
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕63 

วันอังคารที่  ๒5  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63   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. นำยมำหำมะคัสตัม  มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม  มะแซ  
6. นำยอัดนำน     บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน     บินเซ็ง  
7. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

  
ผู้ไม่มาประชุม 

   1. นำยซำนูซี    ยะโกะ                  สมำชิกสภำเทศบำล                       ลำกิจ 
   2. นำยมะนำวี     มะนอ                สมำชิกสภำเทศบำล                       ลำกิจ        
                        
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นำยฮ ำแดร์    อำมัด นำยกเทศมนตรี ฮ ำแดร์    อำมัด  
2. นำยอิบรอเฮ็ง     สือแม ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อิบรอเฮ็ง     สือแม  
3. นำยฟำร์ฮัม    ลอดิง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฟำร์ฮัม    ลอดิง  
4. นำยอ ำรำญ     ปำติ ปลัดเทศบำล อ ำรำญ     ปำติ  
5. นำยอรรถสิทธิ์  อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์  อำแว  
6. นำงสำวสุณีย์    อิสริยนรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ สุณีย์    อิสริยนรำ  
7. นำงสมศรี     ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี     ขำวสุวรรณ  
8. นำงนภำ   รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำล  นภำ   รักษ์ชนม์  
9. นำยอับดุลรอฮิม   มะดำโอ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

10. นำยจิรศักดิ์    เก้ำซ้วน นักทรัพยำกรบุคคล  จิรศักดิ์    เก้ำซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

หัวข้อประชุม 

นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์     - ท่ำนประธำนที่เคำรพ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ   สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล       สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕63 บัดนี้สมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนประธำน        

ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ครับ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล   และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน ครั้งนี้   
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕63 บัดนี ้    

สมำชิกได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมครับ ส ำหรับครั้งนี้มีระเบียบวำระกำร
ประชุม  4  วำระกำรประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
                                  - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองค์ประชุมทั้งหมด ....6....ท่ำน 
                                  - แจ้งเรื่องโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี 2563 ในวันพุธ 
                                    ที่ 26 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อำคำร OTOP เทศบำล ขอให้สมำชิกสภำเทศบำล 
                                    ทุกท่ำนเข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยธรรม ด้วย                              

                                 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ   
                                 สมัยท่ี 4  ประจ าปี ๒๕62  (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕62) 
                                 - ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4   

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

นำยอดุลย์    อำเดอนำน    ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖3                           
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 ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มำตรำ  ๒๔ 
ก ำหนดว่ำ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด ดังนั้นขอให้ที่ประชุมก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ
ประจ ำปี  ๒๕63 

นำยอัดนำน  บินเซ็ง         - กระผมนำยอัดนำน  บินเซ็ง  สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอให้มีกำรก ำหนด  สมัยประชุม 
สมำชิกสภำเทศบำล         สมัยสำมัญ ประจ ำปี  ๒๕๖3  ดังนี้ 
                                       สมัยแรก สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ก ำหนดแล้วเมื่อครำวประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
                                       สมัยแรก  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์  2562 
                                       สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่   ๑   พฤษภำคม   ๒๕๖3   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
                                       สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่   ๑   สิงหำคม     ๒๕๖3    มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
                                       สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่   ๑   ธันวำคม     ๒๕๖3    มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
 



