
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕62 

วันพุธที่  ๒9  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62   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  
6. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม   มะแซ  
7. นำยอัดนำน     บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน     บินเซ็ง  
8. นำยมะนำวี    มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
9. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

  
                        
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
2. นำยอับดุลรอหิง   นุห์ รองนำยกเทศมนตรี อับดุลรอหิง  นุห์  
3. นำยศุภโยค    ลอดิง รองนำยกเทศมนตรี ศุภโยค    ลอดิง  
4. นำยอิบรอเฮ็ง     สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
5. นำยฟำร์ฮัม   ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม   ลอดิง  
6. นำยอ ำรำญ    ปำติ ปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ อ ำรำญ    ปำติ  
7. นำงสมศรี     ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี     ขำวสุวรรณ  
8. นำงนภำ  รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ นภำ  รักษ์ชนม์  
9. นำงสำวสุณีย์   อิสริยนรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ สุณีย์   อิสริยนรำ  

10. นำงมณฑำ   เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มณฑำ   เก้ำซ้วน  
11. นำยอับดุลรอฮิม   มะดำโอ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

12. นำยอรรถสิทธิ์  อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์  อำแว  
13. นำยสุเทพ    ดำซำมิ หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง สุเทพ    ดำซำมิ  
14. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

หัวข้อประชุม 
 

นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์        - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ นำยกเทศมนตรี                     
เลขำนุกำรสภำเทศบำล         รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยก  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  พนักงำนเทศบำล        

และผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล    
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี พ.ศ. 2562 บัดนี้สมำชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป  ครับ  

นำยอดุลย์ อำเดอนำน          - สวัสดีครับ  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล           พนักงำนเทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ทุกท่ำนวันนี้เป็นกำร

ประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี พ.ศ. 2562 บัดนี้สมำชิกมำครบ   
องค์ประชุมแล้วผมขอเริ่มกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   สมัยที่ 2  
ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 กำรประชุมสภำเทศบำลครั้งนี้มีระเบียบวำระกำรประชุม  3   
ระเบียบวำระกำรประชุม ด้วยกัน   

                                    ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี)                                          
                                    - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองคประชุมทั้งหมด.....8...ทำน 
                                    - แจ้งเรื่องโครงกำรรอมฎอนสัมพันธ์ ที่มัสยิดบ้ำนบูเก๊ะตำขอให้สมำชิกเข้ำร่วมและ 
                                    ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทรำบและเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย 
                                    - แจ้งเรื่องกำรประดับไฟฟ้ำสวยงำมในเดือนรอมฎอน ตำมชุมชนต่ำงๆในเขตเทศบำล 
                                    - แจ้งเรื่องส ำนักจุฬำรำชมนตรีก ำหนด ดูดวงจันทร์ในวันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนำยน 2562 
                                    เพ่ือก ำหนดวันอีฎี้ลฟิตริ ประจ ำปีฮิจเรำะห์ศักรำช 1440 
                                    - แนะน ำตัว นำยอ ำรำญ   ปำติ  ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล โอน (ย้ำย) มำจำก อบต. 
                                    กำวะ  อ ำเภอสุไหงปำดี   จังหวัดนรำธิวำส  เมื่อวันที่ 2 เมษำยน  2562 
                                    - แนะน ำตัว นำงสำวสุณีย์   อิสริยนรำ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ 
                                    โอน (ย้ำย) มำจำกเทศบำลต ำบลปำเสมัส  อ ำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนรำธิวำส  
                                    เมื่อวันที่ 2 เมษำยน  2562 
ที่ประชุม                         - รับทรำบ - 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล           สมัยท่ีแรก  ประจ าปี ๒๕62  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  ๒๕62) 

              - ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยแรก      
                                     ประจ ำปี ๒๕62  ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข  ขอเชิญ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -            
                                - ท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  2  ผ่ำนนะครับ 
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน        ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
ประธำนสภำเทศบำล            - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
                                     ขอเชิญครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด        - ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำเทศบำล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
นำยกเทศมนตรี                  ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                     หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้วน ำไปปฎิบัติ  
                                     รวมทั้งแจ้งให้สภำท้องถิ่นทรำบ  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
                                     (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 ประจ ำปี ๒๕๖2 ประกำศ ณ วันที่ 17 เดือน 
                                     เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖2 และได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม 
                                     ครั้งที่ 3 ประกำศ ณ วันที่ ๒4 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำม 

ระเบียบ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔  จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ทรำบ 
โดยทั่วกัน 

