
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61 

วันอังคารที่  ๒7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61   เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

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

ผู้มาประชุม 

  ที ่           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. นำยมำหำมะคัสตัม  มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
6. นำยอัดนำน     บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน     บินเซ็ง  
7. นำงจ ำปำ   นิลวงศ์ ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล จ ำปำ   นิลวงศ์  

  
ผู้ไม่มาประชุม 
          1. นำยซำนูซี    ยะโก๊ะ              สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
          2. นำยมะนำวี    มะนอ   สมำชิกสภำเทศบำล  ลำกิจ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
๒. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
๓. นำยอิบรอเฮ็ง     สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
๔. นำยฟำร์ฮัม     ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม     ลอดิง  
๕. นำงนภำ    รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล นภำ    รักษ์ชนม์  
๖. นำยจีรพงษ์   วงษ์น้อย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จีรพงษ์   วงษ์น้อย  
๗. นำยฉัตรชนก     รักขพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ฉัตรชนก     รักขพันธ์  
๘. นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ นักพัฒนำชุมชน รก.ผอ.กองกำรศึกษำ อำหะมะ  มะยูโซ๊ะ  
๙. นำงโสภิดำ   ชัยทิพย์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ โสภิดำ   ชัยทิพย์  

10. นำงสำวปุญชรัศมิ์   ด้วงไข่ นักทรัพยำกรบุคคล ปุญชรัศมิ์   ด้วงไข่  
11. นำยอับดุลวอฮับ    หำมะ จพง. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อับดุลวอฮับ    หำมะ  
12. นำงสำวเจ๊ะยูสนี   ตำเหย็บ นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร เจ๊ะยูสนี   ตำเหย็บ  
๑3. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล (ลูกจ้ำงประจ ำ)  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำงจ ำปำ    นิลวงศ์           - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕61 บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำน        

ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปค่ะ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕61 บัดนี ้    

สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบวำระกำร
ประชุม  5  วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....6....ท่ำน 
                                  - ให้พนักงำนเทศบำลบรรจุใหม่ 3 ท่ำน ( 1 ก.พ. 2561) แนะน ำตัวให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 
                                  1. นำยอับดุลวอฮับ   หำมะ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำน 
                                  2. นำงสำวปุญชรัศมิ์   ด้วงไข่  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  ปฏิบัติกำร 
                                  3. นำงสำวเจ๊ะยูสนี   ตำเหยบ็  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติกำร 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ - 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน    ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล        สมัยท่ี 4  ประจ าปี ๒๕60  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕60) 
                                  - ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4   

ประจ ำปี ๒๕60 ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                  - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์  เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะครับ 
 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน    ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖1                           
ประธำนสภำเทศบำล                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ ข้อ  ๑๑  ก ำหนดว่ำ เมื่อมีประธำนสภำท้องถิ่นแล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำ  
ในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรประชุมสมัยสำมัญ ส ำหรับเทศบำลให้สภำเทศบำลก ำหนดว่ำ กำรประชุม
สมัยสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน และ
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 มำตรำ  ๒๔ 
ก ำหนดว่ำ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ
ประจ ำปี  ๒๕61 

นำยอัดนำน  บินเซ็ง         - กระผมนำยอัดนำน  บินเซ็ง  สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอให้มีกำรก ำหนด  สมัยประชุม 
สมำชิกสภำเทศบำล         สมัยสำมัญ ประจ ำปี  ๒๕๖1  ดังนี้ 
                                       สมัยแรก สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ก ำหนดแล้วเมื่อครำวประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
                                       สมัยแรก  เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ ๒๕60 
                                       สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่   ๑   พฤษภำคม   ๒๕๖1   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
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                                       สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่   ๑   สิงหำคม     ๒๕๖1   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
                                       สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่   ๑   ธันวำคม     ๒๕๖1   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
                                       และขอก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่วันที่       
                                       ๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖2   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
นำยอดุลย์   อำเดอนำน          - ดังนั้น ขอทรำบมติที่ประชุมนะครับ  ว่ำเห็นชอบตำมที่สมำชิกสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล             ได้เสนอหรือไม่   สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดให้ควำมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                       สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ ๓ ผ่ำนนะครับ    
 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน         ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ                       
ประธำนสภำเทศบำล             รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
                                      และประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรี ครับ 
นายฮ าแดร์   อามัด              เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
นายกเทศมนตรี                              ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                     ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑       
                                     โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                   หลักการ 
                                                 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                     ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   แผนงาน การศึกษา  
                                     งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
                                     ส านักงาน    มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

