
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕63 

วันพุธที่  ๒0  เดือนพฤษภาคม  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  
5. นำยมำหำมะคัสตัม   มะแซ สมำชิกสภำเทศบำล มำหำมะคัสตัม   มะแซ  
6. นำยอัดนำน     บินเซ็ง สมำชิกสภำเทศบำล อัดนำน     บินเซ็ง  
7. นำยมะนำวี    มะนอ สมำชิกสภำเทศบำล มะนำวี    มะนอ  
8. นำยฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  

  

 ผู้ไม่มาประชุม 

  ที่           ชื่อ   -     สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นำยซำนูซี   ยะโกะ สมำชิกสภำเทศบำล - ลำกิจ 

                   
 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. นำงนภำ  รักษ์ชนม์ รองปลัดเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ นภำ  รักษ์ชนม์  
8. นำงสมศรี     ขำวสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สมศรี     ขำวสุวรรณ  
9. นำยอรรถสิทธิ์  อำแว ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อรรถสิทธิ์  อำแว  

10. นำยอับดุลรอฮิม   มะดำโอ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

อับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ  

11. นำงสำวสุณีย์   อิสริยนรำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ สุณีย์   อิสริยนรำ  
12. 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. 2563 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. 2563 บัดนี้สมำชิกมำครบ   
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  
ประจ ำปี  พ.ศ. 2563 กำรประชุมสภำเทศบำลครั้งนี้มีระเบียบวำระกำรประชุม  4   
ระเบียบวำระกำรประชุม ด้วยกัน   

                                    ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี)                                          
                                    - กำรประชุมครั้งนี้มีสมำชิกมำครบองคประชุมทั้งหมด.....7...ทำน 
                                    - แจ้งเรื่องส ำนักจุฬำรำชมนตรีก ำหนด ดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภำคม 2563 
                                    หลังดวงอำทิตย์ลับขอบฟ้ำ เพ่ือก ำหนดวันตรุษอีฎี้ลฟิตริ ประจ ำปีฮิจเรำะห์ศักรำช 1441 

นำยอดุลย์    อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ   
ประธำนสภำเทศบำล           สมัยท่ีแรก  ประจ าปี ๒๕63  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  ๒๕63) 

              - ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยแรก      
                                     ประจ ำปี ๒๕63  ที่ผ่ำนมำ ครับ เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอดุลย์    อำเดอนำน      - มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข  ขอเชิญ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ไม่มี -            
                                - ท่ำนสมำชิกท่ำนใดให้กำรรับรองโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่ำระเบียบวำระที่  2  ผ่ำนนะครับ 

นำยอดุลย์ อำเดอนำน        ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
ประธำนสภำเทศบำล         เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ส านักปลัดเทศบาล) 
                                  ขอเรียนเชิญนำยกเทศมนตรี  ครับ                     
นำยฮ ำแดร์  อำมัด            เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี               ด้วยผู้บริหำร  มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ   
                                  พ.ศ. ๒๕๖3  โอนเพิ่มในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร   
                                  ของ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน โดยมีหลักกำร และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

       หลักการ 
 

                                            เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ  ในกำรขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                                  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3   ดังต่อไปนี้ 
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นำยฮ ำแดร์  อำมัด           1.โอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
นำยกเทศมนตรี              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
                               งบลงทุน 
                                  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                 
                                  - เครื่องสูบน้ ำ  จ ำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 10,000.-บำท  โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่         
                                   เนื่องจำกงบประมำณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข 
                                  ครั้งที่ 4 หน้ำที่ 145 ล ำดับที่ 61 (จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่นโดยประหยัดและมีคุณภำพ) 
                                 โดยโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร  
                                ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

                                         โอนลดงบประมำณจำก งบด ำเนินงำน   หมวด  หมวดค่ำใช้สอย ประเภท รำยจ่ำย  
                                         เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ (โครงกำรรณรงค์ 
                                         ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลต่ำงๆ )   ตั้งไว้   30,000.- บำท    
                                         งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บำท  โอนลดงบประมาณ  10,000.- บำท   
                                         งบประมำณคงเหลือหลังโอน 20,000.- บำท เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้คงเหลือ  

