
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕61 

วันพุธที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61   เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

---------------------------                                

ผู้มาประชุม 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยอดุลย์    อำเดอนำน ประธำนสภำเทศบำล อดุลย์     อำเดอนำน  
๒. นำยมะตันลำ   อูเซ็ง รองประธำนสภำเทศบำล มะตันลำ   อูเซ็ง  
๓. นำยเปำซี    ยีเด็ง สมำชิกสภำเทศบำล เปำซี    ยีเด็ง  
๔. นำยอันวำ     อับดุลเล๊ำะ สมำชิกสภำเทศบำล อันวำ   อับดุลเล๊ำะ  
๕. นำยซำนูซี    ยะโกะ สมำชิกสภำเทศบำล ซำนูซี    ยะโกะ  
๖. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
7. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
8. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
9. นำงจ ำปำ   นิลวงศ์ ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล จ ำปำ   นิลวงศ์  

  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
๒. นำยอับดุลรอหิง    นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง    นุห์  
๓. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๔. นำยอิบรอเฮ็ง   สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง   สือแม  
5. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
6. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  
7. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  
8. นำงมณฑำ    เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน มณฑำ    เก้ำซ้วน  
9. นำยสุเทพ    ดำซำมิ หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง สุเทพ    ดำซำมิ  

10. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
11. นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชน  ร.ก.ผอ.กองกำรศึกษำ อำหะมะ  มะยูโซ๊ะ  
12. นำยจีรพงษ์   วงษ์น้อย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จีรพงษ์   วงษ์น้อย  
13. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำงจ ำปำ    นิลวงศ์           - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี ๒๕61  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี ๒๕61              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  4 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....8....ท่ำน 
                                  - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนร่วมโครงกำรท้องถิ่นปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 
                                    หลังจำก เสร็จกำรประชุมที่บ้ำนไอตำเปำะ 
                                  - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลร่วมกันบริจำคมือถือ ตำมโครงกำร “มือถือเก่ำไป ชีวิตใหม่มำ” 
                                     บริจำคได้ที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                  - แจ้งวันอ้ีฎิ้ลอัดฮำ ฮิจเรำะห์ศักรำช 1439 ตรงกับวันพุธที่ 22 สิงหำคม 2561 ขอเชิญ 

สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน มำร่วมอวยพรวันรำยอที่เทศบำลช่วงค่ ำวันอังคำรที่ 21 สิงหำคม 
2561  เวลำ 20.00 น.  ณ  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 2 ประจ าปี  ๒๕61  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  28  พฤษภาคม  ๒๕61) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี        

๒๕61 ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                 - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท ์  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 
                                 - ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด          - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ  ญัตติของผู้บริหำร 
นำยกเทศมนตรี               เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
                                   พ.ศ.  ๒๕๖๒ วำระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักกำร 
 

                                               ดว้ยบัดนี้  ผู้บริหำร  ได้จัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
                                เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้บริหำร จงึขอแถลงให้ทรำบถึงสำระส ำคัญของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
                                งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                           บันทึกหลักการและเหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                           ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
                             ของเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

                                                                          หลักการ 
                              ๑. ประมาณการรายรับ เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   ได้ประมำณกำรรำยรับไว้ในปีงบประมำณ 
                                  พ.ศ. ๒๕๖๒   เป็นเงินทั้งสิ้น     ๔๖,๒๑๖,๐๐๐    บำท        โดยแยกเป็น 
                         ๑.๑  หมวดภำษีอำกร                                         ตั้งไว้              ๓๒๘,๐๐๐   บำท 
                        ๑.๒  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต       ตั้งไว้                ๕๒,๐๐๐   บำท 
                           ๑.๓  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                            ตั้งไว้              ๔๐๕,๐๐๐    บำท 
                           ๑.๔  หมวดภำษีจัดสรร                                      ตั้งไว้         ๒๒,๕๗๙,๐๐๐    บำท 
                           ๑.๕  หมวดเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล                          ตั้งไว้         ๒๒,๘๕๐,๐๐๐    บำท 
                           ๑.๖  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                  ตั้งไว้                  ๒,๐๐๐    บำท 

