
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 

วันพุธที่  20  เดือนพฤศจิกายน  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. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม   มะแซ  
7. นำยอัดนำน    บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน    บินเซ็ง  
8. นำยมะนำวี   มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
9. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

  ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่           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. นำยอ ำรำญ   ปำติ ปลัดเทศบำล อ ำรำญ   ปำติ  
7. นำงสำวสุณีย์   อิสริยนรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ สุณีย์   อิสริยนรำ  
8. นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ ผอ. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  
9. นำงนภำ    รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล นภำ    รักษ์ชนม์  

10. นำยนพดล   อับดุลเลำะ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน นพดล   อับดุลเลำะ  
11. นำยอรรถสิทธิ์    อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์    อำแว  
12. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 

นำยฉัตรชนก รักขพันธ์       - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยวิสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยที่ 1  ประจ ำปี ๒๕62  บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ             

ท่ำนประธำน ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน     - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  สมัยวิสำมัญ   สมัยที่ 1  ประจ ำปี ๒๕62              

บัดนี้สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วำระกำรประชุม  5 วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล มำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....8....ท่ำน 
                                  - แจ้งเรื่องมัสยิดบ้ำนบูเก๊ะตำ ขอรับบริจำคเงินเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรของมัสยิด ขอให้ 
                                    ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ได้ร่วมกันบริจำค ด้วย 
                                  - แจ้งเรื่องโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำเดือน 
                                    พฤศจิกำยน  ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562  ณ ศูนย์ OTOP เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                    ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยธรรม ด้วย 
                                  - แจ้งเรื่องโครงกำรเมำลิดสัมพันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ทำงเทศบำลได้จัดงำน     

เมำลิดที่มัสยิดต่ำงๆ ในเขตเทศบำล ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ขอให้ท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวด้วย  

นำยอดุลย์   อำเดอนำน    ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ 
ประธำนสภำเทศบำล       สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  20  สิงหาคม  ๒๕62) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

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

ครับ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน     - ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ประธำนสภำเทศบำล         แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                 - ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล ชี้แจงระเบียบครับ 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์     - ขอบคุณครับ ท่ำนประธำนสภำเทศบำล  
 เลขำนุกำรสภำเทศบำล                   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง 
                                 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
                                                (3)  สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน  
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นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์        และข้อ 28 ให้ ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล         ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน และ

คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวสี่ปี และอำจได้รับเลือก 
อีกได้ 

นำยอดุลย์  อำเดอนำน         - ขอบคุณครับท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล  ต่อไปเป็นกำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น 
ประธำนสภำเทศบำล           จ ำนวนสำมคนเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวน

สำมคนเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ขอเชิญเสนอ ครับ   
นำยอัดนัน  บินเซ็ง             - กระผมนำยอัดนำน  บินเซ็ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ขอเสนอชื่อสมำชิก 
สมำชิกสภำเทศบำล            สภำเทศบำล  ดังนี้.- 

                                   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    ประกอบด้วย 
                                   1. นำยเปำซี  ยีเด็ง            สมำชิกสภำเทศบำล            กรรมกำร 
                                   2. นำยมะตันลำ  อูเซ็ง        รองประธำนสภำเทศบำล     กรรมกำร 
                                   3. นำยอันวำ  อับดุลเล๊ำะ     สมำชิกสภำเทศบำล           กรรมกำร 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน      - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นคณะกรรมกำร
ประธำนสภำเทศบำล         พัฒนำท้องถิ่นอีกหรือไม่ครับ  -ไม่มี-  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติจำกท่ีประชุม  นะครับ 
                                  - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
                                  - ต่อไปเป็นกำรคัดเลือก สมำชิกสภำท้องถิ่น  จ ำนวนสำมคน  เป็นคณะกรรมกำรติดตำม 
                                  และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   
                                  - ขอเชิญเสนอครับ 
นำยอันวำ  อับดุลเล๊ำะ       - กระผมนำยอันวำ  อับดุลเล๊ำะ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ขอเสนอชื่อสมำชิก
สมำชิกสภำเทศบำล            สภำเทศบำล  ดังนี้.- 

                                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ประกอบด้วย 
                                    1. นำยมะนำวี   มะนอ           สมำชิกสภำเทศบำล               กรรมกำร 
                                    2. นำยอัดนำน   บินเซ็ง          สมำชิกสภำเทศบำล               กรรมกำร 
                                    3. นำยมำหำมะคัสตัม  มะแซ    สมำชิกสภำเทศบำล               กรรมกำร 

นำยอดุลย์   อำเดอนำน     - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นคณะกรรมกำร
ประธำนสภำเทศบำล          ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  อีกหรือไม่ครับ  -ไม่มี-                                                                                                    
                                 - ถ้ำไม่มีผมจะขอมติจำกที่ประชุมนะครับ   สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม                       - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
                                       เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี  3 ผ่ำนนะครับ 
นำยอดลุย์  อำเดอนำน           ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติผู้บริหารเรื่อง  การขออนุมัติจ่ายชาดเงินสะสมประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล             พ.ศ. 2563  จ านวน 2 โครงการ 
                                      - เรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี  ครับ     
นำยฮ ำแดร์  อำมัด                เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติด้วยผู้บริหำร 
นำยกเทศมนตรี                   มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ส ำหรับ 
                                     เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน  หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน  ๒  โครงกำร โดย 
                                     มีหลักกำรและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 
                                                                                หลักการ 

