
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี  ๒๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ น.     

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
---------------------------                                

ผูมาประชุม 

  ท่ี           ชื่อ   -     สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายอดุลย    อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาล อดุลย     อาเดอนาน  
๒. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา     อับดุลเลาะ  
๓. นายเปาซี    ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๔. นายซานูซี    ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี    ยะโกะ  
๕. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม    มะแซ  
๖. นายมะนาวี     มะนอ สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี     มะนอ  
๗. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
๘. นางจําปา    นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา    นิลวงศ  

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายมะตันลา      อูเซ็ง                  รองประธานสภาเทศบาล                    ลากิจ 
๒. นายมะนูยี    อูเซ็ง                           สมาชิกสภาเทศบาล                          ลากิจ 

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. นายอับดุลรอฮิม   มะดาโอะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฮิม   มะดาโอะ  
๗. นายจีรพงษ    วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ    วงษนอย  
๘. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  
๙. นายฉัตรชนก   รักขพันธ หัวหนาฝายอํานวยการ ฉัตรชนก   รักขพันธ  

๑๐. นายจิรศักดิ์    เกาซวน บุคลากร (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  
 
 
 
 
 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 
นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๕๘  บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานได

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๕๘ บัดนี้

สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  ๔  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....๗...ทาน  
      - ขอแสดงความเสียใจกับนายมะตันลา  อูเซ็ง รองประธานสภาเทศบาล และนายมะนูยี  
                                  อูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีบิดาเสียชีวิต 
                                   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน รวมงานเมาลิดและรับฟงการบรรยายธรรม 
                                   ในวันท่ี  ๑  เดือนมกราคม  ๒๕๕๙  ณ  มัสยิดบานบูเกะตา 
นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา สมัยวิสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑   
                                 ประจําป ๒๕๕๘  ท่ีผานมา ครับ 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปน     

เอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 
นายอดุลย    อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล        ตอสภาเทศบาล  ประจําป  ๒๕๕๘ 
                                  - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                  ตอสภาเทศบาล  ประจําป  ๒๕๕๘   ขอเรียนเชิญครับ  
นายฮําแดร     อามัด        - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  คณะผูบริหารขอสรุปสาระ 
นายกเทศมนตรี               สําคัญการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
                               จาก ยุทธศาสตรการพัฒนา   ๗  ยุทธศาสตร ดังนี้      
                                      ๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
                                           โครงการท้ังหมด            ๓        โครงการ 

                                      โครงการท่ีดําเนินการ      ๓        โครงการ 
                                      คิดเปนรอยละ               ๑๐๐ 

                                     ๒)   ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                                       โครงการท้ังหมด           ๒๐      โครงการ 
                                       โครงการท่ีดําเนินการ     ๑๖      โครงการ 
                                        คิดเปนรอยละ             ๘๐           
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นายฮําแดร  อามัด          ๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
นายกเทศมนตรี                   โครงการท้ังหมด             ๓         โครงการ 

                                 โครงการท่ีดําเนินการ        ๐          โครงการ 
                                        คิดเปนรอยละ          ๐    

                                ๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
                                โครงการท้ังหมด             ๒         โครงการ 
                                โครงการท่ีดําเนินการ       ๐         โครงการ 
                                คิดเปนรอยละ                ๐   
 

                                ๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                     สิ่งแวดลอม 

                                โครงการท้ังหมด              ๑        โครงการ 
                                โครงการท่ีดําเนินการ        ๑        โครงการ 
                                คิดเปนรอยละ               ๑๐๐ 

                                ๖)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                                     โครงการท้ังหมด              ๗       โครงการ 

                                โครงการท่ีดําเนินการ        ๖       โครงการ 
                                คิดเปนรอยละ                ๘๕.๗๑ 
 
                            ๗)  ยทุธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

                                      โครงการท้ังหมด               ๑๘          โครงการ 
                                 โครงการท่ีดําเนินการ         ๑๖          โครงการ 
                                 คิดเปนรอยละ                 ๘๘.๘๙    
 

                              รวมโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําป  ๒๕๕๘  ท้ังสิ้น    จํานวน  ๕๔   โครงการ  
                              โครงการท่ีดําเนินการ   จํานวน   ๔๒  โครงการ คิดเปนรอยละ  ๗๗.๗๘  ของโครงการตาม 
                              แผนการดําเนินงานป  ๒๕๕๘                                      

                        งบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน  ๘,๕๐๗,๓๖๗บาท 
                             งบประมาณท่ีดําเนินการ  จํานวน   ๕,๘๒๖,๓๐๐ บาท    คิดเปนรอยละ   ๖๘.๔๙ 
                             ของงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                             โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐) เฉพาะในป  ๒๕๕๘ 
                             จํานวน  ๑๐๓  โครงการ   
                             โครงการท่ีไดนําไปจัดทํางบประมาณประจําป   ๒๕๕๘   จํานวน   ๕๙   โครงการ 
                            คิดเปนรอยละ   ๕๗.๒๘ 
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นายฮําแดร อามัด           สรุป     โครงการจายขาดเงินสะสม   จํานวน  ๑   โครงการ 
นายกเทศมนตรี             รวมโครงการท่ีจัดทํางบประมาณ   จํานวน      ๕๙ โครงการ 
                                โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ       จํานวน    ๔๗  โครงการ 
                                 คิดเปนรอยละ    ๗๙.๖๖ 
 

                            ปญหาและอุปสรรค 
                                ๑. ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดวางไว 

                             ๒. จาํนวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐  มีจํานวนโครงการมาก 
                             ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีทําใหการดําเนินการตามแผนทําไดนอยสงผลใหแผนพัฒนา 
                             ของเทศบาลมีประสิทธิภาพลดลง 

                                            คณะผูบริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
                                ประจําป  ๒๕๕๘  เพ่ือใหสภาเทศบาล  รับทราบ ตอไป 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ    
      
นายอดุลย  อาเดอนาน       ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บางไหมครับ ขอเชิญเสนอไดครับ 
นายอาหะมะ   มะยูโซะ      - แจงเรื่องการจัดโครงการเมาลิด จะจัดในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และขอเชิญ 
นักพัฒนาชุมชน  รก.ผอ.     คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขารวมรับฟงการบรรยายธรรม ณ มัสยิด 
กองการศึกษา                  บานบูเกะตา  
                                  - เรื่องการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. 
                                  เปนตนไป ณ สนามกีฬาเทศบาล เพ่ือใหเด็กไดแสดงความสามารถ และขอรับทุน 
                                  การศึกษา + ของรางวัล จากคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล คนละ ๑ ชิ้น 
นายอับดุลรอหิง   นุห        - แจงเรื่องการจัดงานปใหมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ขอเชิญ 
รองนายกเทศมนตรี           สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานเขารวมดวย 
นายฮําแดร    อามัด          - ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล ชวยประชาสัมพันธเรื่องการบรรยายธรรม ในวันท่ี ๑ 
นายกเทศมนตรี               เดือนมกราคม ๒๕๕๙  ณ มัสยิดบานบูเกะตา ใหประชาชนไดทราบและเขารวมฟง 
                                  การบรรยายธรรม   
นายอดุลย   อาเดอนาน      - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานไปตรวจสุขภาพท่ี กองสาธารณสุขฯ และขออวยพร 
ประธานสภาเทศบาล         ปใหมแกผูเขารวมประชุม ทุกทาน  
                                  - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
                                  - ไมมี -    
                                  - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 

๔ ผานนะครับ  
                                  - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร 

และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                
 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
 
     

                                                                                         เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๐๐    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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