
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
สมัยสามัญ สมัยที ่๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
….......................................................... 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาดานา  เสะแม ประธานสภาเทศบาล อาดานา  เสะแม  
๒ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
๓ นายมืออาลี  เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล มืออาลี  เจะมะ  
๔ นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
๕ นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๖ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน  วาเงาะ  
๘ นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล  ลา 
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ วาเงาะ  
๔ นายรุสดี  อาแวโกะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี อาแวโกะ  
๕ นางปัทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปัทมา  มูซอ  
๖ นายมังโซร์ สาแม รักษาการปลัดเทศบาล มังโซร์ สาแม  
๗ นายอมาตย์  เปาะแย ผู้อ านวยการกองช่าง อมาตย์  เปาะแย  
๘ นายกฤษดา วงษ์ภูวรักษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กฤษดา วงษ์ภูวรักษ์  
๙ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหน้าส านักปลัด อรุณี  กะนอง  

๑๐ น.ส.วรรณสุนัยดา  มะลี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน วรรณสุนัยดา  มะลี  
๑๑ นางสาวคอมือซะห์  มะและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอมือซะห์  มะและ  

 



- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน วันที่ท่านประธานสภามีภารกิจ ไม่มีสามารถเข้าร่วมประชุม

ได้ จึงให้รองประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  บัดนี้ ที่ประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม  
ขอเรียนเชิญครับ 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ  
รองประธานสภา   ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ  สมัยที่   ๒   
       ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระ 
     การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ เนื่องจากประธานสภาเทศบาลต้นไทร ติดภารกิจ ผมท าหน้าที่ประธานใน 
รองประธานสภาฯ  ที่ประชุมในวันนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ   การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
รองประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
 ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
 วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด่วน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โอนลดจ านวน ๑ รายการ         
โอนเพิ่มจ านวน ๖ รายการ และจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๕ รายการ 
ดังนี้ 

 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ โอนลด จ านวน ๑ รายการ 
รองประธานสภาฯ ๑.ขุดสาระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร  จ านวน  ๔๓๐,๐๐๐  บาท 
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โอนเพิ่ม จ านวน ๖ รายการ 
๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  จ านวน ๕๒,๕๖๕ บาท 
๒. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ๓๘,๔๘๕ บาท 
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร 
จ านวน  ๑๔๙,๒๐๐ บาท 
๔.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  
๙๗,๗๕๐ บาท 
๕.  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  ๑๖,๖๐๐ บาท 
๖.  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  ๑๗,๙๐๐  บาท 
จัดตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  ๕ รายการ 
 ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  จ านวน  ๓๒,๔๐๐  บาท 
 ๒. จัดซื้อเก้าอ้ี  จ านวน  ๓,๕๐๐  บาท 
๓. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  จ านวน  ๒๑,๐๐๐  บาท 
๔. จัดซื้อพัดลมติดผนัง  จ านวน  ๑๑,๙๒๐  บาท 
๕. จัดซื้อโต๊ะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาล พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

           ส าหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณ เชิญท่านนายก ได้น าเสนอที่ 
    ประชุมครับ  
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศใช้ไปแล้ว  นั้น ทั้งนี้  เทศบาลต าบล
ต้นไทรมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนลด – เพ่ิมงบประมาณ และจัดตั้งเป็น
รายการใหม่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้  
โอนงบประมาณรายจ่าย 
โอนลด จ านวน ๑ รายการ 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ขุดสระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือขุดสระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร กว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร ยาว 
๗๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบ
ที่เทศบาลก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) งบประมาณอนุมัติ ๔๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
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ก่อนโอน ๔๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๔๓๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน   -   บาท  
โอนเพิ่ม  จ านวน ๖  รายการ   

    หมวดค่าตอบแทน 
- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป) งบประมาณอนุมัติ  ๓๕๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้  ๔๙,๕๖๕ 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๒,๕๖๕ บาท (หน้า ๓/๓๒) 

