รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
…......................................................
ผูมาประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ – สกุล
นายอาดานา เสะแม
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
นายมืออาลี เจะมะ
นายอูมา มีเหาะ
นายอาหามะ อาแซ
นายอับดุลเลาะ กูแซ
นายอุสมาน วาเงาะ
นายยะโกะ สามะ
นายซุลกรีนัย สาแม
นายมะบีดี สาแลเมาะ
นายคาเร็ม แมเยาะ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
อาดานา เสะแม
มาหามะตาเยะ โตะละ
มืออาลี เจะมะ
อูมา มีเหาะ
อาหามะ อาแซ
อับดุลเลาะ กูแซ
อุสมาน วาเงาะ
ยะโกะ สามะ
ซุลกรีนัย สาแม
มะบีดี สาแลเมาะ
คาเร็ม แมเยาะ

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ – สกุล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายอับดุลฮาฟส โตะกูมิ
นายอาฮามะ วาเงาะ
นายรุสดี อาแวโกะ
นางปทมา มูซอ

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
นายกเทศมนตรี
เจะอูเซ็ง สาและ
รองนายกเทศมนตรี
อับดุลฮาฟส โตะกูมิ
รองนายกเทศมนตรี
อาฮามะ วาเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รุสดี อาแวโกะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปทมา มูซอ
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
ผูอํานวยการกองคลัง
ซารีปะห หะยีแวดือเระ
น.ส.อรุณี กะนอง
หัวหนาสํานักปลัด
อรุณี กะนอง
นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
มูฮํามัดอาลี มิสุแท
นางสาวคอมือซะห มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คอมือซะห มะและ

หมายเหตุ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมนายคาเร็ม แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป
๒๕๖๐ บัด นี้ ที่ ประชุม ครบองคป ระชุ ม แล ว ขอเรีย นเชิ ญ ประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ ขอขอบคุณผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
การประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบ
รายงานการประชุมครั้งที่ผานมา สมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือแกไข
หรือไม ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ที่ผานมา
เรียนทานประธานที่เคารพ ใหสมาชิกทุกทาน ดูหนา ๖ จากประธานสภา
เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร ถูกตองหรือไมครับ
ในวันนี้ทานทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ก็เขียนวาประธานสภา
ถูกตองแลวครับ หรือถาเขียนผิดจะใหเจาหนาที่แกไขในสวนของรอง
ประธานสภาเทศบาล
ขออนุญาตทานประธาน ผมพูดในประเด็นนี้เหมือนกัน คือ ถาการประชุม
รองประธานสภาเปนประธานในที่ประชุม แสดงวารองประธานสภาเปน
ประธานในที่ประชุม ถูกตองใชไหมครับ
ครับถูกตอง
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙

นายมาหามะตาเยะ โตะละ
รองประธานสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายซุลกรีนัย สาและ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องดวน
ไมมี

-๓ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๓
รายการ
๑. โครงการจัดซื้อ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาลที่ ๑๐ จํานวน ๒ ซุม
๒. โครงการจัดซื้อ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ 220 v. จํานวน ๒ ตัว
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องปมลม จํานวน ๑ ตัว

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผูบริหารชี้แจง ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย จํานวน ๒ รายการ เพื่อจัดตั้งเปนรายการ
รายการใหม จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๒๗๗,๓๘๐ บาท ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
ตามที่สภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
นราธิวาสและไดประกาศใชไปแลว นั้น ทั้งนี้ เทศบาลตําบลตนไทรมีความจําเปนที่
จะตองโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ดังนี้
โอนงบประมาณรายจาย
โอนออก จํานวน ๒ รายการ หมวดรายจายตามขอผูกพัน
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง) งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือ กอนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนา ๒๗/๒๙)
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๔๖๑,๑๖๐
บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงประจําป โดย
คํานวณ ตั้งไมเกิน ๑๒ เดือน (ปรากฎในแผนงานการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ
๔๖๑,๑๖๐ บาท งบประมาณ คงเหลือกอนโอน ๔๖๑,๑๖๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๒๔๑,๓๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๑๙,๗๘๐ บาท (หนา ๑๐/๒๙)
โอนเพิ่ม เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๓ รายการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
โครงการจัดซื้อ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาล ที่ ๑๐ จํานวน ๒ ซุม ตั้งไว

