
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี  15  เดือนสิงหาคม  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. นายเปาซี     ยีเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เปาซี    ยีเด็ง  
๔. นายอันวา     อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อันวา     อับดุลเลาะ  
๕. นายซานูซี     ยะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล ซานูซี     ยะโกะ  
๖. นายมาหามะคัสตัม   มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะคัสตัม    มะแซ  
๗. นายอัดนาน     บินเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล อัดนาน     บินเซ็ง  
8. นายมะนาวี    มะนอ        สมาชิกสภาเทศบาล มะนาวี    มะนอ         
9. นายมะนูยี    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะนูยี    อูเซ็ง  

10. นางจําปา   นิลวงศ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล จําปา   นิลวงศ  

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. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๗. นางนภา   รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา   รักษชนม  
๘. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผน มณฑา     เกาซวน  
๙. นายจีรพงษ   วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ   วงษนอย  

๑๐. นายฉัตรชนก     รักขพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ฉัตรชนก     รักขพันธ  
๑๑. นายอาหะมะ    มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองการศึกษา อาหะมะ    มะยูโซะ  
๑๒. นายจิรศักดิ์    เกาซวน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจางประจํา) จิรศักดิ์    เกาซวน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๕๙ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน  

ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๕๙ 

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระ
การประชุม  4  วาระการประชุม ดวยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุมท้ังหมด ....9....ทาน  

   - แจงเรื่องผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส พรอมดวยประธานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดนราธิวาส จะมาเปนประธานในพิธีโครงการเยี่ยมมัสยิดฯ ณ มัสยิดบานบูเกะตา เวลา 
13.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุทานเขารวมตอนรับคณะดังกลาวดวย 
- แจงเรื่อง การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินชายแดนใตและงานก่ิงกาชาดอําเภอ
แวง ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 23 – 27 สิงหาคม 2559 ณ สนามหนาท่ีวาการอําเภอ
แวง ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขารวมดวย                                 

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  ๒๕๕๙) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจําป ๒๕๕๙  ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตตขิองผูบริหาร เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย                           
ประธานสภาเทศบาล       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
                                 - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
นายฮําแดร   อามัด          - เรียนทานประธานท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ญัตติของผูบริหาร เรื่อง การพิจารณา 
นายกเทศมนตรี             รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 
 

                                      ดวยบัดนี้  ผูบริหาร  ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ 
                          เสร็จเรียบรอยแลว   ผูบริหาร จึงขอแถลงใหทราบถึงสาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําป 
                          งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้    

                                                                      บันทึกหลักการและเหตุผล 

                                      ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

                          ของเทศบาลตําบลบูเกะตา 
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นายฮําแดร  อามัด                                                หลักการ 

นายกเทศมนตรี         ๑. ประมาณการรายรับ เทศบาลตําบลบูเกะตา   ไดประมาณการรายรับไวในปงบประมาณ 
                                พ.ศ. ๒๕๖๐  เปนเงินท้ังสิ้น   ๔๓,๔๒๖,๒๐๐  บาท   โดยแยกเปน 
                                ๑.๑  หมวดภาษีอากร                                        ตั้งไว              ๒๙๐,๘๐๐   บาท 
                                ๑.๒  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต       ตั้งไว                 ๔๑,๐๐๐   บาท 
                                ๑.๓  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            ตั้งไว              ๒๕๐,๐๐๐    บาท 
                                ๑.๔  หมวดภาษีจัดสรร                                      ตั้งไว         ๒๒,๔๕๐,๐๐๐    บาท 
                                ๑.๕  หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล                         ตั้งไว        ๒๐,๓๙๑,๔๐๐     บาท 
                                ๑.๖  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                 ตั้งไว                 ๓,๐๐๐     บาท 

                           ๒. ประมาณการรายจาย   เทศบาลตําบลบูเกะตา  ไดประมาณการรายจายไวในปงบประมาณ  
                               พ.ศ. ๒๕๖๐  เปนเงินท้ังสิ้น   ๔๓,๔26,2๐๐   บาท        โดยแยกเปน 
                               ๒.๑  รายจายงบกลาง                                        ตั้งไว           4,421,485     บาท 
                               ๒.๒  รายจายงบบุคลากร                                    ตั้งไว         ๑6,271,580     บาท          
                               ๒.๓  รายจายงบดําเนินงาน                                 ตั้งไว          ๑4,211,735    บาท 
                               ๒.๔  รายจายงบลงทุน                                       ตั้งไว            5,757,4๐๐    บาท 
                               ๒.๕  รายจายงบเงินอุดหนุน                                ตั้งไว            ๒,764,0๐๐    บาท 

                           รายจายจําแนกตามแผนงาน 
                            ดานบริหารท่ัวไป 
                            -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                  ตั้งไว          ๑3,๕96,480    บาท 
                            -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      ตั้งไว            1,981,780    บาท 