     หมวดค่าใช้สอย 
- ประเภท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๒๗,๕๒๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้น
ไทร ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
งบประมาณอนุมัติ ๒๗,๕๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๗,๕๒๐ 
บาท โอนเพิ่มครั้งนี้   ๑๐,๙๖๕ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๓๘,๔๘๕ บาท (หน้า ๑๔/๓๒) 
- ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร จ านวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กประจ าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ  
๒๕๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๗,๒๐๐ บาท โอนเพิ่ม
ครั้งนี้  ๑๐๒,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔๙,๒๐๐ บาท 
(หน้า ๑๕/๓๒) 
- ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 
๑๐๘,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทรตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาจัดสรรตามจ านวนเด็ก อัตรา ๑,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ 
๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๔,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม
ครั้งนี้  ๔๓,๓๕๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๗,๗๕๐ บาท (หน้า 
๑๖/๓๒) 
- ประเภทค่าหนังสือเรียน จ านวน ๑๒,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด เป็นต้น  
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม
ครั้งนี้  ๑๐,๒๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๖๐๐ บาท (หน้า 
๑๖/๓๒) 
- ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน ๑๒,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร เช่น สมุด ดินสอ 
ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๘๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๒ ,๘๐๐ บาท โอน เพิ่ มครั้ งนี้   ๕ ,๑๐๐ บาท  
งบ ประมาณ คงเห ลื อหลั ง โอน  ๑ ๗ ,๙ ๐ ๐  บ าท  (หน้ า  ๑ ๖ /๓ ๒ ) 
โอนเพิ่ม เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๕  รายการ   

 

หมวดครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ประเภท จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓๒,๔๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน จ านวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์ ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 

- ประเภท จัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น จ านวน ๓,๕๐๐ 
บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น จ านวน ๑ ตัว  
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และด าเนินการ
ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

- ประเภท จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒๑,๐๐๐  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน ๑ เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
- ประเภท จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จ านวน ๑๑,๙๒๐ บาท 
จ านวน ๘ ตัว ๆ ละ ๑,๔๙๐ บาท (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถหาได้ตาม
ราคาท้องตลาด และด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชี 
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มาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)  

- ประเภท  จัดซื้อโต๊ะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาล พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๒๘ ชุดๆ 
ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อโต๊ะจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร (ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ซึ่งสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และด าเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล
ต้นไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอน
จัดตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงน าเรียนให้ทุกท่าน
ได้ทราบเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิต่อไป 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือ 
รองประธานสภาฯ ต้องการสอบถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณ เชิญครับ  

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอน
งบประมาณ ตามรายการดังนี้ 
โอนลด จ านวน ๑ รายการ 
๑.ขุดสาระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร  จ านวน  ๔๓๐,๐๐๐  บาท 

โอนเพิ่ม จ านวน ๖ รายการ 
๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  จ านวน ๕๒,๕๖๕ บาท 
๒. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ๓๘,๔๘๕ บาท 
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลต้นไทร 
จ านวน  ๑๔๙,๒๐๐ บาท 
๔.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  
๙๗,๗๕๐ บาท 
๕.  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  ๑๖,๖๐๐ บาท 
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๖.  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  ๑๗,๙๐๐  บาท 
จัดตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  ๕ รายการ 
 ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  จ านวน  ๓๒,๔๐๐  บาท 
 ๒. จัดซื้อเก้าอ้ี  จ านวน  ๓,๕๐๐  บาท 
๓. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  จ านวน  ๒๑,๐๐๐  บาท 
๔. จัดซื้อพัดลมติดผนัง  จ านวน  ๑๑,๙๒๐  บาท 
๕. จัดซื้อโต๊ะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาล พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือขึ้น ครับ 

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการโอนลด งบประมาณ ๑ รายการ โอนเพิ่ม  
จ านวน ๖ รายการ และจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๕ รายการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
นายมาหาะมะตาเยะ โตะละ สมาชิกท่านใดต้องอภิปรายหรือสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานของ 
รองประธานสภาฯ  เทศบาลต าบลต้นไทร เชิญครับ  
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมจะสอบถามเรื่องน้ าประปา บางวันมีสี บางวันก็ไม่มีสี อยากให้ผู้รับผิดชอบได้ 
    ชี้แจงในที่ประชุมว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับ ขอขอบคุณครับ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านคาเร็ม แมเยาะ ครับ เชิญผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อซักถามครับ 
รองประธานสภาฯ   
นายอมาตย์  เปาะแย  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง สาเหตุที่น้ าประปาเป็นสีขุ่น มีสีบ้าง เนื่องจาก ๑. ฝนตก ๒.จากปริมาณน้ ามีน้อย และ