                                                 เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม   
                                    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน   หมวด 
                                    ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน  ๒  โครงกำร  (ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรม        

และกำรโยธำ)  งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  คือ 
                                     งบลงทุน 
                                   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
                                   หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        จ ำนวน  ๒   โครงกำร          
                                     1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกจำกถนนก ำปงละหำร์ – ถนนซูงำดูซง ขนำดผิว

จรำจร  กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 260 เมตร หนำ 0.15 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด
งบประมำณ  714,000.-บำท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน)  (ปรำกฏในแผนงำน 
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ)  ด้ำน  กำรเศรษฐกิจ   งำน  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

                                      2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนนเจ๊ะเด็ง – ถนนตันหยงบือลำเต๊ะ  
                                      ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
                                      ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด  งบประมำณ  913,000.-บำท (เก้ำแสน 
                                     หนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน)   (ปรำกฏในแผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ)           

ด้ำน  กำรเศรษฐกิจ   งำน  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

                                                                                    เหตุผล 

                                                ตำมโครงกำรที่ ๑  ด้วยทำงชุมชนบ้ำนละหำร์ ได้จัดท ำประชำคม  และยื่นค ำ
ร้องขอควำมช่วยเหลือมำยังเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพ่ือให้เทศบำลแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนละหำร์  เนื่องจำกถนนดังกล่ำวเป็นถนน
ลูกรัง และเป็นถนนที่ใช้ในกำรสัญจรของประชำชนในพ้ืนที่ ปัจจุบันผิวจรำจรได้เกิดกำร
เสื่อมสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ ท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวก โดยเฉพำะในฤดูฝนจึงจ ำเป็นต้อง
ก่อสร้ำงถนนดังกล่ำวใหม่ จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ช่วยแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนในชุมชน 
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 นำยฮ ำแดร์   อำมัด           และตรวจสอบควำมต้องกำรตำมที่ได้ร้องขอควำมช่วยเหลือของชุมชน ซึ่งปรำกฏว่ำ 
 นำยกเทศมนตรี                โครงกำรดังกล่ำวได้น ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข    
                                   ครั้งที่ 1 
                                               ตำมโครงกำรที่ ๒  ด้วยทำงชุมชนบ้ำนเจ๊ะเด็งได้จัดท ำประชำคมและยื่นค ำร้อง 

ขอควำมช่วยเหลือมำยังเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ เพื่อให้เทศบำลแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนในเขตพ้ืนที่ชุมชน บ้ำนเจ๊ะเด็ง เนื่องจำกถนนดังกล่ำวเป็นถนนลูกรัง และ
เป็นถนนที่ใช้ในกำรสัญจรของประชำชนในพ้ืนที่  ปัจจุบันผิวจรำจรได้เกิดกำรเสื่อมสภำพ
เป็นหลุมเป็นบ่อท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวก โดยเฉพำะในฤดูฝน จึงจ ำเป็นต้องก่อสร้ำงถนน
ดังกล่ำวใหม่  จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน  ของ
ประชำชนในชุมชน และตรวจสอบควำมต้องกำรตำมที่ได้ร้องขอควำมช่วยเหลือของชุมชน 
ซึ่งปรำกฏว่ำโครงกำรดังกล่ำวได้น ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 

                                                เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่   ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม  และเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ผู้บริหำรจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม
เพ่ือด ำเนินกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  เนื่องจำกไม่สำมำรถน ำโครงกำรดังกล่ำวจัดท ำเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้เนื่องจำกเทศบำลมีงบประมำณ ไม่เพียงพอ และผู้บริหำรก็ได้
พิจำรณำที่จะโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและจัดท ำเทศบัญญัติเพ่ิมเติมแล้วแต่ไม่
สำมำรถที่ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ   

                                                ฉะนั้น  จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  จ ำนวน  ๒ โครงกำร   ดังนี้   1. โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน คสล. แยกจำกถนนก ำปงละหำร์ - ถนนซูงำดูซง  จ ำนวน  ๑   โครงกำร ใน
วงเงินงบประมำณ  714,000.-บำท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน)  และ  ๒.โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน คสล. แยกถนนเจ๊ะเด็ง – ถนนตันหยงบือลำเต๊ะ ในวงเงินงบประมำณ  
913,000.- บำท  (เก้ำแสนหนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน) รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
จ านวน   ๒  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,627,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้ำนหกแสนสองหมื่นเจ็ด
พันบำทถ้วน) ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว  เทศบำลมีเงินสะสม เพียงพอที่สำมำรถใช้จ่ำยได้โดยไม่
กระทบถึงฐำนะกำรคลังของเทศบำลแต่อย่ำงใด และโครงกำรดังกล่ำวฯ เป็นไป ตำม
แผนพัฒนำของเทศบำล 

