
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมยือรีงา  ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
............................. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ ประธานสภาเทศบาล มูหัมมัดสะกรี   ซอซ ิ
๒ นางวรรณมณ ี มาบ ู รองประธานสภาเทศบาล วรรณมณ ี มาบ ู  
๓ นางสาวอายีม๊ะ สะมาแอ สมาชิกสภาเทศบาล อายีม๊ะ สะมาแอ 
๔ นางสาวดรรชนี       แดมะยุ สมาชิกสภาเทศบาล ดรรชนี       แดมะย ุ
๕ นายอับดุลฆอน ี อัสมะแอ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฆอน ี อัสมะแอ 
๖ นายอรรณพ อดิศัยเผ่าพันธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล อรรณพ อดิศัยเผ่าพันธ์ุ 
๗ นางนฤมล วาเด็งพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล นฤมล วาเด็งพงศ์ 
๘ นางสาวศศิกานต์ บืองาฉา สมาชิกสภาเทศบาล ศศิกานต์ บืองาฉา 
๙ นางฟาตีเมาะ กือจ ิ สมาชิกสภาเทศบาล ฟาตีเมาะ กือจ ิ

๑๐ นางนูรีดา โซะ สมาชิกสภาเทศบาล นูรีดา โซะ 
๑๑ นางสาวนิริดา นิจินิการ ี สมาชิกสภาเทศบาล นิริดา นิจินิการ ี
๑๒ นายฐิติพันธ์ุ     บุญเพิ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ฐิติพันธ์ุ บุญเพิ่ม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ นางพาซีย๊ะ ทุ่งกอ สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายมูฮัมหมัดสกุร ี สะมาแอ รองนายกเทศมนตร ี มูฮัมหมัดสกุร ี สะมาแอ 
๒ นายกอเรง็ เลาะมิง รองนายกเทศมนตร ี กอเรง็ เลาะมิง 
๓ นายยากี อารง เลขานุการนายกเทศมนตร ี ยากี อารง 
๔ นางปาลีดา กาแลมา รองปลัดเทศบาล ปาลีดา กาแลมา 
๕ นางทัศนีย ์ บานแย้ม ผู้อ านวยการกองคลงั ทัศนีย ์ บานแย้ม  
๖ นางกูฟาตีมะฮ ์ หวันฮุสเซนต์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา กูฟาตีมะฮ ์ หวันฮุสเซนต์ 
๗ นายรุสตาร ์ การีมาแซ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ รุสตาร ์ การีมาแซ 
๘ นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เอกรัตน์ สกุลประดิษฐ ์
๙ นายขจรศักดิ ์     จันทรโคบุตร หัวหน้าส านักปลัด ขจรศักดิ ์ จันทรโคบุตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 



๒ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐ นายอับดูลลาเต๊ะ มะน ิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง อับดูลลาเต๊ะ มะน ิ
๑๑ นางล ายอง ธรรมประณีต หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง ล ายอง ธรรมประณีต 
๑๒ นางฟารีฮะห์       อิสสะมะแอ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ฟารีฮะห์    อิสสะมะแอ 
๑๓ นางฉัตรนียา     ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ฉัตรนียา ทัศนลีลพร 
๑๔ นางดวงเดือน     ซ้ายหนู  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ดวงเดือน     ซ้ายหน ู
๑๕ นางญาสมุินทร ์     อาแว จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน ญาสุมินทร ์  อาแว 
๑๖ นางนูรัยฮัน     ไทยสนิท  จพง.ธุรการช านาญงาน นูรัยฮัน  ไทยสนิท 
๑๗ นายยูฮาร ี     มะดีเยาะ ลูกจ้างประจ า ยูฮาร ี  มะดีเยาะ 
๑๘ นายมาหะมะตอรา ยูโซ๊ะ ลูกจ้างประจ า มาหะมะตอรา  ยูโซ๊ะ 
๑๙ นางกูซูเวียะ ต่วนเพ็ง พนักงานจ้างเหมาฯ กูซูเวียะ  ต่วนเพ็ง 
๒๐ นางสาวกูนุรลีฮา ณ  นคร พนักงานจ้างเหมาฯ กูนุรลฮีา  ณ  นคร 
๒๑ นางมะดือล ี อาบะ พนักงานจ้างเหมาฯ มะดือล ี  อาบะ 
๒๒ นางซารีฮะห์  กูโน พนักงานจ้างเหมาฯ ซารีฮะห์   กูโน 

