
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
ครั้งแรก 

วันจันทรท่ี  ๒  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

--------------------------- 
                                           
ผูมาประชุม 

  ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสันต      มะตาเฮ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชํานาญการ) สันต      มะตาเฮ แทนนายอําเภอแวง 
๒. นายอดุลย    อาเดอนาน สมาชิกสภาเทศบาล อดุลย     อาเดอนาน  
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. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  

๑๐. นายมะนูยี     อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี     อูเซ็ง  
๑๑. นางจําปา    นิลวงศ ปลัดเทศบาล จําปา    นิลวงศ  

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นางสาวมารีแย    บือราเฮง ทองถ่ินอําเภอแวง มารีแย      บือราเฮง  
๒. นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอะ ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๓. นายจีรพงษ     วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  
๔. นางนภา    รักษชนม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๕. นางมณฑา    เกาซวน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน มณฑา   เกาซวน  
๖. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

               เม่ือถึงเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ปลัดเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ท่ีมาลงชื่อเขา รวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เม่ือครบองคประชุมตามความใน
มาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  
๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  แลว จึงใหสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุมสภาเทศบาล (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗) 

นางจําปา   นิลวงศ        - อานประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ครั้งแรก   
ปลัดเทศบาล                             ดวยคณะกรรมการสรรหาแตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน ไดประกาศ

แตงตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา เปนการชั่วคราว  ตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาแตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน ฉบับท่ี   ๑/
๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล   
บูเกะตา ครั้งแรก ในวันจันทรท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลบูเกะตา  สํานักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘  นายณัฐพงศ  ศิริชนะ  ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส 
           บัดนี้ ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  พรอมแลว และตามท่ีผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส  ไดมอบหมายให นายไตรทิพย  สกุลประดิษฐ  นายอําเภอแวง ปฏิบัติ
ราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส   โดยนายอําเภอแวง ไดมอบหมายให นายสันต  
มะตาเฮ  ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชํานาญการ) รักษาราชการแทน  นายอําเภอแวง  ปฏิบัติ
ราชการแทน  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  มาเปนผูกลาวเปดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบูเกะตา ครั้งแรก จึงขอเรียนเชิญ นายอําเภอแวง กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบูเกะตา  ครั้งแรก  ขอเรียนเชิญคะ 

นายสันต   มะตาเฮ        - กลาวใหโอวาทแกสมาชิกสภาเทศบาลและกลาวเปดการประชุมสภาเทศบาล (ตามพระ 
ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
ชํานาญการ)                มาตรา  ๒๕  วรรคสอง       
แทนนายอําเภอแวง                   เรียน ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา และพนักงานเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                             ท่ีเคารพทุกทาน  ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ทุกทานท่ีไดรับ

คัดเลือกใหเขามาทําหนาท่ีในสภาเทศบาลแหงนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการ
ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือดําเนินกิจการตางๆของเทศบาล หรือทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ โดย  
มีนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารทําหนาท่ีฝายบริหาร  ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเปน
ตําแหนงท่ีมีเกียรติ ทุกทานจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เพ่ือประโยชน 
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                                      ของทองถ่ิน และในฐานะท่ีเปนตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ทุกทาน จะตองไมประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง รวมท้ังตอง
ปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับของทางราชการ อยาง
เครงครัด ซ่ึงผมมีความเชื่อม่ันวา สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง    
ในครั้งนี้มีวิสัยทัศนและความสามารถท่ีจะนําความเจริญสูชุมชนแหงนี้ ตอไปได 

                                                สุดทายนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ทุกทาน 
จะไดรวมมือรวมใจในการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และ
เลขานุการสภาเทศบาล ในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเปน
หนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะตองใชความรูความสามารถและประสบการณท่ีมี
อยูเพ่ือพัฒนาเทศบาลตําบลบูเกะตา ใหเจริญยิ่งๆข้ึนไป และในโอกาสนี้ผมขอเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ครั้งแรก เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตอไป        