ชาวบ้านไปจับปลาน้ าก็จะขุ่นขึ้นมา กองช่างได้แก้ปัญหาโดยการต้องขยันเปิดน้ าที่
ปลายท่อเพราะว่าตะกอนน้ าจะไปอัดที่ปลายท่อ และก็จะดันเข้าถึงผู้ที่ใช้บริการ 
ถ้าเปิดน้ าแรงดันก็จะไล่ตะกอน ตรงนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่างที่ตอบข้อซักถาม วันนี้อยากให้สมาชิกทุกท่าน 
รองประธานสภาฯ  ได้พูดกันทุกคนนะครับ 
นายมะบีดี สาแลเมาะ เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมจะคุยเรื่องเก่ียวกับ 
 น้ าประปา ทางทีจ่ะไปท่านอกสายไม้แก่น อยากให้ไปปิดปลายท่อ ตอนนี้ได้ต่อท่อ         

ไปทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ชาวบ้านที่เช่าบ้านอยากจะออกหมดแล้ว เพราะ 
 สาเหตุจากน้ าประปานี้แหล่ะครับ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านสมาชิกทีได้ให้ข้อมูลครับ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย 
รองประธานสภาฯ เชิญครับ 
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นายอูมา  มีเหาะ เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผม นายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมก็มีเรื่องที่จะคุย 
 ๒ เรื่อง เรื่องแรกเก่ียวกับถังขยะ แถวบ้านผมมีบ้านจ านวน ๑๐ หลัง แต่ม ี
 ถังขยะแค่ ๒ ใบ ขยะใส่ไม่ได้มันเต็ม ถ้ารถขยะไม่มาเก็บขยะ ๒ วัน มันจะได้กลิ่น       

เหม็นจริงๆ และอีกที่หนึ่งคือ หน้าโรงเรียนบ้านบาตูถังขยะมีน้อยไม่เพียงพอ              
ที่จะรองรับขยะ เรื่องที่สอง รถขยะ เวลาบรรทุกขยะรถจะบีบอัดขยะ ผ่านหน้า
ร้านอาหาร ร้านน้ าชา น้ าขยะจะออก มันจะได้กลิ่น ผมอยู่ที่ร้านกาแฟเมื่อวาน 
มันก็ได้กลิ่นจริงๆ สาเหตุอาจมาจากรถเก่าด้วยเวลาบีบอัดขยะน้ าจะออกมาส่งกลิ่น
เหม็น ขอให้ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านสมาชิก เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรี อูมา มีเหาะ ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับขยะ 

ส าหรับเรื่องขยะ เป็นเรื่องทีส่ าคัญมากเป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นปัญหา
ระดับประเทศและในพ้ืนที่ของเรา เรามีปัญหาหลายอย่าง ในระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่การ
เก็บขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทางที่ทิ้งขยะ ตอนนี้ที่ถมขยะของเราเต็มพิกัด 
เราจะท าอย่างไรให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ทางกอง
สาธารณสุขฯ ก็มีโครงการที่จะสร้างความเข้าใจเรียกพ่ีน้องที่ค้าขายในเขตตลาด และ 
อสม. มาอบรมในเดือนหน้าในเรื่องของการคัดแยกขยะ ส่วนขยะเปียกเราจะอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลขยะเปียก และถังส าหรับที่จะใส่ขยะเปียก ประชาชนของเรา
มักง่ายในการเรื่องของการทิ้งขยะ ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ เศษเหล็ก ถ้าเพ่ิมปริมาณถังขยะ
มากขึ้นแสดงว่าในการบริหารจัดการขยะของเราไม่ประสบความส าเร็จ เราจะท าให้
อย่างไรในเรื่องการเก็บขยะ เทศบาลก็มีโครงการน าร่องเกี่ยวกับการเก็บขยะ จะวาง 
ถังขยะ ๕ จุด ด้วยกัน หน้าโรงเรียนบาตูฯ โรงเรียนบือแนปีแย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หน้าตลาดสด และท่ีส านักงานเทศบาลของเรา เราจะมีการซื้อถังขยะ ๒ ลักษณะ คือ
จะมีถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล ถ้าเราสามารถจัดขยะเหมือนสมัยก่อน ขยะใน
พ้ืนที่ของเราก็คงจะไม่ล้น ส าหรับรถขยะอยากให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้แจ้ง
ให้พนักงานเก็บขยะ เวลาบีบอัดขยะ น้ าขยะจะออกมา ให้ฉีดน้ ายาระงับกลิ่น สามารถ
ที่จะพ่นได้เลย บีบอัดขยะเมื่อไหร่ก็พ่นตอนนั้น เรามีน้ ายาเฉพาะส าหรับดับกลิ่นขยะ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มันสามารถลดกลิ่นขยะได้ ต่อไปขยะของเราจะต้อง 