 
 เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ประธานสภาฯ  ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกฯ  ที่มาลงช่ือเข้าร่วมประชุม  ว่าครบองค์ประชุม
หรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมตามความในมาตรา  ๒๗  แห่ง  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกฯ  เข้าห้องประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอ่านซูเราะห์อัลฟาตีฮะห์  และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธให้นึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย  
จากนั้นด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลยี่งอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 
 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ก่อนที่จะประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   
ขอเรียนเชิญ 
 

นายฐิติพันธุ์  บุญเพ่ิม 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลต าบลยี่งอ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒  อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ ๑๑, ๒๐, ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่   ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติที่ประชุมสภาเทศบาล   
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงก าหนดให้มีการประชุม
สภาเทศบาลสมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีก าหนดสามสิบวัน  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย 
ทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                                     



๓ 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  เป็นผู้
อภิปรายช้ีแจง  หรือแถลงแทน 
๑)  ด้วยนายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ  ได้
มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ต าบลยี่งอ  เป็นผู้อภิปราย  ช้ีแจงหรือแถลงแทน  ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลยี่งอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๔๘  เอกาทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับข้อ ๕๖ วรรคสอง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๒)  ไม่กี่วันก็จะถึงรายออีดิลฟิตรีก็ขอให้ทุกๆ ท่านท าความดีในเดือนรอมฎอน
นี้มากๆ  แล้วเรามามาอัฟกันในวันรายออีดิลฟิตรี 
     

ระเบียบวาระที่  ๒ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่   
๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ขอเรียนเชิญ  
หน้า  ๑  หน้า  ๒  หน้า  ๓  หน้า  ๔  หน้า  ๕  หน้า  ๖  หน้า  ๗  หน้า  ๘  
หน้า  ๙  หน้า  ๑๐  หน้า  ๑๑  หน้า  ๑๒  หน้า  ๑๓  หน้า  ๑๔  หน้า  ๑๕  
หน้า  ๑๖  หน้า  ๑๗  หน้า  ๑๘  หน้า  ๑๙  หน้า  ๒๐  หน้า  ๒๑  หน้า  ๒๒  
หน้า  ๒๓  หน้า  ๒๔  หน้า  ๒๕  หน้า  ๒๖  หน้า  ๒๗  หน้า  ๒๘  หน้า  ๒๙  
หน้า  ๓๐  ผมต้องขอมติที่ประชุม   
 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่   
๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ผู้ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
 

ระเบียบวาระที่  ๓ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 



๔ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

๕.๑ ญัตติขอแก้ไขช่ือโครงการ  และวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่าย              
เงินทุนส ารองเงินสะสม 
   

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ขออนุญาตแถลงแทนนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ  เรื่องญัตติขอแก้ไขช่ือ
โครงการ  และวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ข้าพเจ้า  นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา  นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ  ขอเสนอญัตติ
ขอแก้ไขช่ือโครงการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  ต่อสภาเทศบาลต าบลยี่งอ  ดังนี้ 
 ตามที่ สภาเทศบาลเทศบาลต าบลยี่ งอ  ในคราวการประชุม               
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ได้อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๒ 
โครงการ  ประกอบด้วย 
 ๑)  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าซอยมัสยิดยาเมร์พร้อมถนนคอนกรีต 
งบประมาณ  ๔,๒๒๙,๖๐๐.๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๓  หน้าที่ ๒ 
ล าดับที่ ๑) 
 ๒)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนเทศบาล ๘  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  งบประมาณ  ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๓ 
หน้าที่  ๒  ล าดับที่ ๒)  นั้น 
 เนื่ องจากมีความผิดพลาดในการค านวณประมาณการราคา               
ค่าก่อสร้างของโครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าซอยมัสยิดยาเมร์
พร้อมถนนคอนกรีต  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ งจะต้อง
ด าเนินการผ่านระบบ e-GP  ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ก าหนดไว้ได้  จึงขอแก้ไขช่ือ
โครงการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ  ดังนี ้
 ๑. ขอแก้ไขช่ือโครงการ จาก “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าซอย
มัสยิดยาเมร์พร้อมถนนคอนกรีต” เป็น “โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม             
คูระบายน้ ามัสยิดยาเมร์” 
                    ๒. ขอแก้ ไขวงเงินงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ  จาก 
“งบประมาณ ๔,๒๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท” เป็น “งบประมาณ ๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท”  ทั้งนี้  การแก้ไขดังกล่าวไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมของ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด  จึงเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ินในการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดตามเอกสารแบบแปลนและใบประมาณ
ราคาที่แนบมาพร้อมนี้  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลยี่งอ               