-๔๒๓๑,๔๙๐ บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติองคสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรฯ ราชกาลที่ ๑๐
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ประเภท โครงการจัดซื้อ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ ๒๒๐ v. แบบสามเหลี่ยม พรอม
สัญญาณไฟหมุน ขนาดกลม ๖ นิ้ว สีแดง จํานวน ๒ ตัว ตั้งไว ๓๖,๐๐๐ บาท
ดานขางเปนหลอดนีออน ๔๐ w. ๒ หลอด ตรงกลางเปนปายอลูมิเนียมติด
สติ๊กเกอรสะทอนแสง ขอความหยุดตรวจ ๒ ดาน และขอความหนวยงาน พื้นสี
ขาวตัวหนังสือสีดํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน)
ประเภท โครงการจัดซื้อเครื่องปมลม ๖๔ ลิตร จํานวน ๑ ตัว ตั้งไว ๙,๘๙๐ บาท
เพื่อใชในงานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสาธาณสุข)

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายซุลกรีนัย สาแม
สมาชิกภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความ
เรียบรอยมีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง
หรือโอนจัดตั้งเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น
ขอบคุณทานนายก มีใครสงสัยอีกไหมครับ
ขออนุญาตครับ ผมอยากทราบในหัวขอซุมราชการที่ ๑๐ จะจัดตั้งที่ไหน และ
แผงหยุดตรวจจัดซื้อใหใคร
ขอบคุณทานซุลกรีนัย สาแม ขอเชิญทานนายกอธิบายครับ
ซุมราชกาล ที่ ๑๐ จุดแรก จะตั้งไวที่จุดเดิมที่เกาะกลางถนน สวนจุดที่ ๒ ก็ตอง
ดูความเหมาะสมวาจะจัดตั้งตรงไหน อาจจะตั้งไวที่หนาสํานักงานเทศบาลฯ
สําหรับแผงหยุดตรวจที่สั่งซื้อจะใชในงานเทศบาลฯ ในสวนของตํารวจยังไมได
ขอรับการสนับสนุนจากเรา
ใครมีอะไรจะถามอีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม

-๕–
จํานวน ๓ รายการ
๑. โครงการจัดซื้อ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาลที่ ๑๐ จํานวน ๒ ซุม
๒. โครงการจัดซื้อ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ 220 v. จํานวน ๒ ตัว
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องปมลม จํานวน ๑ ตัว
มติที่ประชุม

มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจาย จํานวน ๒
รายการ เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๓ รายการ
๑. โครงการจัดซื้อ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาลที่ ๑๐ จํานวน ๒ ซุม
๒. โครงการจัดซื้อ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ 220 v. จํานวน ๒ ตัว
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องปมลม จํานวน ๑ ตัว

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ ผมขออนุญาตใหเลขานุการสภา ไดนํารางเกี่ยวกับประกาศ
การกําหนดวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ ประจําป
๒๕๖๐ เชิญเลขานุการสภา ครับ
ในวาระอื่นๆ ทานประธานไดมอบหมายใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาราง
กําหนดการประชุมสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ ตามที่เทศบาลตําบลตนไทร
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลตนไทร ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙กําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๔ สมัย นั้น ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และขอ ๒๑ แหงระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขจนถึงฉบับ
ปจจุบัน เทศบาลตําบลตนไทร จึงประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
มีสมาชิกทานอื่นที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานเลขานุการสภา ครับ

นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภา

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-๖–
นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภา
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวอรุณี กะนอง
หัวหนาสํานักปลัด
นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภา
นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายซุลกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับสนามฟุตบอลบานบือแนปแย ใครเปนคน
รับผิดชอบชุมชนเรียกรองอยากใหมีการปรับปรุงหลังจากอุทกภัย (น้ําทวม)
เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ
เรียนทานประธาน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอบคุณทาน
คาเร็ม แมเยาะ เรื่องสนามฟุตบอลบานบือแนปแย แตกอนเปนของสภาตําบล
ปะลุกาสาเมาะ ในสวนของการดูแลอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลตนไทร
ถือวาเปนทรัพยสินของเทศบาล ผมไดรับหนังสือจากผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามวาจะมีการการแขงขันกีฬาของโรงเรียนเอกชนในอําเภอบาเจาะ
ซึ่งโรงเรียนเจริญศาสตรเปนเจาภาพ ทางโรงเรียนไมไดประสานใหเทศบาลได
ดําเนินการปรับปรุงสนาม ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานครับ
มีสมาชิกทานใดมีคําถามอีกไหมครับ
ขออนุญาตครับ เรื่องสภาพถนนที่ไมเอื้อบริเวณชุมชนกอตอ เมื่ออาทิตยที่แลวมีรถ
ตํารวจจากไมแกนตกคู อยากใหผูรับผิดชอบชวยดูหนอย เขาอาจจะไมรู ถามี
งบประมาณชวยปรับปรุงก็จะดีมากครับ
ใครมีเรื่องจะถามอีกไหมครับ มีเจาหนาที่จะชี้แจงไหมครับ
ขออนุญาตครับ วันศุกร ที่จะถึงนี้จะมีการอบรมครูผูสอนกีรออาตี วันศุกรกับวันเสาร
จํานวน ๒ วันเปนการอบรมการสอนรูปแบบใหม และจะเรียกคณะกรรมการที่
ปรึกษาเขารวมประชุมดวย จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการ
ฝกอบรมครูผูสอนกีรออาตีในวันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูกีรออาตี
เทศบาลตําบลตนไทร
ขออนุญาตคะ ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งคะ ขอขอบคุณทุกทานที่รวมงานแตงของดิฉัน
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในสวนงานเทศบาลฯตอนนี้กําลังรับสมัครตําแหนง
ปลัดเทศบาลตําบลตนไทร
ขออนุญาตถามในประเด็นระเบียบของกองสวัสดิการสังคม กรณีเด็กเสียชีวิต มี
หนวยงานใดบาง ที่จะใหเกี่ยวกับสวัสดิการ ขอใหผูรับผิดชอบชวยอธิบายดวยครับ
เดิมทีผูสูงอายุที่เสียชีวิต สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะใหญาติ
รายละ ๒,๐๐๐ บาท เดี่ยวนี้ไมมีแลวครับ สวนสวัสดิการกรณีของเด็กเสียชีวิตก็
ไมมีครับ
ขออนุญาตครับ อยากใหมีการซอมแซมเพดานในหองประชุมใหเรียบรอยดวยครับ
เพราะมันเกี่ยวของกับความปลอดภัยของทุกคนครับ

-๗นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
ปดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ขออนุญาตครับ เมื่อไหรจะมีการเก็บภาษี หรือจะดําเนินการบริการนอกสถานที่
จริงๆ แลว การเก็บภาษีเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนรายไดของเทศบาล สําหรับปนี้
อยากใหเก็บเหมือนปที่แลว เราไมมีเจาหนาที่จัดเก็บ สวนภาษีรานคาตางๆ อยากให
มีการสํารวจรานคาที่เกิดขึ้นใหม และใหเขามาจดทะเบียนพาณิชยดวย อีกเรื่อง
อยากฝากผูอํานวยการกองสาธารณสุขใหยกเลิกใบอนุญาตของรานสาคู ที่ชุมชนบาตู
เพราะไดรับการรองเรียนจากชาวบาน และหนวยงานราชการไดรับความเดือดรอน
จากปญหากลิ่น อยากใหเจาของไปหา สถานที่อื่น อีกเรื่อง คือ การดําเนินการเก็บคา
ขยะ บางครั้งเจาหนาที่ของเราเก็บไมทัน ปนี้เราจะตองวางแผนกันใหม ทั้งขยะ และ
น้ําประปา สําหรับการจัดซื้อ/จาง อยากใหรีบดําเนินการ ถาใกลสิ้นปงบประมาณ
ผมจะไมใหมีการจัดซื้อ/จาง จะใหตกเปนเงินสะสมของเทศบาล ตอนนี้เทศบาลของ
เรายังขาดการประชาสัมพันธ เวลาเราจัดโครงการ/กิจกรรมใหมีการประชาสัมพันธ
ลงเว็บไซด หรือเฟสบูค ของเทศบาลดวย สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานอยาก
ใหเปนหูเปนตาในเรื่องของการซอมแซมถนนหลังจากน้ําทวม
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตครับ ผมอยากใหมีการจัดซื้อถังขยะ เพราะตอนนี้ถังขยะแตกก็หลายใบ
ถาไมมีเรื่องอะไรแลว ผมขอปดการประชุม

-๘–

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายอูมา มีเหาะ)

(นายซุลกรีนัย สาแม)

(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล

ลงนามรายงานการประชุม

วันที่

ประธานสภาเทศบาล
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

