
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕62 

วันอังคารที่  20  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62   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. นำยซำนูซี    ยะโกะ สมำชิกสภำเทศบำล ซำนูซี    ยะโกะ  
6. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
7. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
8. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

 ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ             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. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
๔. นำยอ ำรำญ   ปำติ ปลัดเทศบำล อ ำรำญ   ปำติ  
5. นำงนภำ   รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล นภำ   รักษ์ชนม์  
6. นำงสำวอำอิด๊ะ  หวังกะจิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน อำอิด๊ะ  หวังกะจิ  
7. นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี   ขำวสุวรรณ  
8. นำงสำวสุณีย์   อิสริยนรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ สุณีย์   อิสริยนรำ  
9. นำยนพดล   อับดุลเลำะ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน นพดล   อับดุลเลำะ  

10. นำงมณฑำ    เก้ำซ้วน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มณฑำ    เก้ำซ้วน  
11. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  

 
 
 



 
 

- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำยฉัตรชนก รักขพันธ์       - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕62  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน           

ประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕62              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  4 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....7....ท่ำน 
นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ 
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  6  สิงหาคม  ๒๕62) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี ๒๕62  ที่ผ่ำนมำ ครับ  เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
                                 - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  ๒  ผ่ำนนะ

ครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล         งบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
                                 - ไม่ทรำบว่ำมีกำรแปรญัตติหรือไม่ครับ -ไม่มี- ถ้ำไม่มีผมขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำร

กรรมกำรแปรญัตติ ได้อ่ำนบันทึกสรุปผลเลยครับ  ขอเชิญครับ 
นำยอัดนำน   บินเซ็ง        - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ  บันทึกสรุปรำยงำนกำรประชุม 
กรรมกำร/เลขำนุกำร          คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำ  พิจำรณำตรวจร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 15 สิงหำคม ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำฯ  ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งใน
ครำวประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม   ๒๕๕๘   และในครำว
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒  ประจ ำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๓๐  
พฤษภำคม ๒๕๖๐  ซึ่งคณะกรรมกำรดังกล่ำว   ประกอบด้วย 

                                            ๑. นำยอันวำ      อับดุลเล๊ำะ            ประธำนกรรมกำร     
                                            ๒. นำยมำหำมะคัสตัม     มะแซ         กรรมกำร 
                                            ๓. นำยอัดนำน     บินเซ็ง                 กรรมกำร/เลขำนุกำร 
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นำยอัดนำน   บินเซ็ง            ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕63   
กรรมกำร/เลขำนุกำร            พร้อมทั้งรอรับค ำแปรญัตติของสมำชิกสภำเทศบำล  ในวันที่  7 - 9  สิงหำคม  
                                     25๖2  เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดยื่นเสนอ 
                                     ค ำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ แต่ประกำรใดคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ      
                                     ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 แล้ว  
                                     ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงเทศบัญญัติฯดังกล่ำวแต่ประกำรใด  ไม่มีกรรมกำรแปรญัตติ       

ท่ำนใดขอสงวนควำมเห็น และไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลคนใดขอสงวนค ำแปรญัตติ  
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อประธำนสภำเทศบำลพร้อมร่ำง           
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 (ตามร่างเดิม) เพ่ือให้         
สภำเทศบำล ได้พิจำรณำ  ต่อไป 

                                           

นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - ขอบคุณมำกครับ เลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ  ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรฯ  ได้ 
ประธำนสภำเทศบำล           อ่ำนบันทึกสรุปผลของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ปรำกฏว่ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใด          

แปรญัตติ  และไม่มีกำรแก้ไข จึงไม่มีกำรอภิปรำย   เป็นอันว่ำผ่ำนวำระท่ี  ๒  ไป 
 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      - ต่อไปผมจะขอมติในวำระที่ ๓ นะครับ  มีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด 
ประธำนสภำเทศบำล          เห็นชอบให้ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕63 
                                   ของผู้บริหำร ตรำเป็นเทศบัญญัติ   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                   - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                  ต่อไป  เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี 3  ผ่ำนนะครับ                 
 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน      ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด     - แจ้งเรื่องกำรประชุมสันนิบำตเทศบำลจังหวัดนรำธิวำส ในเดือนตุลำคม ซึ่งเทศบำล 
นำยกเทศมนตรี                 ต ำบลบูเก๊ะตำ เป็นเจ้ำภำพ ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำน ต้อนรับและเข้ำร่วม 
                                    กำรประชุมดังกล่ำว ด้วย 
                                  - แจ้งเรื่อง โครงกำรจริยธรรมสัญจร ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 28 สิงหำคม 2562  
                                    เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ OTOP เทศบำล ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
                                    เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวด้วย     
                                  - แจ้งเรื่อง กำรทัศนศึกษำดูงำน ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประชำชนตำมแนวทำง 
                                    เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่ำงวันที่ 23-26 สิงหำคม 2562 ณ จังหวัดพังงำ กระบี่ ภูเก็ต 
                                    และจังหวัดใกล้เคียง 
ที่ประชุม                        - รับทรำบ - 
นำยศุภโยค  ลอดิง            - เสนอให้ทำงเทศบำลจัดท ำศำลำที่กุโบร์ ในเขตเทศบำล ส ำหรับใช้ในพิธีฝังศพของ 
รองนำยกเทศมนตรี             ผู้ที่เสียชีวิต 
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นำยศุภโยค  ลอดิง            - แจ้งเรื่องเสำไฟฟ้ำโซล่ำเซล์ที่ถูกรื้อถอนเพ่ือก่อสร้ำงถนนสี่เลนตรงจุดทำงเข้ำ 
รองนำยกเทศมนตรี             เขตเทศบำลหน้ำบ้ำนจัดสรร ขอให้ทำงกองช่ำงน ำมำเก็บไว้ที่เทศบำล ด้วย  
นำยอัดนำน   บินเซ็ง         - ขอให้ทำงเทศบำลไปติดตั้งแผ่นยำงชะลอควำมเร็ว ตรงจุดหน้ำโรงเรียนบ้ำนเจ๊ะยอ 
สมำชิกสภำเทศบำล             เพ่ือควำมปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทำงไปโรงเรียน 
นำยฮ ำแดร์   อำมัด           - เรื่องเสำไฟฟ้ำโซล่ำเซล์ มอบให้ทำงกองช่ำงไปด ำเนินกำรเก็บมำไว้ที่เทศบำล 
นำยกเทศมนตรี                  ให้เรียบร้อย 
                                   - เรื่องติดตั้งแผ่นยำงชะลอควำมเร็ว ตรงจุดหน้ำโรงเรียนบ้ำนเจ๊ะยอ และศำลำที่กุโบร์ 
                                     รับไว้พิจำรณำด ำเนินกำร ต่อไป 
นำยอ ำรำญ   ปำติ             - แจ้งเรื่อง กำรพัฒนำในเขตเทศบำล ขอให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำล ขอรับกำร 
ปลัดเทศบำล                      สนับสนุนก ำลังคน เพื่อไปพัฒนำในเขตพ้ืนที่ ให้แจ้งมำยังทำงปลัดเทศบำลได้       
นำยอดุลย์  อำเดอนำน       - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระ 

ที่ 4  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 
 
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่  20  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 