                             ๒. ประมาณการรายจ่าย   เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ได้ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้ในปีงบประมำณ  
                                 พ.ศ. ๒๕๖๒      เป็นเงินทั้งสิ้น     ๔๖,๒๑๖,๐๐๐   บำท        โดยแยกเป็น 
                         ๒.๑  รำยจ่ำยงบกลำง                                         ตั้งไว้           ๕,124,6๓๓     บำท 
                        ๒.๒  รำยจ่ำยงบบุคลำกร                                     ตั้งไว้         ๑๗,๐๐๖,๗๐๐     บำท          
                        ๒.๓  รำยจ่ำยงบด ำเนินงำน                                  ตั้งไว้         ๑9,091,6๘๗    บำท 
                        ๒.๔  รำยจ่ำยงบลงทุน                                       ตั้งไว้           ๒,๒๓2,9๘๐    บำท 
                        ๒.๕  รำยจ่ำยงบเงินอุดหนุน                                 ตั้งไว้           ๒,76๐,0๐๐    บำท 

                             รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
                            ด้านบริหารทั่วไป 
                             -  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                                  ตั้งไว้          ๑๕,8๙2,9๔0    บำท 
                             -  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                      ตั้งไว้            ๒,๑0๖,๐๒0    บำท 

 
                            ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                            -  แผนงำนกำรศึกษำ                                          ตั้งไว้            9,๑๙๗,๖๖๗    บำท 
                            -  แผนงำนสำธำรณสุข                                        ตั้งไว้            ๓,๘๒๐,๒๖๐    บำท 
                            -  แผนงำนเคหะและชุมชน                                            ตั้งไว้            ๗,๘90,1๐๐     บำท 
                            - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                              ตัง้ไว้               ๖๑๖,๓๘๐     บำท 
                            - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                    ตั้งไว้            ๑,๕๖๘,๐๐๐     บำท 

                             
 ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

                       -  แผนงำนงบกลำง                                                           ตั้งไว้            ๕,124,6๓๓    บำท 
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นำยฮ ำแดร์   อำมัด                                                                เหตุผล 
นำยกเทศมนตรี                             ในกำรประมำณกำรตั้งจ่ำยรำยรับ และค ำนวณตั้งจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป   

                               ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว  ผู้บริหำรได้พิจำรณำด ำเนินกำร  
                              ตั้งจำ่ยไว้โดยถูกต้อง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และตำมหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย 
                              เกี่ยวกับกำรตรำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของเทศบำลทุกประกำร  โดยได้ค ำนึงถึงควำม 
                              จ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปโดยประหยัดบังเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                              มำกที่สุด   
                                            ผู้บริหำร  จึงขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ    

                                  พ.ศ. ๒๕๖๒  มำเพ่ือให้สภำเทศบำลได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
                                                                                                                                                                  

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ขอขอบคุณครับตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล    เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๖๒  
                                  ในวำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะอภิปรำย   โปรดยกมือครับ 
                                  - ไม่มี - หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด รับหลักกำร แห่งร่ำงเทศ

บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๖๒   วำระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักกำร  โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับหลักการเป็นเอกฉันท ์ (เม่ือเวลำ 10.35 น.) 
                                 - ต่อไปผมจะขอปรึกษำกับสภำแห่งนี้นะครับว่ำจะให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลยื่นค ำขอแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมกำรแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มประชุมวำระที่ ๒ และ วำระท่ี ๓  เมื่อไหร่  ขอเชิญ
สมำชิกสภำเทศบำล  เสนอครับ                                                                

