
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๘ 
วันศุกรท่ี  ๗  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา ๐๙.๐๐ 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  

ผูไมมาประชุม 

     ๑. นายมะนาวี    มะนอ                  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. นายจีรพงษ    วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  
๗. นายอาหะมะ   มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ   มะยูโซะ  
๘. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี    ขาวสุวรรณ  
๙. นางนภา    รักษชนม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นภา    รักษชนม  

๑๐. นางมณฑา    เกาซวน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน มณฑา    เกาซวน  
๑๑. นายอับดุลรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๑๒. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  

 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ  

ทานประธานไดดําเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป 

๒๕๕๘ บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้       
มีระเบียบวาระการประชุม  ๔  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๘...ทาน  ลาปวย  ๑  ทาน 
      คือ นายมะนาวี    มะนอ   

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๕๘  ท่ีผานมา ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน

เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  วาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓  
                               - ไมทราบวามีการแปรญัตติหรือไมครับ   
                               - ไมมี - ถาไมมีผมขอ เรียนเชิญทานเลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ไดอานบันทึกสรุปผล 
                               เลยครับ  ขอเชิญครับ 
 

นายมะนูยี  อูเซ็ง           - เรียนทานประธานท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  บันทึกสรุปรายงานการประชุม 
กรรมการ/เลขานุการ      คณะกรรมการสามัญประจําสภา ฯ พิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซ่ึงประชุมเม่ือวัน ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใน  
คราวประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงคณะกรรมการ
ดังกลาว   ประกอบดวย 

                                              ๑. นายอันวา    อับดุลเลาะ       
                                              ๒. นายมาหามะคัสตัม    มะแซ 
                                              ๓. นายมะนูยี    อูเซ็ง 
                               ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   
                               พรอมท้ังรอรับคําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล  ในวันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
                               เวลา  ๑๒.๐๐ น.  ถึงวันท่ี ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 

 
 
 
 



- ๓ - 
 
นายมะนูยี   อูเซ็ง              ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
กรรมการ/เลขานุการ          แตประการใด 
                                   - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 
                                   งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว  ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติฯ ดังกลาวแต

ประการใด  ไมมีกรรมการแปรญัตติทานใดขอสงวนความเห็น  และไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลคนใดขอสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานผลการประชุม 
ตอประธานสภาเทศบาลพรอมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามรางเดิม  เพ่ือสภาเทศบาลไดพิจารณา ตอไป 

                                           

นายอดุลย    อาเดอนาน       - ขอบคุณมากครับ เลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีทานเลขานุการฯ  ไดอาน
ประธานสภาเทศบาล           แปรญัตติปรากฏวาไมมีทานสมาชิกทานใด  แปรญัตติ  และไมมีการแกไข  
                                    จึงไมมีการอภิปราย   เปนอันวาผานวาระท่ี  ๒  ไป 
                                    - ตอไปผมจะขอมติในวาระท่ี  ๓ นะครับ  มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ 
                                    ใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผูบริหาร 
                                    ตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                     - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  ใหตราเปนเทศบัญญัติ 
                                    เปนอันวา ญัตติของผูบริหาร เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของผูบริหาร  ในวาระท่ี ๑,๒,๓  ผานนะครับ 

 

นายอดุลย  อาเดอนาน         ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล           - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
                                    ขอเชิญครับ 
นายฮําแดร    อามัด             - แจงเรื่องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย จะเดิน 
นายกเทศมนตรี                  ทางในวันจันทรท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ทาอากาศยานนราธิวาส

สําหรับงานในหนาท่ีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน และขอเชิญ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล รวมรับประทานอาหารท่ีบาน
นายกเทศมนตรี 

นางจําปา    นิลวงศ             - กลาวอวยพรแกนายกเทศมนตรี ในนามของพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล ขอให 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ฯ     ทานนายกเทศมนตรี มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ไป - กลับ ดวย

ความปลอดภัย 
นายอับดุลรอหิง    นุห         - กลาวอวยพรแกนายกเทศมนตรี ในนามของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรี             ขออํานวยพรดุอารตอพระผูเปนเจา ใหทรงประทานฮัจญมับรูร หรือฮัจญท่ีมีคุณคาถูกตอง

สมบูรณท่ีไดรับการรับรองจากพระผูเปนเจาแกผูท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ มีสุขภาพ
แข็งแรง  เดินทาง ไป - กลับ ดวยความปลอดภัย 

นายอดุลย  อาเดอนาน         - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล           - ไมมี -    
                                    - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบ

วาระท่ี ๔ ผานนะครับ 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
                                   - สําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูบริหาร  

และ พนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                    

                                                                                                 เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    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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