
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี  ๓  เดือนสิงหาคม 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. นายมะนาวี     มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี     มะนอ  
๙. นางจําปา    นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา    นิลวงศ  

 

ผูไมมาประชุม 

     ๑. นายมะนูยี   อูเซ็ง                  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. นายฉัตรชนก   รักขพันธ หัวหนาฝายอํานวยการ ฉัตรชนก   รักขพันธ  
๖. นางนภา    รักษชนม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  
๗. นางมณฑา    เกาซวน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน มณฑา    เกาซวน  
๘. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี    ขาวสุวรรณ  
๙. นายจีรพงษ    วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  

๑๐. นายอับดุลรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๑๑. นายอาหะมะ   มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ   มะยูโซะ  
๑๒. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  

 
 
 
 
 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ  

ทานประธานไดดําเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจําป 

๒๕๕๘ บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้       
มีระเบียบวาระการประชุม  ๕  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๘...ทาน  ลาปวย  ๑  ทาน 
      คือ นายมะนูยี    อูเซ็ง   

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา) ประจําป ๒๕๕๘  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๑ เมษายน  

๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒

(ขยายเวลา) ประจําป ๒๕๕๘  ท่ีผานมา ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน

เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน   ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องญัตติของผูบริหาร เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ  
                              - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
นายฮําแดร   อามัด       - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ญัตติของผูบริหาร เรื่องการ 
นายกเทศมนตรี          พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระท่ี ๑   
                              ข้ันรบัหลักการ 
                                           ดวยบัดนี้  ผูบริหาร  ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๙ 
                              เสรจ็เรียบรอยแลว   ผูบริหาร จึงขอแถลงใหทราบถึงสาระสําคัญของงบประมาณรายจาย  
                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้        

                                                                  บันทึกหลักการและเหตุผล 
                                           ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
                              ของเทศบาลตําบลบูเกะตา 

                                                                           หลักการ 

                                       ๑. ประมาณการรายรับ เทศบาลตําบลบูเกะตา   ไดประมาณการรายรับไวใน 
                          ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   เปนเงินท้ังส้ิน  ๓๓,๔๓๒,๘๐๐  บาท  โดยแยกเปน 
 
 

 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
                           ๑.๑  หมวดภาษีอากร                                        ตั้งไว              ๒๘๓,๗๐๐     บาท 
                           ๑.๒  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต       ตั้งไว                 ๔๒,๖๐๐     บาท 
                           ๑.๓  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            ตั้งไว               ๒๕๐,๐๐๐     บาท 
                           ๑.๔  หมวดภาษีจัดสรร                                      ตั้งไว          ๒๒,๒๓๐,๐๐๐     บาท 
                           ๑.๕  หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล                         ตั้งไว          ๑๐,๖๒๐,๐๐๐      บาท 
                           ๑.๖  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                 ตั้งไว                   ๖,๕๐๐      บาท 
                       
                                      ๒. ประมาณการรายจาย   เทศบาลตําบลบูเกะตา  ไดประมาณการรายจายไวใน   
                          ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   เปนเงินท้ังส้ิน  ๓๓,๔๓๒,๘๐๐  บาท   โดยแยกเปน 
                          ๒.๑  รายจายงบกลาง                                        ตั้งไว          ๑,๒๒๘,๒๕๖      บาท 
                          ๒.๒  รายจายงบบุคลากร                                     ตั้งไว        ๑๒,๘๘๐,๘๔๗      บาท          
                          ๒.๓  รายจายงบดําเนินงาน                                  ตั้งไว        ๑๓,๓๐๒,๘๙๗      บาท 
                          ๒.๔  รายจายงบลงทุน                                        ตั้งไว          ๓,๐๔๒,๖๐๐     บาท 
                          ๒.๕   รายจายงบเงินอุดหนุน                                ตั้งไว          ๒,๙๗๘,๒๐๐      บาท 
 