                    ค าชี้แจงเดิม 
                                    งบลงทุน  
                                    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                    ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                    แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                    - จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร    จ านวน  ๒๖  ตู้    ตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท   
                                    (น ามาจากพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) แบบ ผ ๐๘ ข้อ ๑๒๗ 
                                    หน้า ๑๗๗ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ)  
 

                ค าชี้แจงใหม่ 
                                   งบลงทุน  
                                   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                   แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                                   - จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร    จ านวน  ๓  ตู้    ตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท   
                                  (น ามาจากพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) แบบ ผ ๐๘ ข้อ ๑๒๗ 
                                  หน้า ๑๗๗ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภาพ) 
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                                                                     เหตุผล 

นายฮ าแดร์  อามัด                          เนื่องจากค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ  
นายกเทศมนตรี                  ชั้นเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามที่ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้  เนื่องจากตั้งงบประมาณในด้านปริมาณผิดพลาด    
                                    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ของแผนงานการศึกษา เป็นไป 
                                    ด้วยความเรียบร้อย  จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ 
                                    ซึ่งอ านาจในการอนุมัติเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                                    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข 
                                    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๙ 
 

                                                ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                                   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                   ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๙  ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอ 
                                   อนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ต่อไป 
 

นายอดุลย์    อาเดอนาน      - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  เรื่องขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล          แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   
                                   ๒๕๖๑  ของ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
                                   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
                                   จะอภิปราย   ขอเชิญครับ -ไม่มี- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด อภิปราย  ต่อไปผมขอมติ 
                                   ที่ประชุมในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
                                   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน 
                                   วัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ 
                                   ส านักงาน  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของแผนงานการศึกษา งานระดับ 
                                 ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ ๔  ผ่านครับ                                    