 
นางจําปา    นิลวงศ               - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีนายอําเภอ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ         แวง ไดกลาวเปดการประชุม  และมอบหมายใหดิฉัน นางจําปา  นิลวงศ       
สภาเทศบาลชั่วคราว             ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  เพ่ือดําเนินการประชุมตอไป 
                                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ  ๗  ในการประชุมสภา
ทองถ่ินครั้งแรก  ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน
ชั่วคราว และใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดในท่ีประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้น  
เปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว   จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผูมีอายุสูงสุดท่ี
อยูในท่ีประชุมเปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   ในการทําหนาท่ีเลือกประธานสภา
เทศบาลตําบลบูเกะตา  เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  ไดลงนามแตงตั้ง  ซ่ึงดิฉัน
ไดตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเขาประชุมทุกทาน แลว  ปรากฏวาคุณ  
เปาซี   ยีเด็ง  เปนผูมีอายุสูงสุด  เกิดเม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๐๒  มีอายุ  ๕๖ ป  
จึงขอเรียนเชิญ คุณเปาซี  ยีเด็ง  ทําหนาท่ีเปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเรียน
เชิญคะ 

                                               และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๓)   
                                      พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๗ บญัญัติวา“ กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาเทศบาลจะตอง 
                                      ปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลวาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง 
                                      ราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน” 
                                                ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ จึงขอเรียนเชิญ คุณเปาซี  ยีเด็ง 
                                      ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   เปนผูกลาวนําปฏิญาณตน และดําเนินการตาม 
                                      ระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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นายเปาซี    ยีเด็ง                 - เรียน ทานนายอําเภอแวง  ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   ตอไปนี้   กระผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
                                      ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาล 

     - กระผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ยืนข้ึน และกลาวคําปฎิญาณตนตาม  
กระผมดังนี้ 

           “ขาพเจานาย..............(กลาวชื่อตนเอง)...............................ขอปฏิญาณวาจะ
รักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของเทศบาลตําบลบูเกะตา  จะปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็น
ของขาพเจา  ดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ  
เพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา นี้สืบไป” 

                                       - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนั่งลงครับ 
นายเปาซี    ยีเด็ง                 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว    - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ไดชี้แจงขอกฎหมายและข้ันตอนการ                     

ดําเนินการใหท่ีประชุมทราบ 
นางจําปา   นิลวงศ                - เรียน ทานประธานสภาเทศบาลชั่วคราวและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
สภาเทศบาลชั่วคราว             ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ  ๘  กําหนดวิธีการเลือก

ประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ สมาชิกสภา
ทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  คําเสนอ
นั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนและ
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจสอบแลวให ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว
ประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาได
คะแนนสูงสุดเทากันหลายคน  ใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ี ไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม  
แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก ในการ ตรวจนับคะแนนใหประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวา ๒ คนมาชวย  และในขอ  ๑๔  
กําหนดวา  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ินถามีผูเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เพียงตําแหนงละ ๑ คน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  สําหรับระเบียบเก่ียวกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาล  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดสงสัยและซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม    

                                      - ไมมี - 
                                      - หากไมมี   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ดําเนินการเลือกประธานสภา

เทศบาลตําบลบูเกะตา   ตอไป 
นายเปาซี    ยีเด็ง                 - ตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   โดยใหมีผูรับรองไมนอยกวา  ๒  คน 
                                       - ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 
นายอัดนาน   บินเซ็ง             - เรียน ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล              นายอัดนาน  บินเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ  นายอดุลย   อาเดอนาน   
                                      เปนประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายเปาซี   ยีเด็ง                  - ขอผูรับรองจํานวน ๒ คน ดวยครับ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว     
นายซานูซี    ยะโกะ              - เรียน ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล              นายซานูซี    ยะโกะ  สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง  นายอดุลย   อาเดอนาน   
                                      เปนประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายมาหามะคัสตัม  มะแซ      - เรียน ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล              นายมาหามะคัสตัม  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง  นายอดุลย  อาเดอนาน   
                                      เปนประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
นายเปาซี   ยีเด็ง                 - มีผูรับรองถูกตอง  ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  เทศบาล ทานอ่ืนเปนประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม   
                                      -ไมมี-  เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผูใดอีก ก็ถือวา นายอดุลย  อาเดอนาน

ไดรับเลือกเปนประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ตามมติของสภาเทศบาลแหงนี้ 
นางจําปา   นิลวงศ               - ในโอกาสนี้  ดิฉันขอเรียนเชิญ  ทานนายอําเภอแวง  ไดลงนามในประกาศแตงตั้ง 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ        ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  โดยขอหยุดพักการประชุม ๑๐ นาที  เพ่ือใหทาน 
สภาเทศบาลชั่วคราว            นายอําเภอแวง ไดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                      - อานคําสั่งจังหวัดนราธิวาส ท่ี ๖๐๖ / ๒๕๕๘  เรื่อง แตงตั้งประธานสภาเทศบาล     