                   เหตุผล 

                                            เนื่องจำกเครื่องสูบน้ ำของส ำนักงำนเทศบำลใช้งำนมำตั้งแต่ปี 2549       
                               เกิดกำรช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  กำรให้บริกำรประชำชน                    
                               และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร  จึงมีควำมประสงค์จัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ เพ่ือให้         
                               กำรจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำของส ำนักงำนเทศบำลสำมำรถด ำเนินกำรได้  จึงจ ำเป็นขอโอนงบประมำณ 
                               รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖3   ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   

                                          ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
                               ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓        
                               หมวด ๔  ข้อ ๒๗ ผู้บริหำรจึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจำกสภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ต่อไป 

นำยอดุลย อำเดอนำน       ขอบคุณทำนนำยกเทศมนตรีครับ ที่ไดเสนอญัตติของผูบริหำรเรื่องขอโอน งบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล        รำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 โอนเพิ่มในงบลงทุน  หมวดคำครุภัณฑ์ 
                                 ประเภทครุภัณฑ กำรเกษตร ของ  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                                 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                                 - มีสมำชิกสภำเทศบำลทำนใดจะอภิปรำยเชิญครับ  
                                 -ไม่มี- 
                                 - ถำไมมีสมำชิกสภำเทศบำลทำนใด อภิปรำย ตอไปผมขอมติที่ประชุมใน กำรขอ 
                                 โอนงบประมำณ รำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
                                 สมำชิกสภำเทศบำลทำนใด เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

 มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 
                                ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

                                 เปนอันวำระเบียบวำระที ่3 ผำนครับ 
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นำยอดุลย์    อำเดอนำน       ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ประธำนสภำเทศบำล           - ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ บ้ำงไหมครับ ขอเชิญครับ 
นำยฮ ำแดร์  อำมัด              - เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ที่เคำรพ  ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกรียติ   ฝ่ำยบริหำรมีเรื่อง 
นำยกเทศมนตรี                 ที่ต้องแจ้งให้สภำเทศบำล  ทรำบ ตำมล ำดับ  ดังนี้  ครับ 
                                    เรื่องท่ี 1  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  กำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
                                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 22 “ เพ่ือประโยชน์ของ  
                                    ประชำชน  กำรเพ่ิมเติม แผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง 
                                    ส่วนท้องถิ่น  เมื่อคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำง 
                                    แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำร 
                                    พัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง 
                                    แผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม   เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบ 
                                    แล้วให้ส่งแผนพัฒนำ ท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้  พร้อมทั้งปิด 
                                    ประกำศให้ประชำชนทรำบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ สำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำร 
                                    ท้องถิ่นประกำศใช้” 
                                    เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)   
                                    เพ่ิมเติม ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  24  เมษำยน  2563 ผู้บรหิำรจึงขอ  
                                    แจ้งให้สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะทรำบ  ต่อไป      

ทีป่ระชุม                        - รับทราบ - 
                                  เรื่องที่ 2   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  กำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 22/1 “ เพ่ือประโยชน์ของ  
                                   ประชำชน  กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำร 
                                   พัฒนำท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 
                                   ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้  พร้อมทั้งปิด 
                                  ประกำศให้ประชำชนทรำบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ สำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำร 
                                  ท้องถิ่นประกำศใช้”   
                                  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)   
                                  ( เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  24  เมษำยน  2563  
                                  ผู้บริหำรจึงขอ แจ้งให้สภำเทศบำลต ำบลบูเก๊ะทรำบ  ต่อไป 
ทีป่ระชุม                      - รับทราบ -   
                                  เรื่องที่ 3   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  กำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
                                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
                                  ได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบ                        
                                  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้ง 
                                  แจ้งสภำท้องถิ่น   อ ำเภอ  และจังหวัด  ทรำบด้วย”      
                                  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ ได้แก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)   
                                  แก้ไข  ครั้งที่ 4 ลงวันที่  12  พฤษภำคม  2563  ผู้บริหำรจึงขอแจ้งให้สภำ 
                                  เทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำทรำบ  ต่อไป  

