
 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๒๔  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. นางนภา   รักษชนม รองปลัดเทศบาล นภา   รักษชนม  
๗. นางสมศรี   ขาวสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง สมศรี   ขาวสุวรรณ  
๘. นางมณฑา    เกาซวน นักวิเคราะหนโยบายและแผน มณฑา     เกาซวน  
๙. นายจีรพงษ   วงษนอย ผูอํานวยการกองชาง จีรพงษ   วงษนอย  

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

หัวขอประชุม 

นางจําปา    นิลวงศ           - ทานประธานท่ีเคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๙ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน  

ประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 
นายอดุลย    อาเดอนาน      - สวัสดีครับ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทานผูมีเกียรติทุกทาน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๙     

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สําหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการ
ประชุม  5  วาระการประชุม ดวยกัน 

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

   - ขอใหคณะผูบริหารพิจารณาข้ึนคาตอบแทนแกลูกจางของเทศบาล เพ่ือใหสอดคลองกับคา  
     ครองชีพท่ีสูงข้ึน                               

นายอดุลย   อาเดอนาน    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๕๙  (ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  ๒๕๕๙) 
                                 - ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3    

ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๕๙  ท่ีผานมา ครับ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
                                 - มีทานสมาชิกทานใดใหการรับรองโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเปนเอกฉันท   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี  ๒  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                           
ประธานสภาเทศบาล       พ.ศ. ๒๕60 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
                                - ไมทราบวามีการแปรญัตติหรือไมครับ 
                                - ไมมี -  ถาไมมีผมขอ เรียนเชิญทานเลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ไดอานบันทึกสรุปผลเลยครับ  

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

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซ่ึงประชุมเม่ือวัน ท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ หองประชุม  
สภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งในคราวประชุม      
สภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงคณะอนุกรรมการดังกลาว   
ประกอบดวย 

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

                                ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕60   
                                พรอมท้ังรอรับคําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล  ในวันท่ี  16 - 19  สิงหาคม 2559 
                                เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ปรากฎวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ 
                                ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ แตประการใด 
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นายมะนูยี    อูเซ็ง             - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
กรรมการ/เลขานุการ           ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 แลว  ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติฯ 
                                    ดังกลาวแตประการใด  ไมมีกรรมการแปรญัตติทานใดขอสงวนความเห็น  และไมมี 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลคนใดขอสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงาน 
                                    ผลการประชุมตอประธานสภาเทศบาลพรอมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ตามรางเดิม  เพ่ือสภาเทศบาลไดพิจารณา ตอไป 
                                           
นายอดุลย   อาเดอนาน     - ขอบคุณมากครับ เลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีทานเลขานุการฯ  ไดอาน 
ประธานสภาเทศบาล          แปรญัตติปรากฏวาไมมีทานสมาชิกทานใด  แปรญัตติ  และไมมีการแกไข  
                                   จึงไมมีการอภิปราย   เปนอันวาผานวาระท่ี  ๒  ไป 
                                 - ตอไปผมจะขอมติในวาระท่ี ๓ นะครับ  มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ 
                                   ใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของผูบริหาร 
                                   ตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท   ใหตราเปนเทศบัญญัติ 
                                   เปนอันวา ญัตติของผูบริหาร เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ของผูบริหาร  ในวาระท่ี ๑,๒,๓  ผานนะครับ 

นายอดุลย  อาเดอนาน      ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล        พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                 - ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายฮําแดร   อามัด           เรียน   ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบูเกะตา มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม         

ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและกอสราง  
จํานวน  ๑  โครงการ คือ ๑.โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                        หลักการ 

                                             เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา  ในการจายขาดเงินสะสม ประจําป  
                                  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  สําหรับเปนคาใชจายในงบลงทุน  ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
                                  จํานวน  ๑  โครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน ) โดยมีรายละเอียด  
                                  ดังนี้  คือ 
                                  งบลงทุน 
                                งานไฟฟาถนน 
                                 ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง           จํานวน  ๑   โครงการ          
                                 ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.  ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร 
                                    ยาว  ๖๒๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณ   
                                    ๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
                                 แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟาถนน 

                                                                                  

 

 



 