ตําบลบูเกะตา 
                                                  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๐ กําหนดวา สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติ
ของสภาเทศบาล  นั้น 

                                                   อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบคําสั่งจังหวัด
นราธิวาสท่ี ๑๔๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบูเกะตา เม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส จึงแตงตั้ง
ให  นายอดุลย   อาเดอนาน  เปนประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ท้ังนี้ ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป 

                                                    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
                                      นายสันต   มะตาเฮ  ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชํานาญการ) รักษาราชการแทน  

นายอําเภอแวง  ปฏิบัติราชการแทน  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
นายเปาซี   ยีเด็ง                - กระผมไดปฏิบัติหนาท่ีของกระผมเรียบรอยแลว จึงขอเรียนเชิญนายอดุลย อาเดอนาน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ข้ึนทําหนาท่ีประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา

เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
นายอดุลย   อาเดอนาน        ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภา  
ประธานสภาเทศบาล           เทศบาล       
                                    - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ไดชี้แจงระเบียบใหท่ีประชุม  ทราบ 
นางจําปา     นิลวงศ           - สําหรับการเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ใหใชวิธีการเดียวกันกับการเลือกประธาน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ      สภาเทศบาล ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
สภาเทศบาลชั่วคราว           พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ขอ ๑๒ กําหนดวา วิธีการ

เลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการเลือกรองประธานสภา
ทองถ่ินเทากับจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด  โดยใช
วิธีการตามขอ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนน
สูงสุดเทากันแลว ปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหประธานสภาทองถ่ินออกเสียง 
ชี้ขาด 

นายอดุลย  อาเดอนาน         - ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนรองประธานสภา   
ประธานสภาเทศบาล            เทศบาล  โดยตองมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน 
                                    - ขอเรียนเชิญ ครับ 
นายมะตันลา   อูเซ็ง            - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายมะตันลา อูเซ็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนายอัดนาน  บินเซ็ง  เปนรองประธานสภาเทศบาล   
นายอดุลย  อาเดอนาน         - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน  ดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายซานูซี   ยะโกะ             - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายซานูซี  ยะโกะ 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรองนายอัดนาน  บินเซ็ง  เปนรองประธานสภาเทศบาล   
นายเปาซี   ยีเด็ง                - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายเปาซี  ยีเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรองนายอัดนาน  บินเซ็ง  เปนรองประธานสภาเทศบาล   
นายอดุลย  อาเดอนาน         - มีผูรับรองถูกตอง   ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนเปน 
ประธานสภาเทศบาล           รองประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม 
                                     - ไมมี - 
                                     - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผูใดอีก ก็ถือวา นายอัดนาน  บินเซ็ง ไดรับเลือก 
                                    เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ตามมติของสภาเทศบาลแหงนี้    
                                     - ตอไป  จะเปนการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล

ชั่วคราวไดชี้แจงระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ 
นางจําปา   นิลวงศ              - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตามระเบียบกระทรวง   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ       มหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง 
สภาเทศบาลชั่วคราว           (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๑๘  กําหนดวา  ใหสภาทองถ่ินเลือก พนักงานหรือ

ขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 
                                    คนหนึ่งเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน  ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปน

ประโยชนตอสภาทองถ่ิน วิธีการเลือกใหใชวิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ินมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

นายอดุลย  อาเดอนาน         - ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนเลขานุการสภา   
ประธานสภาเทศบาล           เทศบาล   โดยตองมีผูรับรองไมนอยกวา  ๒  คน 
นายซานูซี   ยะโกะ             - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายซานูซี  ยะโกะ 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางจําปา   นิลวงศ  เปนเลขานุการสภาเทศบาล 
นายอดุลย   อาเดอนาน        - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเปาซี   ยีเด็ง                - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน กระผมนายเปาซี  ยีเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นางจําปา  นิลวงศ  เปนเลขานุการสภาเทศบาล 
นายอัดนาน  บินเซ็ง            - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน กระผมนายอัดนาน 
สมาชิกสภาเทศบาล            บินเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองนางจําปา  นิลวงศ  เปนเลขานุการสภาเทศบาล 
นายอดุลย  อาเดอนาน         - มีผูรับรองถูกตอง   ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนเปน 
ประธานสภาเทศบาล           เลขานุการสภาเทศบาล อีกหรือไม  -ไมมี-  เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูใด

อีก ก็ถือวา นางจําปา  นิลวงศ  ไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  
ตามมติของสภาเทศบาลแหงนี้  

                                    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําป  ๒๕๕๘                            
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายใหท่ีประชุมไดรับทราบ                                                               

นางจําปา   นิลวงศ              - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานสําหรับระเบียบเก่ียวกับ 
เลขานุการสภาเทศบาล         การ กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดกําหนดวา “ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป 
ใหสภาเทศบาลกําหนด  สมัยประชุมสมัยหนึ่ง ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  แตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีก  จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด”  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔)   ขอ  ๑๑  กําหนดวา “ เม่ือมีสภาทองถ่ินแลว 
ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน    เลขานุการสภาทองถ่ิน และให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  สําหรับ
เทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น 
จะเริ่มเม่ือใด   แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

นายอดุลย  อาเดอนาน           - จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  ๒๕๕๘ 
ประธานสภาเทศบาล             ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 
นายเปาซี   ยีเด็ง                 - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายเปาซี  ยีเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป  ๒๕๕๘   
                                     แตละสมัยไมเกิน ๓๐ วัน  ดังนี้ 
                                                สมัยท่ี ๒ วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘     ถึงวันท่ี ๔  เมษายน  ๒๕๕๘ 
                                                สมัยท่ี ๓ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘    ถึงวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘   
                                                สมัยท่ี ๔ วันท่ี  ๑   ธันวาคม  ๒๕๕๘    ถึงวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘                                                              
นายอดุลย  อาเดอนาน          - ตามท่ีเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป  ๒๕๕๘  กระผมขอใหท่ี   
ประธานสภาเทศบาล            ประชุม ไดลงมติวาเห็นชอบตามท่ีนายเปาซี  ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  ไดเสนอ 

หรือไม   หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม                      - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท   
                                      ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป   

สมัยแรก   ของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
                                      - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
นางจําปา   นิลวงศ               - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน สําหรับระเบียบเก่ียวกับ 
เลขานุการสภาเทศบาล          การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.  ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดวา “ในปหนึ่งให 
มีสมัยประชุมสามัญ  สี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด  สมัยประชุมสมัยหนึ่ง ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก  จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด” และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗      
(แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ  ๑๑ กําหนดวา “เม่ือมีสภาทองถ่ิน
แลว ใหสภาทองถ่ิน เลือกรองประธานสภาทองถ่ิน   เลขานุการสภาทองถ่ิน และให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับ การประชุมสมัยสามัญ  สําหรับ
เทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น  
จะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวันกับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

นายอดุลย   อาเดอนาน          - จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก ของป
ประธานสภาเทศบาล             ถัดไปและมีกําหนดก่ีวันขอเชิญครับ 
นายเปาซี   ยีเด็ง                  - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายเปาซี  ยีเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล              สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ

ปถัดไปเปนวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ มีกําหนด ๓๐ วัน 
นายอดุลย   อาเดอนาน         - ตามท่ีนายเปาซี  ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล             สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 
                                     - กระผมขอใหท่ีประชุมไดลงมติวาเห็นชอบตามท่ีนายเปาซี   ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล  
                                     ไดเสนอหรือไม  หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
มติท่ีประชุม                      - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท   

                                      ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
                                      - ขอเรียนเชิญ  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงครับ 
นางจําปา   นิลวงศ               - เรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ระเบียบกระทรวง  
เลขานุการสภาเทศบาล           มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง  
                                       (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิก    

สภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕ กําหนดวาภายใต
บังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตาม
ความจําเปนแก กิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้  (๒) คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  และขอ ๑๐๗  
กําหนด วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแต
กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผู เสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอย
กวา สองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง และตามวรรค
สอง   การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 
และใหนําวิธีการเลือก ตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายอดุลย   อาเดอนาน         - ขอขอบคุณครับเลขานุการสภาเทศบาล ตอไป เปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล           เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไมนอยกวาสามคน ขอเชิญเสนอครับ ถา    
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอขอผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน แตถาผูบริหารเสนอไมตอง

