
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ 
วันที่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
…...................................................... 

 

ผูมาประชุมสภาเทศบาล 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 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 นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟส โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ  วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ  วาเงาะ  
๔ นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  
๕ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๖ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๗ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๘ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๙ นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี  ๑  ประจําป 
๒๕๖๐ บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ ขอขอบคุณผูบริหาร
ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล ขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ 
 ประจําป  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑            เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
นายอาดานา  เสะแม     การประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี  
ประธานสภาเทศบาล                 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบ 
      รายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา สมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือแกไข 
      หรือไม ถาไมมีใหถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคร้ัง 
     ท่ีผานมา 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ เรียนทานประธานท่ีเคารพ ใหสมาชิกทุกทาน ดูหนา ๖ จากประธานสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร ถูกตองหรือไมครับ 
นายอาดานา  เสะแม  ในวันนี้ทานทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ก็เขียนวาประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล  ถูกตองแลวครับ หรือถาเขียนผิดจะใหเจาหนาท่ีแกไขในสวนของรอง 
      ประธานสภาเทศบาล 
นายซุลกรีนัย  สาและ  ขออนุญาตทานประธาน ผมพูดในประเด็นนี้เหมือนกัน คือ ถาการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  รองประธานสภาเปนประธานในท่ีประชุม แสดงวารองประธานสภาเปน 
      ประธานในท่ีประชุม ถูกตองใชไหมครับ 
นายอาดานา  เสะแม  ครับถูกตอง  
มติที่ประชุม     เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑  
      ประจําป ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องดวน 
ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพื่อจัดต้ังเปนรายการใหม จํานวน ๓  
                                        รายการ 
     ๑. โครงการจัดซ้ือ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาลที่ ๑๐ จํานวน ๒ ซุม 
       ๒. โครงการจัดซ้ือ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ 220 v.  จํานวน ๒ ตัว 
      ๓. โครงการจัดซ้ือเครื่องปมลม จํานวน ๑ ตัว 
 

นายอาดานา  เสะแม  ขอเชิญผูบริหารช้ีแจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ญัตติ เร่ือง 
นายกเทศมนตรี   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย จํานวน ๒ รายการ เพ่ือจัดตั้งเปนรายการ 
      รายการใหม จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๒๗๗,๓๘๐ บาท ประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๐   
      หลักการ  
      ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 
     นราธิวาสและไดประกาศใชไปแลว นั้น ท้ังนี้ เทศบาลตําบลตนไทรมีความจําเปนท่ี 
     จะตองโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตาม 
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด 
     ดังนี้ 
      โอนงบประมาณรายจาย  
      โอนออก จํานวน ๒ รายการ หมวดรายจายตามขอผูกพัน  
       ประเภทรายจายตามขอผูกพัน โครงการจัดซ้ือวัสดุจราจร จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
      ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง) งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐  
      บาท งบประมาณคงเหลือ กอนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดคร้ังนี้ ๓๖,๐๐๐ บาท  
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนา ๒๗/๒๙) 
      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๔๖๑,๑๖๐  
      บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงประจําป โดย 
       คํานวณ ตั้งไมเกิน ๑๒ เดือน (ปรากฎในแผนงานการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ  
      ๔๖๑,๑๖๐ บาท งบประมาณ คงเหลือกอนโอน ๔๖๑,๑๖๐ บาท โอนลดคร้ังนี้  
      ๒๔๑,๓๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๑๙,๗๘๐ บาท (หนา ๑๐/๒๙) 
 

       โอนเพิ่ม เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๓ รายการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
         โครงการจัดซ้ือ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาล ท่ี ๑๐ จํานวน ๒ ซุม ตั้งไว  
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      ๒๓๑,๔๙๐ บาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติองคสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
      บดินทรเทพยวรางกูรฯ ราชกาลท่ี ๑๐  
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
 

        ประเภท โครงการจัดซ้ือ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ ๒๒๐ v. แบบสามเหล่ียม พรอม 
      สัญญาณไฟหมุน ขนาดกลม ๖ นิ้ว สีแดง จํานวน ๒ ตัว ตั้งไว ๓๖,๐๐๐ บาท  
      ดานขางเปนหลอดนีออน ๔๐ w. ๒ หลอด ตรงกลางเปนปายอลูมิเนียมติด 
       สติ๊กเกอรสะทอนแสง ขอความหยุดตรวจ ๒ ดาน และขอความหนวยงาน พ้ืนสี  
         ขาวตัวหนังสือสีดํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการรักษา  

ความสงบภายใน) 
 

    ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปมลม ๖๔ ลิตร จํานวน ๑ ตัว ตั้งไว ๙,๘๙๐ บาท  
   เพ่ือใชในงานกองสาธาณสุขและส่ิงแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
          (ปรากฏในแผนงานสาธาณสุข) 

 

       เหตุผล  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความ  
เรียบรอยมีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

   วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไข 
   เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคา 
    ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนแปลง  
   หรือโอนจัดตั้งเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น  

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานนายก มีใครสงสัยอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายซุลกรีนัย  สาแม  ขออนุญาตครับ  ผมอยากทราบในหัวขอซุมราชการท่ี ๑๐ จะจัดตั้งท่ีไหน และ    
สมาชิกภาเทศบาล  แผงหยุดตรวจจัดซ้ือใหใคร 
นายอาดานา เสะแม     ขอบคุณทานซุลกรีนัย สาแม ขอเชิญทานนายกอธิบายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ     ซุมราชกาล ท่ี ๑๐ จุดแรก จะตั้งไวท่ีจุดเดิมท่ีเกาะกลางถนน สวนจุดท่ี ๒ ก็ตอง 
นายกเทศมนตรี   ดูความเหมาะสมวาจะจัดตั้งตรงไหน อาจจะตั้งไวท่ีหนาสํานักงานเทศบาลฯ  
      สําหรับแผงหยุดตรวจท่ีส่ังซ้ือจะใชในงานเทศบาลฯ ในสวนของตํารวจยังไมได 
      ขอรับการสนับสนุนจากเรา 
นายอาดานา  เสะแม  ใครมีอะไรจะถามอีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม 
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     จํานวน ๓ รายการ 
       ๑. โครงการจัดซ้ือ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาลท่ี ๑๐ จํานวน ๒ ซุม 
       ๒. โครงการจัดซ้ือ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ 220 v.  จํานวน ๒ ตัว 
      ๓. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปมลม จํานวน ๑ ตัว 

มติที่ประชุม     มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจาย จํานวน ๒  
      รายการ เพื่อจัดต้ังเปนรายการใหม  จํานวน ๓ รายการ    
               ๑. โครงการจัดซ้ือ/จางซุมเฉลิมพระเกียรติราชกาลที่ ๑๐ จํานวน ๒ ซุม 
       ๒. โครงการจัดซ้ือ/จางแผงหยุดตรวจ ไฟ 220 v.  จํานวน ๒ ตัว 
      ๓. โครงการจัดซ้ือเครื่องปมลม จํานวน ๑ ตัว 
 

นายอาดานา เสะแม    ระเบียบวาระท่ี ๕  ผมขออนุญาตใหเลขานุการสภา ไดนํารางเก่ียวกับประกาศ
ประธานสภาเทศบาล        การกําหนดวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ ประจําป  
     ๒๕๖๐ เชิญเลขานุการสภา ครับ 
นายคาเร็ม  แมเยาะ  ในวาระอ่ืนๆ ทานประธานไดมอบหมายใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาราง
เลขานุการสภา      กําหนดการประชุมสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ ตามท่ีเทศบาลตําบลตนไทร 
       อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล  
       ตําบลตนไทร ในวันท่ี 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  สมัยท่ี ๒  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เปนตนไป  มีกําหนด 
            ไมเกิน  ๓๐  วัน 
      - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ตั้งแตวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เปนตนไป  มีกําหนด 
           ไมเกิน  ๓๐  วัน 
      - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ตั้งแตวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๐ เปนตนไป  มีกําหนด 
            ไมเกิน  ๓๐  วัน 

- สมัยแรกของปถัดไป   ตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เปนตนไป  มีกําหนด 
          ไมเกิน  ๓๐  วัน 
นายอาดานา เสะแม    มีสมาชิกทานอ่ืนท่ีจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานเลขานุการสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายคาเร็ม แมเยาะ   ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตถามเก่ียวกับสนามฟุตบอลบานบือแนปแย ใครเปนคน 
เลขานุการสภา      รับผิดชอบชุมชนเรียกรองอยากใหมีการปรับปรุงหลังจากอุทกภัย (น้ําทวม)  
นายอาดานา เสะแม    เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง สาและ   เรียนทานประธาน สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอบคุณทาน 
นายกเทศมนตรี     คาเร็ม แมเยาะ เร่ืองสนามฟุตบอลบานบือแนปแย แตกอนเปนของสภาตําบล 
      ปะลุกาสาเมาะ ในสวนของการดูแลอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลตนไทร  
      ถือวาเปนทรัพยสินของเทศบาล ผมไดรับหนังสือจากผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน 

