ทางโครงสรางพ้ืนฐาน   ดานเศรษฐกิจ   ดานการพัฒนาสังคม   
ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

- ๓ - 
 
นายฮําแดร   อามัด                       มาใชการใหบริการแกประชาชนอยางท่ังถึง โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
นายกเทศมนตรี                           ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

          ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลตําบลบูเกะตา  บรรลุตาม 
เปาหมาย  จึงกําหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลบูเกะตา ดังนี้ 

   ๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานท่ีเหมาะสม และท่ัวถึง เชน 
ถนน คูระบายน้ํา ทางเทา  สะพาน และติดตั้งบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 
๑.๒ ปรับปรุงภูมิทัศนเทศบาลใหมีความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 

๒. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 



 ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝกอบรมอาชีพแกกลุม
อาชีพ  และกลุมผูผลิตสินคาอยางตอเนื่อง  โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ
สินคา  และสงเสริมดานการตลาด 
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนตลอดจนประสานกับหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 

                                                    ในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหกับประชาชน  โดยการฝกอบรมให
ความรูดานการประกอบอาชีพตามความตองการ 

                                                    ๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีจําหนายสินคา  จัดระเบียบการจําหนาย
สินคา ใหเปนระเบียบและสวยงาม 

                                                    ๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก 
                                                    กลุมองคกรตาง ๆ ใหมีความรูเพ่ือพัฒนาตอไป 
                                                ๓.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
                                                     ๓.๑  สงเสริมและทํานุบํารุงกิจกรรมทางดานสังคม  ศาสนา  
                                                     ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ใหดํารงอยูควบคูกับการใชชีวิตประจําวัน  

หรือ วิถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชนใกลเคียง 
                                                     ๓.๒ ใชศิลปวฒันธรรมประเพณี ในการสรางความรวมมือและสามัคคี 
                                                     ในชุมชน 
                                                     ๓.๓ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 
                                                     กระบวนการทางการศึกษาทุกระดับ อยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 
                                                     ๓.๔ สงเสริมกิจกรรมเยาวชน   ประชาชน  พัฒนาดานการกีฬาและ 
                                                     เชื่อมความสามัคคีกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ 
                                                     ๓.๕ สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย  ตลอดจนจัดหาสถานท่ีและ 
                                                     อุปกรณกีฬา  เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
                                                     ๓.๖ พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
                                                     และปริมาณเพียงพอ 
                                                     ๓.๗ สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข กิจกรรมดานสุขอนามัย  
                                                     และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตเทศบาล 
 

- ๔ - 
 
นายฮําแดร    อามัด                           ๓.๘ สงเสริมสนับสนุนและรณรงคใหชุมชนรวมกันปองกัน ขจัดโรคติดตอ 
นายกเทศมนตรี                                ตาง ๆ และเนนบทบาทชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
                                               ๔. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                                                   ๔.๑  การรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนท่ียอมรับของชุมชน 
                                                   ไดแก การจัดเก็บขยะมูลฝอย  การกําจัดแหลงน้ําเสีย  น้ําขัง  ตลอดจนการ 
                                                   จัดระเบียบระบบสิ่งแวดลอม  บริเวณตลาด   ตลาดนัด  อาคาร  สถานท่ี 
                                                   และบานเรือน  การปรับปรุงตกแตงสวนหยอมสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
                                                   ๔.๒  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
                                                   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกใหประชาชนดูแล 
                                                   รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พรอมรณรงคการปลูกตนไม 
                                                   ๔.๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหมี 
                                                   ประสิทธิภาพภายใตการบริหารจัดการท่ีดี 
                                                ๕. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
                                                    ๕.๑ มุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  ในการพัฒนาชีวิต 
                                                    ความเปนอยูของประชาชน  ตลอดจนภารกิจตาง ๆ ของเทศบาล  โดย 



                                                    ยินดีรับฟง  ความคิดเห็นจากประชาชน  เพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข   
                                                    และสืบสานงานทุกประเภทใหสมประโยชนแกประชาชน  ชุมชน   
                                                    ทองถ่ิน และสังคมโดยรวมตอไป 
                                                    ๕.๒ มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพ่ือใหมีความโปรงใส 
                                                    และสามารถตรวจสอบได  
                                                    ๕.๓ พัฒนาระบบการรับรูขอมูล  ขาวสารตาง ๆ จากเทศบาลสู 

 ประชาชน  พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  ใหไดรับ  
ความสะดวก  รวดเร็ว  และเปนธรรม 
 ๕.๔ สรางความเขมแข็งของชุมชน  โดยเนนบทบาทหนาท่ีของ 
คณะกรรมการชุมชน  ในการประสานความรวมมือกับเทศบาล 

                                                     ๕.๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล  โดยการจัดหา        
เครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย  และเพียงพอกับปริมาณงาน 

                                                     ๕.๖ พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล         
เชน การฝกอบรม  สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 

นายฮําแดร  อามัด                               ตามท่ีกระผมไดแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตอสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี                            แหงนี้ไปแลวนั้น ขอเรียนใหทราบวา การกําหนดนโยบายดังกลาวไดวางอยู 
                                               บนรากฐานของความเปนจริงของทองถ่ิน  ในปจจุบัน กระผมและคณะ 
                                               ผูบริหารจะเรงรัดดําเนินการตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาแหงนี้ใหแลวเสร็จ 
                                               โดยเร็ว เพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาล และจะรายงาน        

ผลการดําเนินงานใหสภาแหงนี้ทราบในโอกาสตอไป  ขอขอบคุณ 
 

- ๕ - 
 
นายอดุลย   อาเดอนาน               - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลในวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล                  คําแถลงนโยบายจะไมมีการลงมตินะครับ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเก่ียวกับ 
                                           คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี มีหรือไม  ขอเรียนเชิญครับ -ไมมี- ถาไมมี 
                                           เปนอันวานายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลถูกตองตาม 
                                           พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
                                           มาตรา ๔๘ ทศ แลว   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๓  ผานนะครับ 
 
นายอดุลย   อาเดอนาน          ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี)                   
ประธานสภาเทศบาล             - แจงเรื่องการลา  และเวลาเขาประชุมขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ตรงตอ 
                                      เวลาดวย การลาขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแจงใหประธานสภาเทศบาล ทราบลวงหนา 
                                      กอนวันประชุม ดวยทุกครั้ง 
ท่ีประชุม                           - รับทราบ - 
นายอดุลย   อาเดอนาน         - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล            - ไมมี -    
                                     - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบ

วาระท่ี ๔ ผานนะครับ  
                                    - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูบริหาร และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
      
                                                                                               
                                                                                                 เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๔๐    น.       



              
 
                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์   เกาซวน          ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงชื่อ)           จําปา   นิลวงศ           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                                ( นางจําปา   นิลวงศ) 

                                 (ลงชื่อ)       อดุลย    อาเดอนาน         ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                              (นายอดุลย  อาเดอนาน)    
 
 
 
 

 
- ๖ - 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
แลวเห็นวาถูกตองทุกประการ 

 
 

                                         (ลงชื่อ)      เปาซี    ยีเดง็       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายเปาซี    ยีเด็ง) 
 

                                             (ลงชื่อ)      มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายมะนาวี    มะนอ) 
 

                                             (ลงชื่อ)       ซานูซี   ยะโกะ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายซานูซี    ยะโกะ)    
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