 
- 3 - 

                                       และขอก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่วันที่       
                                       ๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4   มีก ำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
นำยอดุลย์   อำเดอนำน          - ดังนั้น ขอทรำบมติที่ประชุมนะครับ  ว่ำเห็นชอบตำมที่สมำชิกสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล             ได้เสนอหรือไม่   สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดให้ควำมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                        สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่ ๓ ผ่ำนนะครับ    
 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ประธำนสภำเทศบำล           - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ บ้ำงไหมครับ 
                                    - ขอเชิญครับ 
นำงสำวสุณีย์  อิสริยนรำ       - แจ้งประชำสัมพันธ์โครงกำรมหกรรมตำดีกำสัมพันธ์ ในระหว่ำงวันที่ 31 มีนำคม - 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำน               2 เมษำยน 2563 ณ สนำมเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ โดยเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ร่วม       
กำรศึกษำ                          กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโละจูด มีกำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน   กีฬำสำกล ของ 
                                      นักเรียนตำดีกำ ภำคกลำงคืน มีกิจกรรมบรรยำยธรรม  กำรเสวนำ กำรแสดงกิจกรรม 
                                      ของนักเรียนตำดีกำ 
นำยฉัตรชนก  รักขพันธ์        - แจ้งเรื่องกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 2 เขต  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล           เขตท่ี 1 และเขตท่ี 2  ไปดูรำยละเอียดข้อมูลได้ที่งำนทะเบียนรำษฎร 
นำยอับดุลรอฮิม มะดำโอ๊ะ    - แจ้งประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรสุนัตหมู่ ประจ ำปี 2563 ประมำณกลำงเดือนมีนำคม 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข    ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ และมำสมัครเข้ำร่วม 
และสิ่งแวดล้อม                   โครงกำรได้ท่ีกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ 
นำยอรรถสิทธิ์    อำแว        - แจ้งเรื่องกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมหน้ำสวนสำธำรณะกูแบบอยอ โดยทำงเทศบำล 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง             จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำเพื่อให้น้ ำได้ระบำยลงคลองโละจูด 
นำยเปำซี   ยีเด็ง               - สอบถำมเรื่องกำรช ำระภำษี ประจ ำปี 2563 
สมำชิกสภำเทศบำล 
นำงสมศรี   ขำวสุวรรณ      - ตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ และให้เริ่มจัดเก็บ
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง           ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  
                                    ผู้ครอบครองหรือท ำประโยชน์ รวมทั้งผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษีแทน ต้องยื่นเสียภำษีตำมท่ีกฎหมำย 
                                    ก ำหนด รวมถึงมีกำรเพ่ิมอ ำนำจ อปท. ในกำรจัดเก็บอีกด้วย เมื่อ พ.ร.บ. ประกำศใช้ 
                                    จะเริ่มด ำเนินกำรจัดเก็บ ต่อไป 
นำยอ ำรำญ    ปำติ            - ชี้แจงเรื่องกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 2 เขต 
ปลัดเทศบำล                      ต้องให้มีจ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมำกท่ีสุด ไม่ควรเกินร้อยละสิบ 
                                   - แจ้งเรื่องกำรขอใช้ประโยชน์ตลำดริมน้ ำชำยแดนบ้ำนบำโอ๊ะ จะต้องมีกำรซ่อมแซมระบบ 
                                     น้ ำประปำ   ระบบไฟฟ้ำ เพื่อให้สำมำรถใช้กำรได้ตำมปกติ 
นำยฮ ำแดร์    อำมัด           - แจ้งเรื่อง กำรเรียน กีรออำตี ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย 
นำยกเทศมนตรี                 - แจ้งเรื่องโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี 2563 ในวนัพุธ 
                                    ที่ 26 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อำคำร OTOP เทศบำล ขอให้สมำชิกสภำเทศบำล 
                                    ทุกท่ำนเข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยธรรม ด้วย 
                                    - แจ้งประชำสัมพันธ์โครงกำรมหกรรมตำดีกำสัมพันธ์ ในระหว่ำงวันที่ 31 มีนำคม – 
                                      2 เมษำยน 2563 ณ สนำมเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ โดยเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ร่วม 
                                     กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโละจูด มีกำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน   กีฬำสำกล ของ 
                                      นักเรียนตำดีกำ ภำคกลำงคืน มีกิจกรรมบรรยำยธรรม  กำรเสวนำ กำรแสดงกิจกรรม 
                                      ของนักเรียนตำดีกำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย 
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ที่ประชุม                       - รับทรำบ - 
นำยอดุลย์   อำเดอนำน      - ขอควำมคิดเห็นจำกสมำชิกสภำเทศบำล เรื่อง โครงกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประธำนสภำเทศบำล  ต ำบลโละจูด  อ ำเภอแว้ง  จังหวัดนรำธิวำส ปีงบประมำณ 2562  ตำมโครงกำร 
                                    พัฒนำสวนสุขภำพและสนำมกีฬำชุมชน ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย 
                                    ข้อเท็จจริง ทำงเทศบำลต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำฟุตบอลที่ได้มำตรฐำนพร้อม 
                                    อัฒจันทร์และห้องพักนักกีฬำ แต่โครงกำรที่ได้รับเป็นโครงกำรพัฒนำสวนสุขภำพและสนำม 
                                    กีฬำชุมชน ไม่มีอัฒจันทร์ และห้องพักนักกีฬำ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่เทศบำล

ต้องกำร ผมจึงขอควำมคิดเห็นจำกสมำชิกสภำเทศบำลว่ำเห็นด้วยกับโครงกำรดังกล่ำวหรือไม่ 
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลโปรดยกมือให้ควำมคิดเห็น   

                                   - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
                                     สมำชิกสภำเทศบำลยกมือเห็นด้วย  -   เสียง 

- สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดไม่เห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
  สมำชิกสภำเทศบำลยกมือไม่เห็นด้วยจ ำนวน  6  เสียง เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวผิดวัตถุ  
  ประสงค์และเป้ำหมำยที่เทศบำลต้องกำร      

ทีป่ระชุม                        - รับทรำบ - 
นำยอดุลย์  อำเดอนำน        - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้ำงไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -    
                                   - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี  

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 
 
            
 
 

 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี 2563 
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