ที่ประชุม                           - รับทรำบ - 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด              - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ที่เคำรพ  ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม                 
นำยกเทศมนตรี                   ประชุมทุกท่ำน ผมขอแจ้งควำมคืบหน้ำ  ปัญหำและอุปสรรค  เรื่องกำรขอเข้ำใช้ประโยชน์ 
                                     ในอำคำรตลำดริมน้ ำชำยแดน (บ้ำนบำโอ๊ะ)  โดยที่อำคำรตลำดริมน้ ำชำยแดน ชุดนี้  เป็น 
                                     ทรัพย์สินของกรมธนำรักษ์  กระทรวงกำรคลัง ขั้นตอนในกำรขอใช้ ขอเช่ำ ต้องเป็นไปตำม 
                                     ระเบียบของกระทรวงกำรคลัง  ซึ่งทำงเทศบำลฯ ได้ พยำยำมด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                                     เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบำลส่วนรำยละเอียดผมขอมอบให้ปลัดเทศบำล เป็นผู้น ำเรียน 
                                     ต่อที่ประชุม  ครับ 
นำยอ ำรำญ   ปำติ             - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ที่เคำรพ  ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม 
ปลัดเทศบำล                    ประชุมทุกท่ำน ทำงเทศบำลได้ประสำนกับทำงธนำรักษ์จังหวัดนรำธิวำส และท่ำน ผอ.สนง. 
                                    ธนำรักษ์ ได้เดินทำงมำดูอำคำรตลำดริมน้ ำชำยแดนบ้ำนบำโอ๊ะ ด้วยตนเอง และได้ตรวจสอบ 
                                    ควำมเสียหำยของอำคำรซึ่งจะต้องให้ทำงโยธำธิกำรและผังเมืองนรำธิวำส เข้ำมำด ำเนินกำร 
                                    ซ่อมแซมอำคำรและระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกอำคำรก่อน จึงจะเข้ำใช้งำนได้ตำมปกติ 
                                    ทั้งนีท้ำงส ำนักงำน ธนำรักษ์พ้ืนที่นรำธิวำส จะมีหนังสือมำยังเทศบำลเพ่ือให้เทศบำลยืนยัน 
                                    ในกำรขอใช้ประโยชน์ของรำชกำรหรือจะขอเช่ำ ต่อไป 
นำยอรรถสิทธิ์   อำแว         - ชี้แจงเรื่องระบบไฟฟ้ำของตลำดริมน้ ำชำยแดนบ้ำนบำโอ๊ะ เนื่องจำกเสำที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง           ดินทรุดท ำให้หม้อแปลงไฟฟ้ำเอียงและอันตรำย ต้องแก้ไขปัญหำจุดนี้ก่อน เพ่ือที่จะต่อ 
                                    สำยไฟฟ้ำเข้ำแผงควบคุมไฟฟ้ำภำยในอำคำรเพ่ือให้ใช้งำนได้ตำมปกติ 
นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ       - ชี้แจงเรื่องกำรใช้งบประมำณของเทศบำลในกำรเข้ำไปซ่อมแซมอำคำรตลำดริมน้ ำชำยแดน 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง           บ้ำนบำโอ๊ะ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  ต้องมีกำรถ่ำยโอนอำคำรตลำดริมน้ ำชำยแดนบ้ำน 
                                    บำโอ๊ะ ให้กับทำงเทศบำลก่อน ถึงจะใช้งบประมำณของเทศบำลได้ 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ - 
นำยอับดุลรอหิง  นุห์         - เสนอเรื่องกำรซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ ำประปำเพ่ือให้ระบบกำรจ่ำยน้ ำได้ดีและแรงขึ้น 
รองนำยกเทศมนตรี           ในเขตเทศบำล และขอมอบให้ทำงผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงไปด ำเนินกำรประสำนกับทำง 
                                  ชลประทำนจังหวัดนรำธิวำส ในฐำนะผู้รับผิดชอบโดยตรง 
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นำยศุภโยค  ลอดิง             - เรื่องท่อประปำแตกขอให้ทำงเทศบำลเข้ำไปส ำรวจจุดที่จะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซม 
รองนำยกเทศมนตรี            เพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ต่อไป 
                                   - เรื่องกำรประชุมสภำสันติสุขต ำบลโละจูด ปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ 
                                   ทิ้งขยะของเทศบำล ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้ำนเขำสำมสิบ ต ำบลโละจูด อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส 
                                   ปัญหำเรื่องกำรเผำขยะ เรื่องกลิ่น ควันไฟ  แมลงวัน และปัญหำเรื่องสุขภำพของประชำชน 
                                   ที่อำศัยอยู่ใกล้กับบริเวณสถำนที่ทิ้งขยะ ขอให้ทำงเทศบำลได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ดังกล่ำว 
                                   ด้วย  
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์       - จำกกำรประชุมสภำสันติสุขต ำบลโละจูด ได้มอบหมำยให้ทำง รพ.สต.บ้ำนนูโร๊ะ ซ่ึง 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       รับผิดชอบหมู่ที่ 6 เข้ำไปดูแลเรื่องสุขภำพของประชำชน และให้ทำงเทศบำลสรุปขั้นตอน 
                                   ในกำรจัดกำรขยะจำกต้นทำง-ถึงปลำยทำง เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชุมสภำสันติสุขใน 
                                   ครั้งต่อไป 
นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ   - ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และจะไปด ำเนินกำร 
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ           จัดท ำสรุปขั้นตอนในกำรจัดกำรขยะจำกต้นทำง-ถึงปลำยทำง เพื่อเป็นข้อมูลในกำร 
                                   ประชุมสภำสันติสุขใน ครั้งต่อไป 
ที่ประชุม                         - รับทรำบ -       
นำยอดุลย์   อำเดอนำน       - ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหม ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -    
                                   - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระ   

ที่  3  ผ่ำนนะครับ   
                                   - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ   

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 

   

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

                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก   รักขพันธ์      เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                              (นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                              หวัหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
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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 
 
            

 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันอังคารที ่ 6  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


