
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งท่ี ๒)  ประจําป  ๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี  ๑  เดือนมีนาคม  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. นายซานูซี    ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี    ยะโกะ  
๕. นายมะนูยี    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี    อูเซ็ง  
๖. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม    มะแซ  
๗. นายมะนาวี     มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี     มะนอ  
๘. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๙. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายเปาซี    ยีเด็ง                    สมาชิกสภาเทศบาล                    ลาปวย 
         

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. นางนภา   รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา   รักษชนม  
๗. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๘. นายนพดล   อับดุลเลาะ นายชางโยธา นพดล   อับดุลเลาะ  
๙. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  

๑๐. นายอับดุลรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๑๑. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน 

ประธานไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ 

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระ
การประชุม  ๕  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๘...ทาน  

   - ขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบวานายเปาซี  ยีเด็ง  ขอลาปวย นอนพักรักษาตัว
อยูท่ีบาน ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานไปเยี่ยมเพ่ือเปนกําลังใจใหหายปวย                                  

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๕๙  ท่ีผานมา ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน    
                                เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
 
นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําป  ๒๕๕๙                           
ประธานสภาเทศบาล                ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   

ขอ ๑๑ กําหนดวา เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ี
ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ สําหรับเทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวา การประชุม
สมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใดแตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๔ 
กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

                                         ดังนั้นขอใหท่ีประชุมกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป  ๒๕๕๙   

นายอดุลย  อาเดอนาน     - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอัดนาน   บินเซ็ง       - กระผมนายอัดนาน   บินเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล          สมัยสามัญ ประจําป   ๒๕๕๙   ดังนี้ 
                                  สมัยแรก สภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ไดกําหนดแลวเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
                                  เม่ือวันท่ี  ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
                                  สมัยท่ี  ๒  ตั้งแตวันท่ี   ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๙   มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
                                  สมัยท่ี  ๓  ตั้งแตวันท่ี   ๑   สงิหาคม     ๒๕๕๙    มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
                                  สมัยท่ี  ๔  ตั้งแตวันท่ี   ๑   ธนัวาคม     ๒๕๕๙    มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
                                  และขอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป  ตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ 
                                  ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐ วัน 
 

นายอดุลย   อาเดอนาน    - ดังนั้น ขอทราบมติท่ีประชุมนะครับ  วาเห็นชอบตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล       สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ...๘..เสียง     
                                เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๓  ผานนะครับ    

 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติผูบริหาร เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                                - เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายฮําแดร  อามัด                  เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ดวยผูบริหารเทศบาล 
นายกเทศมนตรี             ตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    

สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและกอสราง จํานวน  ๒  โครงการ  คือ           
๑.โครงการปรับปรุงกอสรางสวนสาธารณะบึงละหาร และ ๒.โครงการปรับปรุงกอสรางสถานท่ี    
ท้ิงขยะ โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                    หลักการ 

                                        เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการจายขาดเงินสะสม  ประจําป 
                                งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและกอสราง  
                                จํานวน  ๒ โครงการ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ และงานกําจัด 
                                ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คือ 
                                งบลงทุน 
                               งานสวนสาธารณะ 
                                ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง           จํานวน  ๑   โครงการ          

๑. โครงการปรับปรุงกอสรางสวนสาธารณะบึงละหาร  โดยกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ภายใน 
บริเวณ  ขนาดกวาง  ๑.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๙๓  เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๑.๑๐  เมตร  ตามแบบท่ี
เทศบาลกําหนด งบประมาณ  ๑,๓๓๒,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดาน  
บริการชุมชนและสังคม แผนงาน  เคหะและชุมชน    งาน   สวนสาธารณะ 

                               งบลงทุน 
                              งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                               ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง           จํานวน  ๑   โครงการ          
                               ๒. โครงการปรับปรุงกอสรางสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยปรับพ้ืนท่ีกอสราง 
                               ตัวถนน คสล. ภายในบริเวณ  ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๑๙๐ ตารางเมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
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                          และกอสรางรั้วคอนกรีตโดยรอบบริเวณขนาดความสูง  ๑.๖๐  เมตร   ยาว  ๔๐๖  เมตร  
                          ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  งบประมาณ  ๒,๓๑๔,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
                          และชุมชน)  ดาน  บริการชุมชนและสังคม แผนงาน  เคหะและชุมชน)  งาน  กําจัดขยะมูลฝอย 
                          และสิ่งปฏิกูล                                                 