มีผูรับรอง 
นายมะนูยี   อูเซ็ง                - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะนูยี  อูเซ็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายเปาซี  ยีเด็ง  เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                     การประชุมครับ 
นายอดุลย   อาเดอนาน         - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอัดนาน   บินเซ็ง            - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายอัดนาน   
สมาชิกสภาเทศบาล             บินเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายเปาซี  ยีเด็ง  เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม 
นายซานูซี   ยะโกะ              - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายซานูซี ยะโกะ 
สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายเปาซี  ยีเด็ง  เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                    การประชุม 
นายเปาซี   ยีเด็ง                 - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายเปาซี  ยีเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายมะนาวี  มะนอ    เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                    การประชุม ครับ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
นายอดุลย   อาเดอนาน          - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอันวา  อับดุลเลาะ          - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายอันวา 
สมาชิกสภาเทศบาล             อับดุลเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายมะนาวี  มะนอ   เปนคณะกรรมการ    

ตรวจรายงานการประชุม 
นายมะตันลา  อูเซ็ง             - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะตันลา   
สมาชิกสภาเทศบาล             อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายมะนาวี  มะนอ   เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม 
นายอัดนาน  บินเซ็ง            - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายอัดนาน   
สมาชิกสภาเทศบาล             บินเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายซานูซี   ยะโกะ   เปนคณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุมครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน         - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะนาวี   มะนอ            - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายมะนาวี  มะนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายซานูซี  ยะโกะ   เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                   การประชุม 
นายมาหามะคัสตัม  มะแซ    - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมาหามะคัสตัม 
สมาชิกสภาเทศบาล            มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายซานูซี  ยะโกะ  เปนคณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุม 
นายอดุลย  อาเดอนาน        - มีผูรับรองถูกตอง   ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนเปน 
ประธานสภาเทศบาล           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกหรือไม -ไมมี- 
                                    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผูใดอีก ก็ถือวา 
                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ประกอบดวย 

๑. นายเปาซี    ยีเด็ง 
๒. นายมะนาวี   มะนอ 
๓. นายซานูซี   ยะโกะ 

                                    ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตามมติของสภาเทศบาลแหงนี้  
นายอดุลย  อาเดอนาน         -  ตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล           ไมนอยกวาสามคน  ขอเชิญเสนอครับ ถาสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอ ขอผูรับรอง 
                                    ไมนอยกวา  ๒  คน แตถาผูบริหารเสนอไมตองมีผูรับรอง 
นายอัดนาน   บินเซ็ง            - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายอัดนาน  
สมาชิกสภาเทศบาล             บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายอันวา  อับดุลเลาะ  เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติ ครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน          - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
นายเปาซี   ยีเด็ง              - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายเปาซี  ยีเด็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายอันวา  อับดุลเลาะ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

รางขอบัญญัติ  
นายซานูซี  ยะโกะ            - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายซานูซี  ยะโกะ 
สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายอันวา  อับดุลเลาะ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   

รางขอบัญญัติ 
นายอันวา  อับดุลเลาะ       - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายอันวา 
สมาชิกสภาเทศบาล          อับดุลเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายมาหามะคัสตัม  มะแซ  เปนคณะกรรมการ 

แปรญัตติรางขอบัญญัติ ครับ 
นายอดุลย   อาเดอนาน      - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะนูยี   อูเซ็ง             - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะนูยี  อูเซ็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายมาหามะคัสตัม  มะแซ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติ  
นายมะนาวี  มะนอ           - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะนาวี  มะนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายมาหามะคัสตัม  มะแซ   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติ 
นายมาหามะคัสตัม มะแซ   - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมาหามะคัสตัม 
สมาชิกสภาเทศบาล          มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายมะนูยี   อูเซ็ง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติ ครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ขอผูรับรองจํานวน  ๒  คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะตันลา  อูเซ็ง          - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะตันลา  อูเซ็ง 
สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นายมะนูยี   อูเซ็ง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอ 
                                   บัญญัติ  
นายมะนาวี   มะนอ          - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายมะนาวี  มะนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง นายมะนูยี  อูเซ็ง เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอ 
                                  บัญญัติ 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - มีผูรับรองถูกตอง   ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนเปน 
ประธานสภาเทศบาล         คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ อีกหรือไม  -ไมมี- 
                                  - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผูใดอีก ก็ถือวา 