 ไปทิ้งท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปทิ้งขยะ ประมาณ 
 ๒,๐๐๐ บาท/วัน ค่าน้ ามันอีก ปีหนึ่งคิดเป็นเงินจ านวนมาก ตอนนี้ทั้ง อบต. และ 
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 เทศบาลก็ประสบปัญหาที่ทิ้งขยะเหมือนกัน บางแห่งไม่มีรถขยะ บางแห่งสภาพก็

เหมือนเรา ต่อไปเราจะมีการฝึกอบรมในเรื่องขยะให้เข้าใจ ให้ท าลายขยะด้วยตนเอง
ด้วย อยากให้กองสาธารณสุขได้แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการแยกขยะ ให้มีความรู้ 

 เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในถังขยะให้มีการทิ้งขยะทั่วไปอย่างเดียว ส่วนขยะเปียก 
 ก็จะแยกถังต่างหาก ถ้าเราใส่ขยะร่วมกันก็จะเป็นมลพิษ เหม็น ท าให้เกิดโรค   
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบข้อซักถาม สมาชิกท่านใดต้องการ 
รองประธานสภาฯ ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ เชิญครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเพ่ิมจากเรื่องขยะ ช่วงนี้แมลงวันเยอะ ส่วนที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขจะมี

แนวทางหรือวิธีการก าจัดหรือจะแก้ไขอย่างไร ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่าน คาเร็ม แมเยาะ เชิญสมาชิกท่านอื่น ครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายซุลกรีนัย  สาแม เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมอยากให้ไปเพ่ิมในส่วน 
 ของยุง ช่วงนี้ยุงเยอะ อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ไปพ่นหมอกควันด้วยครับ ตอนนี้มีการ 
 ระบาดของโรคไข้เลือดออก อยากให้ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยดูแลหน่อยครับ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่าน ซุลกรีนัย สาแม ที่ได้น าเสนอเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เชิญผู้อ านวยการ 
รองประธานสภาฯ กองสาธารณสุขฯ ตอบข้อซักถามครับ 
นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์ เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทบาล ข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทุกท่าน จากท่ีผมได้เข้าร่วมประชุมเรื่องขยะ เทศบาลที่มีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ 
 ต้องปิดหมด จังหวัดสงขลา อบต. หรือเทศบาลที่เขามีบ่อเล็กๆ ตอนนี้ปิดหมดแล้ว        

จังหวัดยะลาตอนนี้ อบต. และเทศบาลต้องไปทิ้งขยะที่เทศบาลนครยะลา และ
เทศบาลเมืองเบตงเท่านั้น เพราะฉะนั้น อบต.เล็กๆ ร่วมกับนายก อบจ.ลดปริมาณ 
ถังขยะ ถ้าแถวชนบทเขามีนโยบายว่าไม่ต้องตั้งถังขยะ ชาวบ้านสามารถก าจัดขยะ 
เองได้ ทิ้งขยะใส่ถุงด าและก าจัดเองหลังบ้านจะเป็นวิถีชีวิตแบบเดิม ก็จะประสบ
ความส าเร็จ นี่เป็นมาตรการแรก ส าหรับมาตรการที่สอง คือ บ่อขยะ ทางเขาปิดบ่อ 
เราก็ปิดบ่อ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางภาคได้ลงมาตรวจเยี่ยมเรา เขาจะให้เราปิดบ่อขยะ 
ของเราต้องไปทิ้งขยะที่เทศบาลเมืองนราธิวาส  และอีกอย่าง            
พระราชบัญญัติฉบับใหม่จะมีมาตรการเพ่ิมค่าเก็บขยะ จะเก็บค่าขยะบ้านละ ๒๐๐ 
บาท บางชุมชนเขาก็ไม่เอาถังขยะเลย ส าหรับเรื่องรถขยะเราได้ขอไปที่กองทุน 
สิ่งแวดล้อมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอนนี้ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด
แล้ว ที่เหลือเป็นอ านาจของกรมฯ ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ส่วนใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติ          
จะเป็นเทศบาลที่มีที่ทิ้งขยะที่เป็น Custer มีผ้ายางปิด ส าหรับเรื่องแมลงวัน ก็จะใช้ 
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วิธีการฉีดพ่น ช่วงเดือนบวชมีกลิ่นเยอะ แมลงวันก็จะเยอะด้วย ที่ตลาดก็ได้รับ 
ร้องเรียนว่ามีแมลงวันเยอะ เดี่ยวผมจะได้เข้าไปดู ส่วนเรื่องยุง ผมได้ก าหนดแผน 
ไว้แล้ว หลังจากเดือนบวชตามแผนจะเริ่มจากวันศุกร์ที่แล้ว แต่ทางทีมงานบอกว่า 
สักพักหนึ่ง เพราะว่ารอน้ ายาพ่นยุง ตอนนี้เราเอาน้ ายามาจาก รพ.สต ปะลุกาสาเมาะ  

นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ เชิญสมาชิกท่านอ่ืนครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายคาเร็ม แมเยาะ เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องขยะ ตามที่ท่านนายกได้กล่าวไว้เมื่อครู่เกี่ยวกับ 
 การน าร่องเรื่องขยะ อยากให้เพ่ิมคือ ให้เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
 ได้คัดแยะขยะให้ถูกต้อง 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่าน คาเร็ม แมเยาะ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขอบคุณท่าน คาเร็ม แมเยาะ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะ ต่อไป 
 เทศบาลต าบลต้นไทรจะน าร่องเก่ียวกับการทิ้งขยะ ในปีงบประมาณหน้าจะต้อง 
 ต้ังงบประมาณในการทิ้งขยะ จะท าบ่อไว้ทิ้งขยะเปียก อาจจะซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 
 จะสร้างรายได้ให้กับเทศบาลด้วย แต่ในเขตของเราไม่มีพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ 
 ที่ทิ้งขยะ บ่อขยะที่ถูกวิธีจะต้องมีผ้ายาง อีกเรื่องคือ อยากจะประชาสัมพันธ์ 
 ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ ปีนี้ปีแรกที่เราเปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 
 เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เราได้จัดตั้งเอง อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ไปสอดส่อง 
 ไปดูทีโ่รงเรียนบ้าง เรื่องสนามกีฬาตอนนี้ก็ก าลังเริ่มด าเนินการแล้ว จะใช้เวลา 
 ประมาณ ๒ ปี ถึงจะสร้างเสร็จ อยากให้พวกเราได้มีส่วนช่วยในการก่อสร้างก็ดี 
 ช่วยกันสอดส่องดูแล เราอยู่ต่อไปไม่กี่เดือนแล้วจะมีการเลือกตั้ง ให้พวกเราเตรียม 
 ความพร้อมในการเลือกตั้งด้วย ขอขอบคุณครับ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญรักษาการปลัดเทศบาล ได้คุยอะไรซักเล็กน้อย 
รองประธานสภาฯ ครับ 
นายมังโซร์  สาแม เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุม 
รก.ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ผมอยากจะเพ่ิมเรื่องของขยะ ขยะเป็นนโยบายของรัฐบาล สอบผู้บริหาร 
 ครั้งที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของขยะเช่นกัน ถ้าจะแก้ไขปัญหาต้องสร้างจิตส านึก 
 ศาสนาของเราก็ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ในหลวงรัชกาล ที่ ๑๐ ก็ส่งเสริมให้ 
 ประชาชนมีจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่ของเราก็มีกิจกรรมที่กูโบร์ 
 เป็นกิจกรรมที่ดี มีสีสัน มีองค์กรหลายกลุ่มมาช่วยกัน ท าด้วยใจ ท างานส าเร็จ 
 ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านครับ 
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นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณท่านรักษาการปลัดเทศบาลฯ เชิญรองนายกคนที่ ๑ ครับ 
รองประธานสภาฯ 
นายอับดุลฮาฟิส โตะกูมิ บิสมิสลาฮีรเราะห์มานีรเราะฮีม เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่านประธานสภาที่เปิดโอกาส 
 ได้พูดคุย ผมก็อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาที่สงสัยเรื่องน้ าประปา ปัญหา 
 ของเราใช้ระบบอัตโนมัติ พอจะปล่อยน้ ายา เครื่องน้ ายาก็ไม่เพียงพอ น้ าดิบ            