สอนศาสนาอิสลามวาจะมีการการแขงขันกีฬาของโรงเรียนเอกชนในอําเภอบาเจาะ 
     ซ่ึงโรงเรียนเจริญศาสตรเปนเจาภาพ ทางโรงเรียนไมไดประสานใหเทศบาลได 
      ดําเนินการปรับปรุงสนาม ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานครับ 
นายอาดานา  เสะแม  มีสมาชิกทานใดมีคําถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอูมา  มีเหาะ   ขออนุญาตครับ  เร่ืองสภาพถนนท่ีไมเอ้ือบริเวณชุมชนกอตอ เมื่ออาทิตยท่ีแลวมีรถ
สมาชิกสภาเทศบาล     ตํารวจจากไมแกนตกค ูอยากใหผูรับผิดชอบชวยดูหนอย เขาอาจจะไมรู ถามี 
      งบประมาณชวยปรับปรุงก็จะดีมากครับ 
นายอาดานา  เสะแม   ใครมีเร่ืองจะถามอีกไหมครับ มีเจาหนาท่ีจะช้ีแจงไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท   ขออนุญาตครับ วันศุกร ท่ีจะถึงนี้จะมีการอบรมครูผูสอนกีรออาตี วันศุกรกับวันเสาร 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จํานวน ๒ วันเปนการอบรมการสอนรูปแบบใหม และจะเรียกคณะกรรมการท่ี      
      ปรึกษาเขารวมประชุมดวย จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการ 
      ฝกอบรมครูผูสอนกีรออาตีในวันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูกีรออาตี 
      เทศบาลตําบลตนไทร 
นางสาวอรุณี  กะนอง   ขออนุญาตคะ  ขอนอกเร่ืองนิดหนึ่งคะ ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมงานแตงของดิฉัน
หัวหนาสํานักปลัด    เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในสวนงานเทศบาลฯตอนนี้กําลังรับสมัครตําแหนง  
      ปลัดเทศบาลตําบลตนไทร 
นายคาเร็ม  แมเยาะ    ขออนุญาตถามในประเด็นระเบียบของกองสวัสดิการสังคม กรณีเด็กเสียชีวิต มี
เลขานุการสภา    หนวยงานใดบาง ท่ีจะใหเก่ียวกับสวัสดิการ ขอใหผูรับผิดชอบชวยอธิบายดวยครับ 
นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท   เดิมทีผูสูงอายุท่ีเสียชีวิต สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะใหญาติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   รายละ  ๒,๐๐๐ บาท เดี่ยวนี้ไมมีแลวครับ  สวนสวัสดิการกรณีของเด็กเสียชีวิตก็ 
     ไมมีครับ 
นายซุลกรีนัย  สาแม   ขออนุญาตครับ  อยากใหมีการซอมแซมเพดานในหองประชุมใหเรียบรอยดวยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    เพราะมันเก่ียวของกับความปลอดภัยของทุกคนครับ 
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นายอูมา  มีเหาะ    ขออนุญาตครับ เมื่อไหรจะมีการเก็บภาษี หรือจะดําเนินการบริการนอกสถานท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง สาและ    จริงๆ แลว การเก็บภาษีเปนเร่ืองสําคัญ เพราะเปนรายไดของเทศบาล สําหรับปนี้
นายกเทศมนตรี     อยากใหเก็บเหมือนปท่ีแลว เราไมมีเจาหนาท่ีจัดเก็บ สวนภาษีรานคาตางๆ อยากให    
      มีการสํารวจรานคาท่ีเกิดขึ้นใหม และใหเขามาจดทะเบียนพาณิชยดวย  อีกเร่ือง 
      อยากฝากผูอํานวยการกองสาธารณสุขใหยกเลิกใบอนุญาตของรานสาคู ท่ีชุมชนบาตู  
     เพราะไดรับการรองเรียนจากชาวบาน และหนวยงานราชการไดรับความเดือดรอน 
     จากปญหากล่ิน อยากใหเจาของไปหา สถานท่ีอ่ืน อีกเร่ือง คือ การดําเนินการเก็บคา 
      ขยะ บางคร้ังเจาหนาท่ีของเราเก็บไมทัน ปนี้เราจะตองวางแผนกันใหม ท้ังขยะ และ 

น้ําประปา  สําหรับการจัดซ้ือ/จาง อยากใหรีบดําเนินการ ถาใกลส้ินปงบประมาณ  
      ผมจะไมใหมีการจัดซ้ือ/จาง จะใหตกเปนเงินสะสมของเทศบาล  ตอนนี้เทศบาลของ 
      เรายังขาดการประชาสัมพันธ เวลาเราจัดโครงการ/กิจกรรมใหมีการประชาสัมพันธ 
      ลงเว็บไซด หรือเฟสบูค ของเทศบาลดวย สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานอยาก 
      ใหเปนหูเปนตาในเร่ืองของการซอมแซมถนนหลังจากน้ําทวม 
นายอาดานา  เสะแม  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 
นายอูมา  มีเหาะ     ขออนุญาตครับ ผมอยากใหมีการจัดซ้ือถังขยะ เพราะตอนนี้ถังขยะแตกก็หลายใบ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา  เสะแม    ถาไมมีเร่ืองอะไรแลว ผมขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 

ปดการประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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        (ลงช่ือ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ) 

 
       (ลงช่ือ)            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

 
          (ลงช่ือ)               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ)        

  

         (ลงช่ือ)                เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
 
 

ลงนามรายงานการประชุม 

 

ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี       เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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