                                    คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ ประกอบดวย 
๑. นายอันวา   อับดุลเลาะ 
๒. นายมาหามะคัสตัม    มะแซ 
๓. นายมะนูยี    อูเซ็ง 

                                ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ตามมติของสภาเทศบาลแหงนี้  
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและการแตงตั้ง
ประธานสภาเทศบาล       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
                                 - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ 
นางจําปา   นิลวงศ          - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 
เลขานุการสภาเทศบาล    แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย (๓)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก
จํานวนสามคน และขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสาม
คน และคณะกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจ
ไดรับเลือกอีกได 

นายอดุลย  อาเดอนาน    - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน 
ประธานสภาเทศบาล      สามคนเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทองถ่ินจํานวนสาม

คนเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขอเชิญเสนอครับ   
นายอัดนาน  บินเซ็ง       - กระผมนายอัดนาน  บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ขอเสนอชื่อสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล       เทศบาล ดังนี้ 
                                                   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    ประกอบดวย 
                                                          ๑. นายเปาซี   ยีเด็ง                  กรรมการ 
                                                          ๒. นายซานูซี   ยะโกะ               กรรมการ 
                                                          ๓. นายมะตันลา   อูเซ็ง              กรรมการ 
นายอดุลย  อาเดอนาน   - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล     พัฒนาทองถ่ินอีกหรือไมครับ -ไมมี-  ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ  
                              สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติท่ีประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท 
                               - ตอไปเปนการคัดเลือก  สมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวนสามคน  เปนคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขอเชิญเสนอครับ 
นายเปาซี   ยีเด็ง           - กระผมนายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ขอเสนอชื่อสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล       สภาเทศบาล  ดังนี้ 
                                                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   ประกอบดวย 
                                                          ๑. นายมะนาวี    มะนอ            กรรมการ 
                                                          ๒. นายมาหามะคัสตัม  มะแซ     กรรมการ 
                                                          ๓. นายมะนูยี   อูเซ็ง                กรรมการ 
นายอดุลย   อาเดอนาน  - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนเปน
ประธานสภาเทศบาล     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอีกหรือไมครับ -ไมมี-  
                               ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ 
มติท่ีประชุม               - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

                                        ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                      เทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                        - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ 
นางจําปา   นิลวงศ                 - ขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
เลขานุการสภาเทศบาล            สุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน 
                                        ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอ ๘  กําหนดไววา  “ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในแตทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี” ประกอบดวย  (๓)  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสภามอบหมายจํานวน  ๒  คน  เปนกรรมการ 

นายอดุลย   อาเดอนาน           - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล  ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ประธานสภาเทศบาล              จํานวนสองคนเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ขอเชิญเสนอครับวาจะ   

มอบหมายใหใครจํานวนสองคนเพ่ือเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเชิญ
ครับ   

นายอันวา   อับดุลเลาะ           - กระผมนายอันวา  อับดุลเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ขอเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล               สมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
                                                คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    ประกอบดวย 
                                                          ๑. นายอัดนาน   บินเซ็ง             กรรมการ 
                                                          ๒. นายเปาซี   ยีเด็ง                  กรรมการ 
นายอดุลย  อาเดอนาน            - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนเปน
ประธานสภาเทศบาล              คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อีกหรือไมครับ  -ไมมี-  ถาไมมีผมจะขอ 
                                       มติจากท่ีประชุมนะครับ   สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติท่ีประชุม                       - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
นายอดุลย   อาเดอนาน          ระเบียบวาระท่ี   ๙  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี)                   
ประธานสภาเทศบาล             - มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ครับ 
                                      ขอเชิญครับ  
นายอันวา  อับดุลเลาะ           - เสนอเรื่อง การบริการประชาชน ขอใหมีการแจงใหทางสมาชิกสภาเทศบาล ทราบ
สมาชิกสภาเทศบาล              ดวย                                                
ท่ีประชุม                           - รับทราบ - 
นายอดุลย   อาเดอนาน         - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล            - ไมมี -    
                                     - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบ

วาระท่ี  ๙   ผานนะครับ  
                                    - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ   
 
     
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
                                                                                                
 
                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๕๐    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    ยีเดง็       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายเปาซี    ยีเด็ง) 
 

                                             (ลงชื่อ)      มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายมะนาวี    มะนอ) 
 

                                             (ลงชื่อ)       ซานูซี   ยะโกะ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายซานูซี    ยะโกะ)    
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