นำยอดุลย์   อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ บ้ำงไหมครับ 
                                  - ขอเชิญครับ 
นำยฟำร์ฮัม   ลอดิง           - ขอขอบคุณทำงเทศบำลที่ได้ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบำยน้ ำสำยบ้ำน 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี     สูแก และขอให้ทำงเทศบำลติดป้ำยจ ำกัดน้ ำหนักในกำรบรรทุก ด้วย 
                                   - ขอให้ทำงเทศบำลติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
                                   - ขอให้สมำชิกสภำเทศบำล ช่วยชี้แจงกับชำวบ้ำนเรื่อง ตลำดริมน้ ำบ้ำนบำโอ๊ะ 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด            - เรื่องตลำดริมน้ ำบ้ำนบำโอ๊ะ ทำงเทศบำลได้ไปติดต่อกับทำงธนำรักษจ์ังหวัดนรำธิวำส ซึ่งเป็น 
นำยกเทศมนตรี                หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ปกครองดูแลและบ ำรุงรักษำท่ีรำชพัสดุ ในกำรบริหำรจัดกำรที่รำชพัสดุ 
                                   และทำงจังหวัดนรำธิวำส โดยท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส (นำงพำตีเมำะ สะดียำมู) 
                                   ได้เดินทำงมำตรวจดูสถำนที่ตลำดริมน้ ำบ้ำนบำโอ๊ะ  
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                                   - ขอให้ทำงกองคลังช่วยชี้แจงในรำยละเอียดเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ 
นำงโสภิดำ  ชัยทิพย์           - ตำมท่ีทำงเทศบำลได้ไปติดต่อประสำนงำนกับทำงธนำรักษ์จังหวัดนรำธิวำส ซึ่งเป็น 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้     หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ปกครองดูแลและบ ำรุงรักษำท่ีรำชพัสดุ ในกำรบริหำรจัดกำรที่รำชพัสดุ 
                                   เพ่ือเปิดเป็นตลำดขำยสินค้ำชำยแดน ซึ่งจะมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจำกร้ำนค้ำตำมอัตรำ 
                                   ที่กรมธนำรักษ์เป็นผู้ก ำหนด แต่จะยกเว้นให้ส ำหรับพ้ืนที่สำธำรณะที่ประชำชนใช้ประโยชน์ 
                                   ร่วมกัน และขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของทำงธนำรักษ์จังหวัดนรำธิวำส 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ- 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ขอให้ทำงเทศบำลช่วยเร่งรัดผู้รับจ้ำงให้มำด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนสำยหลังโรงเรียน 
ประธำนสภำเทศบำล         บ้ำนบูเกะตำ เนื่องจำกประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนจำกฝุ่นละออง 
นำยศุภโยค   ลอดิง           - ทำงเทศบำลได้ติดต่อไปทำงผู้รับจ้ำงแล้ว ให้รีบเข้ำมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนแอลฟัลท์ติก 
รองนำยกเทศมนตรี          คอนกรีต ให้แล้วเสร็จตำมสัญญำจ้ำง ต่อไป 
นำยอัดนำน  บินเซ็ง         - ขอให้ทำงเทศบำลไปซ่อมแซมถนนสำยบ้ำนเจ๊ะยอ หน้ำบ้ำนครูมะกะตำ ผิวทำงช ำรุดเป็นหลุม 
สมำชิกสภำเทศบำล         อันตรำย ในกำรใช้รถสัญจรไป-มำ ขอให้ทำงเทศบำลช่วยแก้ไขปัญหำด้วย 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด          - ขอมอบหมำยให้ทำงกองช่ำงเทศบำล ไปส ำรวจและหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำถนน 
นำยกเทศมนตรี              สำยดังกล่ำว ต่อไป 
นำยอำหะมะ  มะยูโซ๊ะ      - แจ้งเรื่องกำรด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ ดังนี้ 
นักพัฒนำชุมชน รก.ผอ.     1. กำรอบรมกีรออำตี ระหว่ำงวันที่ 15 มีนำคม 2561 - 15 เมษำยน 2561 
กองกำรศึกษำ                 2. กำรเข้ำค่ำยเยำวชน ในระหว่ำงวันที่ 2 - 4 เมษำยน 2561 ณ โรงเรียนบ้ำนบูเกะตำ 
                                  3. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำตำดีกำ ในระหว่ำงวันที่ 12 - 13 เมษำยน 2561 
                                  4. กำรแข่งขันกีฬำชุมชน ประมำณต้นเดือนพฤษภำคม 2561 
นำยศุภโยค   ลอดิง          - ทำงด่ำนศุลกำกรฝำกช่วยแจ้งประชำสัมพันธ์เรื่องกำรค้ำขำยน้ ำมันเถื่อนตำมริมถนนเป็น 
รองนำยกเทศมนตรี          สิง่ผิดกฎหมำย แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนทรำบด้วย 
                                 - เรื่องหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) ขอให้จ๊อบให้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนดด้วย ถ้ำพ้นเวลำที่ก ำหนด 
                                 จะต้องช ำระค่ำปรับตำมอัตรำที่ศุลกำกร ก ำหนด  
นำยอิบรอเฮ็ง  สือแม        - ขอให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำลช่วยกันดูแลไฟฟ้ำสำธำรณะ และคูระบำยน้ ำสกปรก และช่วย 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี    แจ้งมำทำงเทศบำล ทรำบ  ทุกวันพุธของสัปดำห์จะมีกำรรวมพล เพ่ือพัฒนำในเขตเทศบำล 
ที่ประชุม                       - รับทรำบ -            
นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ                     
ประธำนสภำเทศบำล        - ไม่มี -    
                                 - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่      

5 ผ่ำนนะครับ และขอขอบคุณทุกท่ำน  ที่เสียสละเวลำเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ 
                                 - และส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำร   

และพนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
                                                                                                
 
                                                                                                      เลิกประชุมเวลา    ๑๑.2๐    น. 
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                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน         ผู้จด/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                (นำยจิรศักดิ์   เก้ำซ้วน) 

                                 (ลงชื่อ)         จ ำปำ     นิลวงศ์           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                                ( นำงจ ำปำ   นิลวงศ์) 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

                                  (ลงชื่อ)        เปำซี   ยีเด็ง        ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                            (นำยเปำซี    ยีเด็ง) 

                                              (ลงชื่อ)       มะนำวี   มะนอ       กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยมะนำวี    มะนอ) 

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

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2561 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561                                                                                             

 
 