               เหตุผล 

                                    ตามโครงการท่ี ๑. โครงการปรับปรุงกอสรางสวนสาธารณะบึงละหาร ดวยทางชุมชน 
                      และประชาชน จํานวน ๒ ชุมชน คือชุมชนบานละหาร และชุมชนบานบือแนบารู ไดจัดทําประชาคม 
                      และยื่นคํารองขอความชวยเหลือผานทางกองชางมายังเทศบาลตําบลบูเกะตา เพ่ือใหเทศบาลแกไข 
                      ปญหาความเดือดของชุมชน และประชาชนในดานการจัดการระบบระบายน้ําภายในชุมชนน้ําทวมขัง 
                      และไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะบึงละหาร ซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญใชในการบริโภคของประชาชน 
                      ภายในชุมชน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียได ทางผูบริหารเทศบาลไดเล็งเห็นถึงความเดือนดังกลาว 
                      จึงไดนําโครงการดังกลาวมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ของเทศบาลแลวแตยังไมได 
                      ดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตาขาดงบประมาณในการพัฒนาทางดานโครงสราง 
                      พ้ืนฐาน ซ่ึงทําใหชุมชนและประชาชน มีความเดือดรอนเก่ียวกับระบบการระบายน้ําของชุมชน รวมถึง 
                      เทศบาลไดมีแผนนโยบายท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงน้ําบึงละหารใหเปนแหลงทองเท่ียว(สวนสาธารณะ) 
                               ฉะนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนและประชาชน ผูบริหารจึงขออนุมัติ     

จายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการโครงการปรับปรุงกอสรางสวนสาธารณะบึงละหาร   จํานวน  ๑  โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,๓๓๒,๐๐๐ บาท 

                               ตามโครงการท่ี ๒ โครงการปรับปรุงกอสรางสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เนื่องดวยปจจุบัน 
                   ภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลจากแหลงตางๆ เชนจากอาคารบานเรือน รานคา 

สถานประกอบการ เปนตน นับวันจะมีขยะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหเกิดปญหาในการจัดการท่ีปลายทาง คือ
สถานท่ีท้ิงขยะ เทศบาลตําบลบูเกะตา มีพ้ืนท่ีสําหรับท้ิงขยะ จํานวน ๖ ไรเศษ ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ลอมรอบ
ดวยสวนยาง สวนผลไม ของประชาชนผูถือครองกรรมสิทธิ์และมีผูคนจํานวนหนึ่งมาคุยหาขยะท่ีสามารถนําไป
ขาย ซ่ึงทําใหเกิดปญหาการกระจายของเศษขยะในพ้ืนท่ีสวนขางเคียงบางครั้งเกิดไฟไหม และมีการรองเรียน 
อยูบอยๆ และสถานท่ีท้ิงขยะแหงนี้ตองรองรับขยะในปริมาณมากกวา ๘ ตัน/วัน มีรถบรรทุกขยะเขาออกวัน 
ละหลายเท่ียวทําใหสภาพถนนทางเขาท่ีท้ิงขยะและรอบๆบอขยะมีสภาพเสื่อมอยางรวดเร็ว และนอกจากนี้การ
จัดการขยะท่ีปลายทางยังขาดระบบการเก็บและแนวทางการบริหารจัดการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ทําใหลม
พัดขยะเขาสูพ้ืนท่ีใกลเคียง สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม กระทบกับความเปนอยูของประชาชน ซ่ึงหากมิไดรับ
การแกไขปญหาจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวขางตน ผูบริหารเล็งเห็นถึงความ
เดือดรอนดังกลาว จึงไดนําโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑) ของเทศบาลแลวแตยัง
ไมไดดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตา มีขอจํากัดดานงบประมาณจึงไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินการโครงการดังกลาวได เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ผูบริหารจึงขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงกอสรางสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน  ๑  โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น  ๒,๓๑๔,๐๐๐  บาท 