นำยเปำซี   ยีเด็ง            - เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ  และท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล          ผมขอเสนอให้มีกำรแปรญัตติได้ตั้งแต่ วันที่ 16 – ๒๒  สิงหำคม  ๒๕๖๑  
                                  เวลำ 08.30  - 16.30 น.  และนัดประชุมในวำระที่ ๒ และวำระท่ี ๓   
                                  ในวันที่  ๒๙  สิงหำคม  ๒๕๖๑   เวลำ  10.๐๐  น. 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    - ครับตำมท่ีนำยเปำซี   ยีเด็ง  สมำชิกสภำเทศบำล ได้เสนอให้มีกำรแปรญัตติได้ตั้งแต่ 
ประธำนสภำเทศบำล        วนัที่  ๑6 - ๒๒  สิงหำคม  ๒๕๖๑   เวลำ 08.30 น. - 16.30.น.  และนัดประชุม 
                                  ในวำระท่ี ๒  และ วำระท่ี ๓  ในวันที่  ๒๙  สิงหำคม 25๖๑  เวลำ  10.๐๐  น.  
                                  สมำชิกท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ  -ไม่มี- ถ้ำไม่มีเป็นอันว่ำให้เป็นไปตำมท่ี 
                                  นำยเปำซี   ยีเด็ง  สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอนะครับ  เป็นอันว่ำ ระเบียบวำระที่ ๓  
                                  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน       ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ       - แจ้งเรื่องกำรขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ให้กับ 
นักพัฒนำชุมชน รก.ผอ.        ผู้สูงอำยุทรำบ และมำติดต่อขึ้นทะเบียนที่ กองกำรศึกษำ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
กองกำรศึกษำ                    ในวันและเวลำรำชกำร เพื่อจะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ -  
นำยมะนำวี   มะนอ           - เสนอให้ทำงเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ทำงเสียงตำมสำยของเทศบำล ประกำศให้ 
สมำชิกสภำเทศบำล             ประชำชนทรำบ 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด      - ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
นำยกเทศมนตรี                  ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                     หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้ว 
                                     น ำไปปฎิบัติ รวมทั้งแจ้งให้สภำท้องถิ่นทรำบ  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำได้ 
                                     ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
                                     ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                     และได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   แก้ไขครั้งที่ ๒  
                                     ประกำศ ณ วันที่ ๒ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ 
                                     กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                     ได้ทรำบโดยทั่วกัน 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ - 
นำยศุภโยค  ลอดิง            - แจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำน ไปช่วยกันพัฒนำระบบประปำภูเขำที่บ้ำนลูโปะแป๊ะ 
รองนำยกเทศมนตรี             หมู่ที่ 4 เพ่ือน ำทรำยออกจำกหน้ำฝำย เพื่อจะให้น้ ำได้ไหลเร็วขึ้น 
                                  - เรื่องประปำ บ้ำนเจ๊ะยอ ว่ำในขณะนี้อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุญำตจำกกรมป่ำไม้ 
                                  - ขอให้สมำชิกสภำเทศบำล ช่วยชี้แจงให้กับชำวบ้ำนทรำบ เรื่อง กำรวำงท่อประปำทำงเข้ำชุมชน 
                                    สูแก ระยะทำง 1,800 เมตร และจำกป้อมยำมต ำรวจบ้ำนบูเก๊ะตำไปบ้ำนเจ๊ะยอ ระยะทำง 

400 เมตร 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ -  
นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - เรื่องกำรขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ ฝำกให้ทำงกองกำรศึกษำ ช่วยประชำสัมพันธ์ด้วย  
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ                     
                                  - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี 4      

ผ่ำนนะครับ  และขอนัดประชุมสภาเทศบาล ในวาระที่ ๒ และ ๓  ในวันพุธที่  ๒๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  10.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                  - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   
พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.00  น.       

                                                                                                                                           

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ ์   เก้ำซ้วน        ผู้จด/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                (นำยจิรศักดิ์   เก้ำซ้วน) 
                                                  นักทรัพยำกรบุคคล 

                                 (ลงชื่อ)          จ ำปำ   นิลวงศ์           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                                 (นำงจ ำปำ  นิลวงศ์) 
                                             ปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

                                               (ลงชื่อ)        เปำซ ี  ยีเด็ง           ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                            (นำยเปำซี    ยีเด็ง) 
                                                   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

                                               (ลงชื่อ)       มะนำวี  มะนอ          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยมะนำวี    มะนอ) 
                                                   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 

                                               (ลงชื่อ)      ซำนูซี    ยะโกะ          กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยซำนูซี    ยะโกะ) 
                                                  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  
   
 
 
 
 
 
                                                                                          (ลงชื่อ)      อดุลย์   อำเดอนำน 
                                                                                                     (นำยอดุลย์   อำเดอนำน) 
                                                                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อ ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่..3...  ครั้งที่...2.....  ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที.่...29.....เดือน...สิงหาคม......พ.ศ....2561... 

 
 
 