                          ดานบริการชุมชนและสังคม 
                          -  แผนงานการศึกษา                                         ตั้งไว            9,๓76,135    บาท 
                          -  แผนงานสาธารณสุข                                       ตั้งไว            ๒,929,5๘๐    บาท 
                          -  แผนงานสังคมสงเคราะห                                 ตั้งไว               ๑๕๐,๐๐๐     บาท 
                          -  แผนงานเคหะและชุมชน                                  ตั้งไว           9,680,74๐     บาท 
                          - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                   ตั้งไว              ๓๘๐,๐๐๐     บาท 
                          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         ตั้งไว              91๐,๐๐๐     บาท                             

 ดานการดําเนินงานอ่ืน 
                         -  แผนงานงบกลาง                                            ตั้งไว            4,421,485    บาท 

         เหตุผล 

             ในการประมาณการตั้งจายรายรับ และคํานวณตั้งจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามท่ีกลาวมาแลว  ผูบริหารไดพิจารณาดําเนินการ ตั้งจายไวโดยถูกตอง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑  และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ของเทศบาลทุกประการ  โดยไดคํานึงถึงความ จําเปนในการใชจายงบประมาณใหเปนไปโดยประหยัด
บังเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินมากท่ีสุด  ผูบริหาร  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๐ มาเพ่ือใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 
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นายอดุลย  อาเดอนาน     - ขอขอบคุณครับตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ มีสมาชิกทานใด 
                                 จะอภิปราย   โปรดยกมือครับ -ไมมี - หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาล

ทานใด รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๐ วาระท่ี ๑      
ข้ันรับหลักการ โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม                 - ยกมือรับหลักการเปนเอกฉันท -    
                                - ตอไปผมจะขอปรึกษากับสภาแหงนี้นะครับวาจะใหทานสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติ

ตอคณะกรรมการแปรญัตติก่ีวัน และจะเริ่มประชุมวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓  เม่ือไหร  ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ                

นายเปาซี   ยีเด็ง            - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติผมขอเสนอใหมีการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล          ไดตั้งแต วันท่ี 16 - 19  สิงหาคม  ๒๕๕9 เวลา 08.30  - 16.30 น.  และนัดประชุมใน

วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  ในวันท่ี  24  สิงหาคม  ๒๕๕9   เวลา  10.๐๐  น. 
นายอดุลย    อาเดอนาน   - ครับตามท่ีนายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอใหมีการแปรญัตติไดตั้งแตวันท่ี 
ประธานสภาเทศบาล        ๑6 - 19  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา 08.30 – 16.30 น.  และนัดประชุมในวาระท่ี ๒ และ

วาระท่ี ๓  ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2559  เวลา  10.๐๐  น. สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
เห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ -ไมมี- ถาไมมีเปนอันวาใหเปนไปตามท่ีนายเปาซี   ยีเด็ง  สมาชิก
สภาเทศบาล ไดเสนอนะครับ  เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๓  ผานนะครับ 

 

นายอดุลย  อาเดอนาน   ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล     - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระ อ่ืน ๆ หรือไม  

ขอเชิญครับ 

นายฮําแดร  อามัด       ขออนุญาตครับทานประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
นายกเทศมนตรี          แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ขอ  ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว ละนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงใหสภาทองถ่ินทราบ   เทศบาล
ตําบลบูเกะตา ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  เรียบรอยแลว   เม่ือวันท่ี   
๓1  พฤษภาคม  ๒๕๕9  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ขอ  ๒๔   จึงขอแจงตอท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ไดทราบโดยท่ัวกัน  

ท่ีประชุม                 - รับทราบ -   
นายมะตันลา  อูเซ็ง     - เสนอโครงการลาดยางแอลฟลติกปูทับถนนคอนกรีตสายกําปงเจะเด็ง ระยะทาง 460 เมตร 
รองประธานสภา ฯ      - เสนอเรื่องไฟฟาโซลาเซลท่ีบานเจะเด็งเสีย ขอใหทางเทศบาลประสานผูรับผิดชอบไปดําเนินการ  
                             ซอมแซม ดวย 
นายซานูซี   ยะโกะ      - เสนอใหทางเทศบาลกอสรางคูระบายน้ําสายหลังมัสยิดบานบูเกะตา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  
สมาชิกสภาเทศบาล     - แจงเรื่องขโมยข้ึนบานในระยะนี้บอยมาก ขอใหทางเทศบาลติดตั้งกลองวงจรปด ทุกซอย ในเขต 