 

                                   ฉะนั้น  เพ่ือเปนการดําเนินกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ซ่ึงเก่ียวกับดานบริการชุมชน 
                   และสังคม และเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
                   เพ่ือดําเนินกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี เนื่องจากไมสามารถนําโครงการดังกลาวจัดทําเปน 
                   งบประมาณรายจายประจําปได เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอ และผูบริหารก็ได 
                   พิจารณาท่ีจะโอนงบประมาณรายจายประจําปและจัดทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแลวแตไมสามารถ 

 
 
 



- ๕ - 
 
                                ท่ีดําเนินการไดเนื่องจากไมมีงบประมาณ   
                                        ฉะนั้นจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตามโครงการ ปรับปรุงกอสรางสวนสาธารณะบึง   

ละหาร จํานวน ๑ โครงการ  ในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท  และขออนุมัติจายขาด
เงินสะสมตามโครงการปรับปรุงกอสรางสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน  ๑ โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๓๑๔,๐๐๐  บาท รวมขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน  ๒ โครงการ ใน
วงเงินงบประมาณ ๓,๖๔๖,๐๐๐ บาท ซ่ึงไดตรวจสอบแลวเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอท่ีสามารถ
ใชจายไดโดยไมกระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแตอยางใด และโครงการดังกลาวฯเปนไป
ตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

                                       ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก 
                                จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘  ขอ  ๘๙  ผูบริหารจึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตําบลบูเกะตา  ตอไป 

นายอดุลย  อาเดอนาน      - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดเสนอญัตติ ผูบริหาร  เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล        ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญ  ครับ 
                                  - ไมมี - 
                                  - ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาด

เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือจัดทําโครงการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี  
สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง งานสวนสาธารณะ และงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน  ๒ โครงการดังกลาว ในวงเงิน  ๓,๖๔๖,๐๐๐ บาท  
โปรดยกมือ ครับ   

มติท่ีประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบจํานวน......๘.....เสียง  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๔ 
ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน       ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ  - แจงเรื่องการของบประมาณจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ        เพ่ือจัดทําโครงการขลิบอวัยวะเพศ (การเขาสุนัต) ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาล 
                                  ไปรวบรวมรายชื่อเด็กในเขตเทศบาล เพ่ือจะไดจัดทําโครงการเสนอของบประมาณจาก 
                                   (สปสช.) ตอไป 
นายอาหะมะ  มะยูโซะ       - รายงานผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจําป ๒๕๕๙ โดย งานพัฒนา 
นักพัฒนาชุมชน ร.ก          ชุมชน  กองการศึกษา  จํานวนท้ังหมด ๑,๐๑๖ ครัวเรือน ใหสภาเทศบาลทราบ 
ผอ.กองการศึกษา             - แจงเรื่องคณะ NGO ประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาเยี่ยมเทศบาลตําบลบูเกะตา และศึกษา

ดูงานในจังหวัดนราธิวาส จํานวน ๔๕ คน ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอให
สมาชิกสภาเทศบาล  มารวมตอนรับดวย 

                                  - แจงประชาสัมพันธการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบูเกะตา 
ในระหวางวันท่ี ๑- ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๙ ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาล ชวยประชาสัมพันธ  
ใหประชาชนทราบ ดวย 

ท่ีประชุม                       - รับทราบ -  
 
 
 
 



- ๖ - 
 
นายศุภโยค  ลอดิง            - แจงเรื่องโครงการพัฒนาเมืองชายแดนบูเกะตา ตามกรอบ IMT - GT วงเงิน ๒๔,๐๓๔,๕๐๐  
รองนายกเทศมนตรี           บาท บริเวณตลาดริมน้ําชุมชนบานสูหงาบาโอะ ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดนราธิวาส ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลชวยประชาสัมพันธใหประชาชน ทราบ
ดวย 

ท่ีประชุม                       - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
                                 - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี

๕ ผานนะครับ  
                                 - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร

และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๒๐    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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