
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจําป ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ 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  ลา 
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 นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๔ นายอมาตย  เปาะแย ผูอํานวยการกองชาง อมาตย  เปาะแย  
 นายกฤษดา วงษภูวรักษ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กฤษดา วงษภูวรักษ  

๕ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๖ นางสาววรรณสุนัยดา มะลี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๗ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๘ นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒  ประจําป 
๒๕๖๐  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม    บิสมิลลาฮฮีเราะหมานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยวาเราะหมาตุลเลาะฮีวาบารอ
กาตุฮ ประธานสภาเทศบาล ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  คร้ังท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๐  ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด  
๕  วาระ 

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
นายอาดานา  เสะแม       รายงานการประชุมยังไมเสร็จ ขอใหรับรองรายงานการประชุมในคร้ังตอไป   
ประธานสภาเทศบาล   

มติที่ประชุม   - 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องดวน 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นแปรญัตติ 

นายอาดานา เสะแม  ขอเชิญเลขานุการสภา ไดอานคําแถลง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคาเร็ม แมเยาะ  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําปสภาเทศบาลตําบลตนไทร    
สมาชิกสภาเทศบาล                  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ตั้งแตวันท่ี  ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
    คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง 
      ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี  ๑   
    เมื่อวันท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย 
    ๑.  นายคาเร็ม  แมเยาะ 
    ๒.  นายอาหามะ  อาแซ 
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    ๓.  นายมืออาลี  เจะมะ 
    ๔.  นายอับดุลเลาะ  กูแซ 
    ๕.  นายยะโกะ  สามะ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดมาครบองคแลว  จึงไดดําเนินการประชุม และ 
    ท่ีประชุมไดเลือกให นายคาเร็ม  แมเยาะ เปนประธานกรรมการ นายอาหามะ 
    อาแซ เปนกรรมการ นายมืออาลี เจะมะ เปนกรรมการ นายอับดุลเลาะ  กูแซ   
     เปนกรรมการ  และนายยะโกะ สามะ เปนกรรมการและเลขานุการ ไดพิจารณา   
      รางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมท้ังรอรับคําขอ 
     แปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งแตวันท่ี  ๒  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา  
     ๐๘.๓๐ น. ถึงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. แลว 

      คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย 
     รอบคอบแลว  เห็นวารูปแบบและการจัดทํารางงบประมาณรายจาย ประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  พรอมรายละเอียดตางๆถูกตองตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
      พ.ศ.๒๕๔๑  ทุกประการ  จึงไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขอๆ  ปรากฏวาไมมีผูใดยื่นคําขอแปรญัตติ 
     เพ่ิมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
     คณะกรรมการจึงสรุปผลรับเร่ืองแปรญัตติ  ดังนี้ 
    ขอ  ๑  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
    ขอ  ๒  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 

  ขอ  ๓  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
    ขอ  ๔  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
    ขอ  ๕  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
     ขอ  ๖  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
      ขอ  ๗  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
      ท้ังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๑  ไดรายงานผลการประชุมต อ 
     ประธานสภาเทศบาลฯ พรอมท้ังญัตติและรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือเสนอตอสภาเทศบาล 
     ตําบลตนไทรพิจารณาตามรายละเอียดท่ีแนบเสนอมาพรอมนี้ดวยแลว 
นายอาดานา เสะแม  คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมและไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทบาล           รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขอๆ  ปรากฏวาไมมีผูใดยื่นคํา   
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      ขอแปรญัตติเพ่ิมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นเห็นชอบ 

นายอาดานา  เสะแม  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมี  ขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขั้นเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นเห็นชอบ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
นายอาดานา  เสะแม  สมาชิกทานใดตองจะเสนอหรือสอบถาม มีหรือไมครับ เชิญสมาชิกครับ       
ประธานสภาเทศบาล   
นายอูมา  มีเหาะ  เรียน ทานประธาน ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ เนื่องจากวันรายอเปนตนเดือนของเดือนกันยายน ผมเห็นใจพนักงานจางเหมา 
    ของเทศบาล  อยากใหเงินเดือนออกกอนไดหรือไมครับ พอจะมีทางปฏิบัติให 

  ไดรับเงินเดือนกอนหรือไมครับ เขาจะไดใชในวันรายอ 
นายอาดานา เสะแม  ครับ ขอบคุณทานอูมา มีเหาะ เร่ืองเบิกเงินตองดําเนินการตามระเบียบ ขอให 
ประธานสภาเทศบาล    ผูอํานวยการกองคลัง ไดช้ีแจงเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวยครับ 
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
ผูอํานวยการกองคลัง  เนื่องจากพนักงานเปนพนักงานโครงการจางเหมา ตามระเบียบแลวตองมีการสง 
    งานกอน ถึงจะสามารถเบิกเงินได ตองทํางานใหครบเดือนกอนคะ แตถาหากจะ 