ไม่ค่อยมีคุณภาพ ท าให้น้ าเป็นสีขุ่น ในส่วนนี้เราต้องปรับปรุงบ่อของเรา                   
ทางเทศบาลพยายามจะผลิตน้ าให้มีคุณภาพอยู่แล้ว อยากให้สมาชิกได้ชี้แจง            
ให้กับประชาชนด้วย 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณ รองนายกเทศมนตรี มากครับ สมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปราย 
รองประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์ ขออนุญาตครับ จากท่ีผมได้ไปประชุมที่อ าเภอ จากเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ 
ผอ.กองสาธารณสุข ที่ลูโบะสาวอ นายอ าเภอเน้นย้ าว่าต้นไทรมีจุดเสี่ยงหน้าเทศบาล และที่สะพานกอตอ

ถึงหน้ามัสยิดบาตู เกิดอุบัติเหตุบ่อย วิธีแก้ไขในเบื้องต้นก็พยายามอย่าให้มียูเทิร์น
เถื่อน วัยรุ่นชอบย้อนศร เราควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรด้วย อีกเรื่องนายอ าเภอได้ชมเชยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดระเบียบการ         
ขายสินค้าตลาดหน้า รพ.สต.ปะลุกสาเมาะว่าสามารถจัดการได้ดี 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ มากครับ เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายอูมา  มีเหาะ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในเดือนบวชมีรถซิ่ง 
 มอเตอร์ไซด์ เสียชีวิต ๒ คน เด็กวัยรุ่นย้อนศร ขับรถเร็วเสียหลัก กลางเดือน 
 ก็มีรถมอเตอร์ไซด์ชนกัน อดีตรองนายกเทศมนตรีชนกับรถของหลาน มะบีดี 
 สาแลเมาะ เสียชีวิต วันรายอก็มีเหตุรถยนต์ชนกัน หน้ายูเทิร์นตลาดบาตูก็มี 
 รถย้อนศรเป็นจ านวนมาก เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ ขอบคุณ ท่านอูมา มีเหาะ มากครับ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อยากจะ 
นายกเทศมนตรี ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ว่าอีกไม่ก่ีเดือน ผู้อ านวยการกองช่าง จะเกษียน 
 บางท่านเสนอว่าจะไปล่องแพที่บางลาง สมาชิกท่านอื่นๆ ต้องการเสนอไปที่ใดบ้าง 
 สามารถน าเสนอได้ครับ ถ้าไปที่เข่ือนบางลางเราไปกันเอง นัดกันไป อยากให้หัวหน้า

ส านักปลัดเทศบาลได้จัดตารางว่าจะไปในช่วงเดือนไหน  แพที่บางลางจุประมาณ       
 



- ๑๒ – 
 

๕๐ คน เราไปเลี้ยงข้าว ปิ้งย่าง ท าอาหารบนแพ ผู้อ านวยการกองช่างอยู่กับพวกเรา
หลายปี สร้างผลงานมากมาย 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ สมาชิกท่านอื่น ต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายอูมา มีเหาะ ขออนุญาตครับ ก่อนที่ผู้อ านวยการกองช่างจะเกษียณ ผมอยากให้ไปดูถนน 

สายลูโบะบูตา ขอให้ปรับปรุงถนนสายนี้ด้วยครับ ยิ่งใกล้ฤดูฝนถนนจะยิ่งเป็นหลุม 
เป็นบ่อมากข้ึน ถ้ามีงบปราณก็อยากให้เทปูนไปเลยมันจะได้ไม่แตก ขอขอบคุณครับ  

นายมาหามะตาเยะ โตะละ สมาชิกท่านอื่น ต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ 
รองประธานสภาฯ สละเวลาเข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครับ 
 

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

(ลงชื่อ)        อูมา  มีเหาะ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)       ซุลกรีนัย  สาแม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงชื่อ)      มะบีดี  สาแลเมาะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงชื่อ)      คาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)    
   

      ลงนามรายงานการประชุม 

                อาดานา  เสะแม 

       (นายอาดานา  เสะแม) 
        ประธานสภาเทศบาล 
วันที่  ๒๐   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
. 