ชุมชน 
นายมะนาวี   มะนอ     - แจงเรื่องการขับรถยอนศร บริเวณหัวสะพานทางเขาชุมชนบานเจะยอ ซ่ึงอันตรายมาก ๆ อาจทํา
สมาชิกสภาเทศบาล     ใหเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนได ขอใหทางเทศบาลชวยประสานกับแขวงการทางนราธิวาสเพ่ือหาวิธีแกไข        
                             ปญหา ตอไป 
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นายศุภโยค   ลอดิง      - เรื่องถนนทางเขาชุมชนบานเจะยอ ขอใหทางกองชางชวยประสานกับแขวงการทางนราธิวาส  
รองนายกเทศมนตรี        เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา  ตอไป  
                             - แจงเรื่องการจัดทําโครงการเขาคายอบรมศึกษาธรรมชาติเยาวชนในเขตเทศบาล เด็กจาก 

โรงเรียนบานบูเกะตากับโรงเรียนบานเจะยอ ประมาณ 80 คน  ณ เขตรักษาพันธุสัตวปา       
ฮาลา - บาลา ขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ทราบ                                                               

ท่ีประชุม                   - รับทราบ - 
นายอับดุลรอหิง  นุห     - แจงเรื่องไฟโซลาเซลวาในขณะนี้เสียประมาณ 5 ตน จะประสานกับศูนยอํานวยการบริหาร 
รองนายกเทศมนตรี        จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ใหมาดําเนินการแกไขตอไป 
นายฮําแดร   อามัด       - เรื่องโครงการลาดยางแอลฟลติกปูทับถนนคอนกรีตสายกําปงเจะเด็ง ระยะทาง 460 เมตร  
นายกเทศมนตรี            ทางเทศบาล ไดตั้งงบประมาณไวแลว โดยใชงบประมาณจากเงินชดเชยรายได 
นายจีรพงษ  วงษนอย    - ชี้แจงเรื่องการกอสรางคูระบายน้ําสายหลังมัสยิดบานบูเกะตา ดําเนินการการกอสรางไดดาน  
ผูอํานวยการกองชาง      เดียว อีกดานดําเนินการกอสรางไมไดเนื่องจากติดทอประปาซ่ึงอยูใตคูระบายน้ํา  
นายอิบรอเฮ็ง   สือแม    - แจงเรื่องท่ีดินของเทศบาล ท่ีบานไอตาเปาะ ประมาณ 6 ไร ขอใหทางเทศบาลไปทํารั้วหรือปก  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  หลักเขตใหชัดเจนเพ่ือปองกันการบุกรุก พ้ืนท่ี  
                               - ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานชวยกันดูแลไฟฟาสาธารณะในเขตชุมชนดวย 
นายฟารฮัม   ลอดิง          - สอบถามเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน ประจําป 2559 
เลขานุการนายกเทศมนตรี    
นายอาหะมะ  มะยูโซะ      - แจงเรื่อง การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินชายแดนใตและงานก่ิงกาชาด   
นักพัฒนาชุมชน ร.ก.ผอ     อําเภอแวง ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 23 – 27 สิงหาคม 2559 ณ สนามหนาท่ีวาการ
กองการศึกษา                อําเภอแวง  เดินขบวนจํานวน 150 คน พรอมรถแห และขนมพ้ืนบาน และการจัดซุมของ 
                                 เทศบาล ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน เขารวมงานดวย 
                                 - เรื่องการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน ประจําป 2559 ขอปรึกษาหารือกับคณะผูบริหาร กอน 
                                   จะแจงใหทราบ ตอไป 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
                                  - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี       

4 ผานนะครับ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลในวาระท่ี  ๒ และ ๓ ในวันท่ี  24  สิงหาคม  
๒๕๕9   เวลา  10.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  นะครับ  และ
ขอขอบคุณทุกทาน  ท่ีเสียสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ 

                                  - และสําหรับวันนี้ก็ใชเวลามาพอสมควรแลว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร
และพนักงานเทศบาล ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือดวยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ   

                                                                                                
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.2๐    น.       

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เกาซวน         ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายจิรศักดิ์   เกาซวน) 

                                 (ลงชื่อ)         จําปา     นิลวงศ           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                                ( นางจําปา   นิลวงศ) 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

แลวเห็นวาถูกตองทุกประการ 
 

                                      (ลงชื่อ)        เปาซี   ยีเด็ง        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายเปาซี    ยีเด็ง) 

                                              (ลงชื่อ)       มะนาวี   มะนอ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายมะนาวี    มะนอ) 

                                               (ลงชื่อ)      ซานูซี    ยะโกะ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายซานูซี    ยะโกะ)      
                               
 
 
 
                                                                                              (ลงชื่อ)      อดุลย   อาเดอนาน                            

                                                                                              (นายอดุลย  อาเดอนาน) 
                                                                                              ประธานสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

 
 

สภาเทศบาลไดรับรองแลวเม่ือ ประชุมสมัย.....สามัญ.....สมัยท่ี.....๓.....ครั้งท่ี...2......ประจําป.....๒๕๕๙...... 
เม่ือวันท่ี.....24....เดือน....สิงหาคม.........พ.ศ.....๒๕๕๙.... 
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