  ชวยก็ขออนุเคราะหใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ไดออกเงินชวยกอนคะ 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง ท่ีใหความกระจางเก่ียวกับการเบิกจายคาตอบแทน 
ประธานสภาเทศบาล    ของพนักงานจางเหมา ครับ สมาชิกทานใดตองการจะสอบถามอีกหรือไมครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  เรียนทานประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการทุกทาน 
นายกเทศมนตรี  ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีเห็นใจพนักงานเทศบาลของเรานะครับ การเบิกจาย 

   ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบ ปจจุบันเราใชระบบ E-Laas ไมสามารถท่ีจะเบิกกอน 
  ลวงหนา แตตองทํางานใหครบเดือนกอนและสงมอบงานกอน ถึงจะสามารถ 
  เบิกได และขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมขอรับปากวาจะขับเคล่ือนตาม 
  โครงการท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติ และปฏิบัติเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 
  สําหรับโครงการท่ีเราไดรับงบประมาณ และจะดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ 
   ๑. โครงการกอสรางเขื่อนก้ันน้ําคลองกือนี ตอจากของเดิม จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
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  บาท ๒. โครงการกอสรางสะพานเฉลิม เราไดของบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  
  จะนําเรียนช้ีแจงเก่ียวกับ โครงการสรางพ้ืนฐาน ถนน เราไดดําเนินการพอสมควร 
  แลว จากงบประมาณเทศบาลบาง จากหนวยงานอ่ืนบาง ถาไมมีงบประมาณก็ขอ 
  งบประมาณสนับสนุนจากทหาร หรือสํานักงานโยธาธิการจังหวัดบาง สําหรับเร่ือง 
  เกาะกลางถนน เราจะดําเนินการถมดินเพ่ือปดรอยขามกอน อีกเร่ือง คือ กระทรวง 
  มหาดไทยไดกําชับใหตัวแทนประชาชนใหลงพ้ืนท่ี ใหคลุกคลีกับชาวบาน สอบถาม 
  ปญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
  อยากใหเพ่ือนสมาชิก ขาราชการ ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน การงานจึงจะประสบ 
  ความสําเร็จ ขอบคุณพวกเราทุกท่ีมาประชุมพรอมกัน 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ สมาชิกทานใดมีเร่ืองจะสอบถามอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายคาเร็ม แมเยาะ  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ท่ีไดช้ีแจงเก่ียวกับงบประมาณท่ีไดรับและจะดําเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อยากทราบวาโครงการท่ีจะดําเนินการนั้น จะดําเนินการในเดือนไหน และอยากจะ 

  เสนอวาอยากใหมีการพบปะเพ่ือนสมาชิกบาง อาทิตยหนึ่งหรือเดือนละคร้ัง เพ่ือน 
  สมาชิกทานอ่ืนมีความคิดเห็นวาอยางไร 

นายอาดานา เสะแม  ครับ สมาชิกทานอ่ืน มีความคิดเห็นวาอยางไรบาง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายมะบีดี สาแลเมาะ  ผมเห็นดวย ท่ีจะใหมีการประชุมพบปะเพ่ือนสมาชิก เพราะชวงนี้จะเห็นวาตางคน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตางอยู ถาไมมีการประชุม ผมก็ไมคอยมา 
นายซุลกรีนัย  สาแม  ผมวาเดือนละคร้ัง ก็ไดครับ มาพบปะพูดคุยกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา เสะแม  ครับ ผมก็เห็นดวยกับการประชุมเพ่ือนสมาชิก อยางนอยเวลามีปญหาอะไร 
ประธานสภาเทศบาล  เราจะไดชวยเสนอความคิดเห็น และแกปญหาดวยกัน ใครมีขอเสนออ่ืนอีกครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ตองขอบคุณ ทานคาเร็ม แมเยาะ ท่ีไดนําเสนอเร่ืองดีๆ ครับ ท่ีจริงเร่ืองนี้นาจะ 
นายกเทศมนตรี  ทําตั้งนานแลวครับ สําหรับโครงการท่ีไดสอบถามวาจะดําเนินการเมื่อไหรนั้น 

  งบประมาณสะพานทางไปเฉลิม จะตองบันทึกขออนุญาตสรางหนี้ผูกพัน จะสราง 
  ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ สวนของโครงการกอสรางเขื่อนก้ันน้ําคลองกือนี ก็จะสราง 
  ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เชนกันครับ ประมาณเดือนสิงหาคม 

นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใดตองการจะสอบถาม อีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายซุลกรีนัย สาแม  ผมอยากใหเสนอใหมีโครงการทําฝายน้ํา ครับ เวลาขอสนับสนุนงบประมาณจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล   หนวยงานอ่ืนๆ อยากใหผูบริหารหรือผูเก่ียวของไดเสนอโครงการนี้ดวยครับ  
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นายกฤษดา วงศภูวรักษ  ขออนุญาตครับ ผมอยากช้ีแจงเก่ียวกับตลาดสดเทศบาลครับ ตอนนี้เราไดปด 
ผอ.กองสาธาณสุขฯ  ช่ัวคราว เพราะถาอยูตอไปก็ไมไดมาตรฐาน ท่ีนี้อยากนําเรียนปรึกษาวา ถาเรา 