                     - 4 - 

นายฮําแดร  อามัด                                                             เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                        ดวยทางชุมชนบานบูเกะตา ไดจัดทําประชาคม และยื่นคํารองขอความชวยเหลือผาน 
                                 มาทางกองชางมายังเทศบาลตําบลบูเกะตา เพ่ือใหเทศบาลแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน  
                                 และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบานบูเกะตา ปญหาเก่ียวกับระบบระบายน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน  
                                 ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ หลังมัสยิดบานบูเกะตา เนื่องจากระบบทอระบายน้ําเดิม ไม 
                                 สามารถระบายน้ําไดทัน  เพราะไดกอสรางมาเปนระยะเวลาหลายปจึงเกิดการเสื่อมสภาพตาม 
                                 อายุการใชงาน  สงผลใหเกิดน้ําทวมขังเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น จึงขอใหทางเทศบาลตําบลบูเกะตา 
                                 ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในชุมชน ทางผูบริหารเทศบาลไดมอบหมายให  
                                 กองชางไปดําเนินการสํารวจ  ตรวจสอบความตองการตามท่ีไดรองขอความชวยเหลือของชุมชน 
                                 ซ่ึงปรากฏวา  โครงการดังกลาวไดนําบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
                                 ของเทศบาลแลว  แตยังไมไดดําเนินการแตอยางใด  เนื่องจากเทศบาลตําบลบูเกะตา ขาด 
                                 งบประมาณในการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เทศบาลจึงจําเปนตองจัดทําโครงการ 
                                 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอน 
                                 ของชุมชนและประชาชน ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการโครงการกอสราง 
                                  คูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ  จํานวน  ๑  โครงการ   งบประมาณท้ังสิ้น 
                                  1,๘๙๖,๐๐๐  บาท 

                                  ฉะนั้น  เพ่ือเปนการดําเนินกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ซ่ึงเก่ียวกับดานบริการชุมชน 
                        และสังคม  และเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน   ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาดเงิน 
                        สะสมเพ่ือดําเนินกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี   เนื่องจากไมสามารถนําโครงการดังกลาวจัด 
                        ทําเปนงบประมาณรายจายประจําปไดเนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอ และผูบริหาร 
                        ก็ไดพิจารณาท่ีจะโอนงบประมาณรายจายประจําปและจัดทําเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแลวแตไม 
                        สามารถท่ีดําเนินการไดเนื่องจากไมมีงบประมาณ   ฉะนั้นจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตาม 
                        โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ   จํานวน  ๑  โครงการ  
                       ในวงเงินงบประมาณ  ๑,๘๙๖,๐๐๐  บาท  ซ่ึงไดตรวจสอบแลวเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอ 
                       ท่ีสามารถใชจายไดโดยไมกระทบถึงฐานะการคลังของเทศบาลแตอยางใด และโครงการดังกลาว  
                        เปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

                                            ดังนั้น   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
                                   การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน 
                                   ทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๘ ขอ ๘๙   ผูบริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอ    
                                   อนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลบูเกะตา ตอไป                                      

นายอดุลย    อาเดอนาน     - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  ท่ีไดเสนอญัตติของผูบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจายขาด  
ประธานสภาเทศบาล         เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตอไปมีสมาชิกสภาเทศบาล  ทานใดจะอภิปราย 
                                  เชิญครับ - ไมมี -  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปราย  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในการขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ 
ใหจายขาดเงินสะสม  โปรดยกมือครับ   

มติท่ีประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท   ใหจายขาดเงินสะสม ตามโครงการ 
                       กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตามแนวถนนบูเกะตาตือเงาะ  จํานวน  ๑  โครงการ  

                                 ในวงเงินงบประมาณ  ๑,๘๙๖,๐๐๐  บาท 
                                   เปนอันวาระเบียบวาระท่ี 4  ผานครับ 
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นายอดุลย  อาเดอนาน     ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล       - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืนๆ  
                                อีกหรือไมขอเชิญครับ    
                                - แจงเรื่องคณะทางประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาดูงานและเยี่ยมเยียนเทศบาลตําบลบูเกะตา     

ในเดือนกันยายน 2559  ประมาณ 100 คน ขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานทราบ 
นายฮําแดร   อามัด        - เรื่องคณะทางประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาดูงานและเยี่ยมเยียนเทศบาลตําบลบูเกะตา  
นายกเทศมนตรี            ขอมอบใหทาง สํานักปลัดเทศบาล ชวยดูแลและเตรียมการตอนรับ ดวย  
นายอันวา   อับดุลเลาะ   - เสนอเรื่องถังขยะซอยคอกหมูและฝาคูระบายน้ํา 
สมาชิกสภาเทศบาล       - เรื่องการกองวัสดุบนไหลทาง เชน ทราย หิน  การติดตั้งผาใบกันสาดลุกล้ําถนนในตลาดบาน        

บูเกะตา และบานบาโอะ ทําใหการจราจร ไมสะดวก ถนนคับแคบ ขอใหทางเทศบาลดําเนินการ 
แกไขปญหาดวย 