                                                ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) หมวด ๘  ข้อ  ๘๙   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 
ผู้บริหำรจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ต่อไป 

 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ ผู้บริหำร  เรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำด
ประธำนสภำเทศบำล          เงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำย 
                                   - ขอเชิญครับ   
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นำยอดุลย์  อำเดอนำน           - ไม่มี -  
ประธำนสภำเทศบำล             - ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำย   
                                      ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงิน 
                                     สะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อจัดท ำโครงกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่                                                  

ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบลงทุน  หมวด  ค่ำท่ีดินและ สิ่งก่อสร้ำง  งำน ก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน  จ ำนวน  ๒  โครงกำร  ในวงเงินงบประมำณ   ๑,627,0๐๐  บำท   
โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม                     - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม       
                                   จ านวน 2 โครงการ ประจ าปี 2563  ในวงเงิน ๑,627,0๐๐  บาท                       
                                    เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ 4 ผ่ำนนะครับ                                                        

นำยอดุลย์  อำเดอนำน         ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำเทศบำล           - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญเสนอ ได้ครับ 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์       - แจ้งเรื่องกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อ ำนวยกำร 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล          เฉพำะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วำตภัย  และดินโคลนถล่ม   ของเทศบำลต ำบล 
                                      บูเก๊ะตำ                                 
นำยอัดนำน   บินเซ็ง           - เสนอเรื่องติดตั้งแผ่นยำงชะลอควำมเร็ว ตรงจุดหน้ำโรงเรียนบ้ำนเจ๊ะยอ  
สมำชิกสภำเทศบำล            - เสนอเรื่องน้ ำท่วมขังหน้ำสวนสำธำรณะกูแบบอยอ  ขอให้ทำงเทศบำล 
                                      ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วย                               
นำยอิบรอเฮ็ง  สือแม          - เรื่องกำรรวมพลเพ่ือพัฒนำในเขตเทศบำล  ให้สมำชิกสภำเทศบำลไปส ำรวจพ้ืนที่ 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี        ที่ต้องกำรให้ทำงเทศบำลไปพัฒนำ ให้แจ้งมำยังทำงปลัดเทศบำลหรือทำงท่ีปรึกษำ 
                                      นำยกเทศมนตรีก็ได้  
นำยฮ ำแดร์   อำมัด           - เรื่องน้ ำท่วมขังหน้ำสวนสำธำรณะกูแบบอยอ  มอบให้ทำงกองช่ำงไปด ำเนินกำร 
นำยกเทศมนตรี                 ส ำรวจและหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ  ต่อไป 
                                   - เรื่องติดตั้งแผ่นยำงชะลอควำมเร็ว ตรงจุดหน้ำโรงเรียนบ้ำนเจ๊ะยอ มอบหมำยให้ 
                                    ทำงงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ไปด ำเนินกำรติดตั้งแผ่นยำงชะลอควำมเร็ว 
นำยอ ำรำญ   ปำติ             - แจ้งเรื่อง กำรพัฒนำในเขตเทศบำล ขอให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำล ขอรับกำร 
ปลัดเทศบำล                     สนับสนุนก ำลังคน เพื่อไปพัฒนำในเขตพ้ืนที่ ให้แจ้งมำยังทำงปลัดเทศบำลได้ 
                                   - เรื่องควำมสะอำดในเขตเทศบำล โดยเฉพำะเรื่องขี้วัว  จะมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
                                     อย่ำงไร 
นำยอรรถสิทธิ์  อำแว         - เรื่องน้ ำท่วมขังหน้ำสวนสำธำรณะกูแบบอยอ ทำงกองช่ำงจะเข้ำไปส ำรวจ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง            สภำพพ้ืนที่ก่อน เพ่ือหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ ต่อไป 
นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  - เสนอให้ทำงเทศบำลด ำเนินกำร ในกำรขอรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินที่ทิ้งขยะของเทศบำล 
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ            ทั้ง 2 แปลง เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ   
ที่ประชุม                        - รับทรำบ -     
นำยฮ ำแดร์  อำมัด      - ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำเทศบำล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
นำยกเทศมนตรี                  ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข 
                                     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศ 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด        -ใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้วน ำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งให้สภำท้องถิ่นทรำบ   
นำยกเทศมนตรี                  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
                                     แก้ไข ครั้งที่ 1 ประกำศ ณ วันที่ 12 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2  เพ่ือปฏิบัติ 
                                     ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 
                                     ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๕  
                                     ข้อ ๒๔  จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ทรำบโดยทั่วกัน 
ที่ประชุม                         - รับทรำบ - 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -  
นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบ 
ประธำนสภำเทศบำล          วำระที่ 5  ผ่ำนนะครับ   
                                    - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำร 

และพนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.20  น.                             

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน        ผู้จด/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                (นำยจิรศักดิ์   เก้ำซ้วน) 
                                                  นักทรัพยำกรบุคคล 
                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก  รักขพันธ์         เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
                                              (นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์) 
                                              หวัหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
 

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  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่  26  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562 