  ใชวิธีการประมูล จะไดหรือไม  
นายอาดานา เสะแม  ครับ ขอบคุณผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ เชิญผูอํานวยการกองคลัง 
ประธานสภาเทศบาล  ไดช้ีแจงเร่ืองนี้ครับ 
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ เร่ืองประมูล สามารถทําได แตตองดูระเบียบท่ีเก่ียวของ จะตองรางระเบียบ 
ผอ.กองคลัง  การประมูลตลาดสดเทศบาลตําบลตนไทร ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการนั้น เดี่ยว 
    จะไดศึกษารายละเอียดตอไป คะ 
นายอมาตย เปาะแย  ขออนุญาตครับ มีเร่ืองแจงใหทราบเก่ียวกับเคร่ืองสูบน้ําท่ีคลองกือนี จะมีการติดตั้ง 
รก.ปลัดเทศบาล   มิเตอรไฟฟา อยากใหสมาชิกทุกทานไดชวยกันดูแล เปนหูเปนตาใหกับเทศบาลดวย 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ขอตอยอดจากผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ท่ีพูดถึงเร่ืองประมูลตลาดสดเทศบาลฯ 
นายกเทศมนตรี  กอนท่ีจะมีการประมูลตลาดสด เราจะตองรางหนังสือสําหรับการประมูล เปนราง 

   ระเบียบเก่ียวกับการเชาตลาดสด และตองจัดระเบียบของพ้ืนท่ีดานหนาตรงท่ีขาย 
  เนื้อวัว ใหยายไปอยูฝงตรงขาม ในสวนของกองชาง อยากใหเจาหนาท่ีชางไฟ ไดไป 
  ตรวจสอบไฟ มีหลายท่ีสวางตลอดท้ังวันท้ังคืน และใหสํารวจไฟท่ีเสียดวย เสาไฟ 
  หลายตนท่ีหันไปทางปา อีกเร่ือง คือ อยากใหผูอํานวยการกองชางประสานการไฟฟา 
  เร่ืองขอขยายเขตไฟฟาจากโรงเรียนตาดีกา ถึงหลังโรงเรียนบานบาตูฯ 

นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใดตองการจะสอบถามอีก เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายคาเร็ม แมเยาะ  สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา สมาชิกไดสอบถามเก่ียวกับการเชือดไก มี 
สมาชิกสภาเทศบาล   ชาวบานรองเรียนวามีกล่ินเหม็น ไมทราบวาเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขไดเขาไป 

  แกไขปญหา หรือยังครับ 
นายกฤษดา วงศภูวรักษ  เร่ืองเชือดไก ผมยังไมไดรับเร่ืองรองเรียนจากชาวบานครับ ท่ีผมไดไปดูคือ ท่ี 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ   สะพานกอตอ ท่ีตรงนั้นก็ไดช้ีแจง ชาวบานเขาใจและปฏิบัติตามคําแนะนํา ของ 

   เราแลวครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  เร่ืองการเชือดไก อยากให ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ใหเจาหนาท่ีไดสํารวจวา 
นายกเทศมนตรี     มีก่ีเจา ใหเราไปใหคําแนะนําเก่ียวกับการเชือดไกท่ีถูกตอง ท่ีชุมชนบือแนปแย 

  มีชาวบานมารองเรียนกับนายก อยากใหไปดูวาเขาดําเนินการถูกตองหรือไม  
  ถาไมถูกตองใหหยุดกิจการสักพัก เพ่ือไดปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะ อีกเร่ือง คือ 
  รานคา อยากใหสํารวจเพราะรานเกิดใหมเยอะมาก 

นายอาดานา เสะแม  มีสมาชิกจะสอบถาม อีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอูมา มีเหาะ  เร่ืองบานเชา ไปสํารวจบางหรือยัง เราตองเนนเร่ืองบานเชานะครับ เพราะเปน 
สมาชิกสภาเทศบาล    รายไดของเทศบาล  
นายมะบีดี สาแลเมาะ  ผมจะถามเก่ียวกับการขออนุญาตสรางบานครับ ผมอยากใหกองชางใหไปดูบาน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่ีสรางหลังกูโบร ตอนนี้สรางหลายหลังแลว สรางติดถนนทางเดินเลย ถาจะสราง 

  คูระบายน้ําไมไดแลว  
นายอมาตย เปาะแย  การท่ีจะสรางบานตองขออนุญาตกอน ถาไมขออนุญาตเราไมใหสราง เราสามารถ 
ผูอํานวยการกองชาง   ใหระงับได ถาสมาชิกทานใดทราบวาบานหลังไหนท่ีสรางแลว ไมไดขออนุญาตจาก 

  เทศบาลใหแจงดวยครับ 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใด ตองการจะสอบถามอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐๐ น. 

 
     (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงช่ือ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

 

ลงนามรายงานการประชุม 
       

 

  (นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี        เดือน            พ.ศ. 
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