                               - เรื่องแพะ วัว ท่ีเลี้ยงปลอยเพนพาน สรางความเดือดรอนใหกับประชาชน ขอใหทางเทศบาล
ดําเนินการอยางจริงจัง ดวย 

นายซานูซี   ยะโกะ        - เสนอโครงการบุกเบิกถนนสายหลังมัสยิดบานบูเกะตา - หลังโรงเรียนบานบูเกะตา ขอใหทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผูบริหารเทศบาล ชวยพิจารณาดําเนินการดวย 
นายอับดุลรอหิง  นุห      - เรื่องโครงการบุกเบิกถนนสายหลังมัสยิดบานบูเกะตา - หลังโรงเรียนบานบูเกะตา ขนาดกวาง 
รองนายกเทศมนตรี        3 เมตร จะประสานกับเจาของท่ีดิน เพ่ือจะไดดําเนินการกอสรางตอไป  
                               - ขอฝากใหทางกองชาง ชวยออกไปสํารวจเพ่ือการออกแบบในการดําเนินการ ตอไป     
                               - เรื่องวัว แพะ ทางคณะผูบริหารจะรับไวพิจารณาดําเนินการตอไป 
นายจีรพงษ  วงษนอย     - ชี้แจงเรื่องโครงการบุกเบิกถนนสายหลังมัสยิดบานบูเกะตา - หลังโรงเรียนบานบูเกะตา วาอยู 
ผูอํานวยการกองชาง       ในแผนพัฒนาของเทศบาลแลว แตมีปญหาเรื่องท่ีดิน ขอใหทางผูบริหารชวยประสานกับเจาของท่ีดิน

เพ่ือจะไดตั้งงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
นายมะนาวี    มะนอ       - เสนอเรื่องไฟฟาของทางหลวงดับจากหนาบานรองนายกเทศมนตรี – สะพานมิตรภาพไทย - 
สมาชิกสภาเทศบาล        มาเลเซีย ขอใหทางเทศบาลชวยประสานกับแขวงการทางนราธิวาสใหมาดําเนินการซอมแซมดวย 
                                - ขอใหทางเทศบาลซอมแซมประปาสายเมนแตกหลายแหง ขอใหทางเทศบาลไปดําเนินการซอมแซม 
                                ดวย 
นายศุภโยค  ลอดิง          - เรื่องไฟฟาของทางหลวง ขอใหทางกองชาง ชวยประสานกับทางแขวงการทางนราธิวาสใหมา 
รองนายกเทศมนตรี         ดําเนินการซอมแซม ตอไป 
                                - เห็นดวยกับการจัดการจราจรในตลาดบานบูเกะตา จะทําใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยทําใหการ

สัญจร ไป - มา  สะดวกแกไขปญหาการจราจรได 
                                - เสนอใหคณะท่ีมาเยี่ยมเทศบาลไปพักท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา - บาลา จะไดไปดูสัตวปาและ 

พันธุไม เยี่ยมชมธรรมชาติ 
นายอิบรอเอ็ง  สือแม       - เสนอเรื่องการติดตั้งกลอง CCTV เพ่ือแกไขปญหาการลักทรัพย 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   - เรื่องความสะอาดในเขตเทศบาล 
                                 - เรื่องคูระบายน้ําจากบานไพบูลย-บานอาแว ขอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางดวย 
                                 - เรื่องไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล ขอใหทุกทานชวยกันดูแลดวย 
นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ  - เรื่องถังขยะ ทางกองสาธารณสุข ฯ จะนําถังขยะไปวางในซอยคอกหมู ตอไป  
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ        - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานท่ีไดชวยกันดูแลเรื่องความสะอาดในเขเทศบาล  
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นายฮําแดร   อามัด           - เรื่องคูระบายน้ําไดประสานกับแขวงการทางนราธิวาสแลว อยูในระหวางการดําเนินการ 
นายกเทศมนตรี               ของ แขวงการทางนราธิวาส 
                                  - เรื่องการติดตั้งกลอง CCTV  ไดจัดทําโครงการขอรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง  

ทองถ่ินแลวป 2560 
                                  - เรื่องการจัดการจราจร ขอใหทางสํานักปลัดเทศบาล ชวยประสานกับตํารวจจราจร สภ.บูเกะตา 
                                  เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา ตอไป 
ท่ีประชุม                       - รับทราบ - 
นายอดุลย  อาเดอนาน      - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบางไหมครับ                     
ประธานสภาเทศบาล        - ไมมี -    
                                  - เม่ือไมมีผูใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ เปนอันวาระเบียบวาระท่ี       

5 ผานนะครับ และขอขอบคุณทุกทาน  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) 

 

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 
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