                         รายจายจําแนกตามแผนงาน 
                        ดานบริหารท่ัวไป 
                            -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                 ตั้งไว          ๑๒,๕๒๐,๖๖๐    บาท 
                            -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                     ตั้งไว            ๒,๔๒๖,๑๘๗     บาท                    
                       ดานบริการชุมชนและสังคม 
                             -  แผนงานการศึกษา                                        ตั้งไว            ๖,๓๐๔,๕๕๗    บาท 
                             -  แผนงานสาธารณสุข                                      ตั้งไว            ๒,๗๑๙,๒๘๐    บาท 
                             -  แผนงานสังคมสงเคราะห                                 ตั้งไว              ๑๕๐,๐๐๐     บาท 
                             -  แผนงานเคหะและชุมชน                                  ตั้งไว           ๖,๘๔๓,๘๖๐     บาท 
                             -  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                   ตั้งไว              ๓๘๐,๐๐๐     บาท 
                             -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         ตั้งไว             ๘๖๐,๐๐๐      บาท 

 
 ดานการดําเนินงานอ่ืน 

 -  แผนงานงบกลาง                                            ตั้งไว          ๑,๒๒๘,๒๕๖     บาท 
                                                                                       เหตุผล 

                                 ในการประมาณการตั้งจายรายรับ และคํานวณตั้งจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามท่ีกลาวมาแลว  ผูบริหารไดพิจารณาดําเนินการ ตั้งจายไวโดย
ถูกตอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายของเทศบาล  ทุกประการ   

 

 

 

 

 



- ๔ - 

โดยไดคํานึงถึงความจําเปนในการใชจายงบประมาณใหเปนไปโดยประหยัดบังเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาทองถ่ินมากท่ีสุด 

                                                ผูบริหาร  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ    
                                 พ.ศ. ๒๕๕๙  มาเพ่ือใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

                                                                                                                                                                  
นายอดุลย   อาเดอนาน     - ขอขอบคุณครับตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ มีสมาชิกทานใด   
                                 จะอภิปราย  ขอเชิญครับ 
นายมะนาวี   มะนอ         - ขอใหแกไขหนา ๑/๒๕ แผนงานบริหารงานท่ัวไป เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
สมาชิกสภาเทศบาล         ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๓ ใหแกจาก ๑๐ คน เปน ๙ คน 
                                  - ไมทราบวามี สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปราย อีกบางไหม ครับ ขอเชิญครับ 
                                  - ไมมี - 
                                  - หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด รับหลักการแหงราง       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๙ วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับหลักการเปนเอกฉันท  
                                  - ตอไปผมจะขอปรึกษากับสภาแหงนี้นะครับวาจะใหทานสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปร

ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติก่ีวัน และจะเริ่มประชุมวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓  เม่ือไหร  
                                  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอครับ 
นายเปาซี   ยีเด็ง             - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล           ผมขอเสนอใหมีการแปรญัตติไดตั้งแต วันท่ี ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
                                   ถึงวันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  และประชุมในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓   
                                   ในวันท่ี  ๗  สิงหาคม   ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นายอดุลย    อาเดอนาน     - ครับตามท่ีนายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอใหมีการแปรญัตติไดตั้งแต 
ประธานสภาเทศบาล          วันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘   เวลา   ๑๒.๐๐  น.  ถึงวันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
                                    เวลา  ๑๒.๐๐  น.  และนัดประชุมในวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓  ในวันท่ี ๗  สิงหาคม 
                                    ๒๕๕๘   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  สมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  - ไมมี -         
                                    ถาไมมีเปนอันวาใหเปนไปตามท่ีนายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ นะครับ 
                                    เปนอันวา ระเบียบวาระท่ี  ๓  ผานนะครับ 
 
นายอดุลย   อาเดอนาน      ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติผูบริหาร เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
ประธานสภาเทศบาล         บูเกะตา เรื่องการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                           

                                 - ในการพิจารณารางเทศบัญญัตินั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ 
                                 ประชุมการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
                                 กําหนดวา”ญัตติขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม 
                                 สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได และในการพิจารณาสามวาระรวด 
                                เดยีว ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน 
 
 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
 
                                  ผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวแลวการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
นายฮําแดร  อามัด          - กระผม ขอเสนอใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบูเกะตา เรื่อง การลดหยอนไมตอง
นายกเทศมนตรี              เสยีภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘   สามวาระรวดเดียว 
 
นายอดุลย  อาเดอนาน     - ผมขอทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  วาจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล       สมาชิกทานใดอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  โปรดยกมือครับ  
มติท่ีประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  เปนเอกฉันท                                    
                                - เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล 
                                ตําบลบูเกะตา เรื่อง การลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญครับ                                          
นายฮําแดร  อามัด          - เรียน  ทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ดวยบัดนี้  ผูบริหาร  ไดจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบูเกะตา  เรื่อง การ

ลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๘   เสร็จเรียบรอยแลว   ผูบริหารจึงขอแถลง
ใหทราบถึงสาระสําคัญของรางเทศบัญญัติ  เทศบาลตําบลบูเกะตา  เรื่อง การลดหยอนไมตอง
เสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.  ๒๕๕๘   ดังตอไปนี้ 

                                                                 บันทึกหลักการและเหตุผล 

                                                 ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบูเกะตา เรื่อง  การลดหยอนไมตองเสีย 
                                  ภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ของเทศบาลตําบลบูเกะตา 

                                                                           หลักการ 

                                                 เพ่ือใหมีการกําหนดการลดหยอนเนื้อท่ีดิน ท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีของ 
                                เจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกัน  และใชท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัย 
                                ของตน  เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  เพ่ือประโยชนในการสํารวจ 
                                และความชัดเจนในการยื่นแบบแสดงรายการและประเมินของเจาพนักงานประเมิน และเปน 
                                ประโยชนตอเทศบาลตําบลบูเกะตา 

                         เหตุผล 

                                              โดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. ๒๕๐๘  แกไขเพ่ิมเติมโดย  
                            พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมภาษีบํารุงทองท่ี  (พ.ศ.๒๕๐๘)  พ.ศ. ๒๕๒๔  และ 
                            พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดกําหนดเกณฑการลดหยอน 
                            เนื้อท่ีดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีในกรณีในเขตเทศบาลตําบล  ใหลดหยอนไดไมเกิน 
                            หนึ่งไร  แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ 
 

 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
                               ผูบริหาร  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบูเกะตา เรื่อง การลดหยอน 
                              ไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘  มาเพ่ือใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความ 
                              เห็นชอบ ตอไป 

นายอดุลย  อาเดอนาน       ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ท่ีไดเสนอญัตติ เรื่อง การลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุง
ประธานสภาเทศบาล         ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  
                                  - ไมมี - ถาไมมีผูใดอภิปราย ตอไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาล  
                                  ทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตินี้โปรดยกมือครับ 
                                  - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับหลักการเปนเอกฉันท  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับหลักการ   

นะครับ 
                                  - สําหรับการพิจารณาในวาระท่ี ๒ โดยใหท่ีประชุมพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
                                 ผูใดจะแปรญัตติขอเชิญครับ 
                                  - ไมมี -  ในวาระท่ี ๒ ถาไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  ผานนะครับ 
                                  - ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงการพิจารณาในวาระท่ี ๓         
                                  ใหท่ีประชุมลงมติวาจะตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบูเกะตา เรื่องการลดหยอนไมตอง 
                                  เสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘  ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบให 
                                  ตราเปนเทศบัญญัติตําบลบูเกะตา  โปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท (โดยกําหนดใหลดหยอนไมตองเสีย    
                                 ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร) 
                                  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี ๔  ผานนะครับ 
นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล        มีสมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม  ขอเชิญครับ 
นายฮําแดร  อามัด           - ขออนุญาต ครับทานประธานสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรี              วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๔  
                                 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงให 
                                 สภาทองถ่ินทราบ  เทศบาลตําบลบูเกะตาไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
                                 (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  เรียบรอยแลว   เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เพ่ือปฏิบัติให 
                                 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
                                 สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ขอ ๒๔  จึงขอแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
                                 บเูกะตา  ไดทราบโดยท่ัวกัน  
ท่ีประชุม                       - รับทราบ -   
นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ  - ขอเชิญ คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน เขารวมโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ        ใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม  ในวันท่ี ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
                                  โดยมีกลุมเปาหมาย นักเรียนโรงเรียนบานบูเกะตา  อสม. และประชาชนท่ัวไป มีกิจกรรม

ปลูกตนไม บริเวณสนามกีฬาเทศบาล และการปลอยปลา ท่ีบึงละหาร  
ท่ีประชุม                       - รับทราบ -                                                                                     
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
 
 

 
 
 
 
 



- ๗ - 
 
                                     - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบ

วาระท่ี ๕ ผานนะครับ 
                                   - และขอนัดประชุมสภาเทศบาลในวาระท่ี ๒ และ ๓ ในวันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามา
พอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูบริหาร  และ พนักงานเทศบาล 
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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