ทีป่ระชุม                      - รับทราบ - 
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นำยอดุลย์   อำเดอนำน       - ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหม ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล          - ขอเชิญครับ 
นำยอิบรอเฮ็ง   สือแม         - เสนอให้มีโครงกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง ในเขตเทศบำล 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี      - กำรซ่อมแซมคูระบำยน้ ำหน้ำมัสยิดบ้ำนสูแก พร้อมกับเปลี่ยนฝำคูระบำยน้ ำใหม่ 
                                    - ขอให้ทำงผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประสำนกับผู้รับเหมำให้ถมทรำยถนนที่ก ำลังก่อสร้ำง 
                                      เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรสัญจรไป-มำ 
นำยอรรถสิทธิ์    อำแว        - ทำงกองช่ำงได้ด ำเนินกำรประสำนกับผู้รับเหมำให้มำด ำเนินกำรถมทรำย แล้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง           - เรื่องคูระบำยน้ ำ ทำงกองช่ำงจะไปส ำรวจและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ต่อไป 
                                    - แจ้งเรื่องกำรแก้ไขแบบของสนำมฟุตบอล ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว 
                                      และโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง 
นำยอับดุลรอฮิม  มะดำโอ๊ะ   - แจ้งสถำนกำรณโ์รคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ COVID-19 | โควิด 
ผอ.กองสำธำรณสุข ฯ          19 ที่ก ำลังระบำดอยู่ในขณะนี้ มีควำมรุนแรงเทียบเท่ำกับโรคซำร์สมำกที่สุด ท ำให้ผู้ป่วยมี 
                                    อำกำรปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้  และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สำมำรถแพร่กระจำยจำกคน 
                                    สู่คนได้แล้ว จำกกำรถูกไอ จำม หรือสัมผัสกับสำรคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เรำควรดูแล 
                                    ตนเองเพ่ือให้ร่ำงกำยห่ำงไกลจำกเชื้อไวรัสโคโรน่ำ โดยมีวิธีกำรรับมือ ดังนี้ 
                                    เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่ำนทำงลมหำยใจ สำรคัดหลั่ง เช่น น้ ำมูก น้ ำลำย ควรใส่หน้ำกำกอนำมัย 

เพ่ือป้องกันควรทำนอำหำรที่สุกแล้ว งดอำหำรดิบ และเนื้อสัตว์ป่ำ หมั่นล้ำงมือหรือเช็ดด้วย
แอลกอฮอล์ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จำมหลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่แออัด และมีมลภำวะเป็น
พิษงดเดินทำงไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบำดไม่น ำมือมำสัมผัสตำ จมูก ปำก ถ้ำไม่จ ำเป็นไม่ใช้
สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ แก้วน้ ำ ฯลฯ ถ้ำมีอำกำรไข้ มีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจ 
เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หำยใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ำกำกอนำมัย และรีบไปพบ
แพทย์ทันที!!! ปรึกษำแพทย์ 

นำยอ ำรำญ    ปำติ            - ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ที่ได้ไปปฏิบัติงำนสถำนที่ศูนย์กักกันโรค COVID-19  
ปลัดเทศบำล                   ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบูเก๊ะตำ กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                                   - เรื่องโครงกำรสวัสดิกำรเรื่องโรคมะเร็ง จะรับไว้พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป      
นำยอดุลย์   อำเดอนำน      - ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมมีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหม ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล         - ไม่มี -    
                                  - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระอ่ืน ๆ เป็นอันว่ำระเบียบวำระท่ี  

4  ผ่ำนนะครับ   
                                  - ส ำหรับวันนี้ก็ใช้เวลำมำพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและ    

พนักงำนเทศบำล ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 

   

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

 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

เมื่อวันอังคารที ่ 11  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563   
 
 