๕ 

เพื่อพิจารณาต่อไป  นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา  นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ  มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย               
ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านสท.ฟาตีเมาะ  กือจิ 
 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ที่ เคารพ  เรียนสอบถามจากงบประมาณที่ตั้ งไว้  
๔,๒๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท  ลดลงมา  ๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท  ขอให้ผู้บริหาร
ช้ีแจงด้วยว่าเป็นเพราะอะไร 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านสท.ฟาตีเมาะ  กือจิ  เรียนเชิญนายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 

 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ในส่วนที่ลดลงนั้น  ผมขอให้ผอ.กองช่าง  ช้ีแจง 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ทางกอง
ช่างต้องขอโทษที่ประมาณราคาผิดพลาดไป  เพราะเราค านวณแบบเดิม  แต่
พอมาเปลี่ยนเป็นระบบ E-GP  ทั้งประเทศเขาคงคิดว่าวิธีการที่จะท ายังไงก็ได้                     
ให้ประหยัดที่สุดในการก่อสร้าง  ในงบประมาณที่สูง  เกินสองล้านกว่าบาท                
ผมก็ เลยมาศึกษาดู  หนังสือเขาเพิ่ งส่งมาให้ เข้าร่วมประชุมที่ตันหยง  
แบบฟอร์ม เพิ่งให้มา  ทางเราก็ประมาณการไปก่อนหน้านี้แล้ว  ท าให้ไม่ตรง
กับที่เขาให้มาพอเข้าในระบบ  E-GP  ระบบมันไม่รับข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป  
เพราะราคามันเกินที่เขาก าหนด  คือในหนังสือที่ผมมอบให้ทุกท่านมันจะมี
ราคาไว้เลย  ว่าเท่าไรยังไง  สมมติยกตัวอย่างเรื่องบ่อพัก  เราคิดว่าเราต้องมา
ขุดหลุม  เทปูน  เทอะไร  มันเลยแพงกว่าที่เขาก าหนด  แพงกว่ามาตรฐานที่
เขาวางขาย  เหมือนบ่อพักส าเร็จราคามันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะ  ท าให้เพี้ยน
ไป  ต้องขอโทษทุกท่านด้วย 

 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านขจรศักดิ์  ขออนุญาตพักเบรก  ๑๕  นาที 

 พักเบรก  ๑๕  นาที 
 

 
หลังจากพักการประชุม  ๑๕  นาทีแล้ว  รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ  ท าหน้าที่ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียก



๖ 

สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมเพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๑.๒๕ น. 

 
นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ก็โอเคส าหรับท่านและสมาชิกสภาฯ   ที่ได้น าความเดือดร้อนของประชาชนมา
พูด  ณ  ที่นี้ก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารด้วยดูแลตรงนี้ด้วย  แล้วดิฉันขอปิด
การประชุม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ  ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอปิดการประชุมสภาฯ  ท่านที่นับถือศาสนาอิสลามขอให้อ่านซูเราะฮ์วัลอัซรี  
ส่วนท่านที่นับถือศาสนาพุทธขอให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือ  
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 
 

  
ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 

 

(ลงช่ือ)          ซารีฮะห์  กูโน    ผู้บันทกึการประชุม 
             (นางซารีฮะห์  กูโน) 
          พนักงานจ้างเหมาบรกิารฯ 
 
 
 

(ลงช่ือ)    ฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ตรวจแล้วถูกต้อง      ตรวจแล้วถูกต้อง    ตรวจแล้วถูกต้อง 



๗ 

   อรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ                         นฤมล  วาเด็งพงศ์                            ฟาตีเมาะ  กือจิ 
(นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ)                  (นางนฤมล  วาเด็งพงศ์)                      (นางฟาตีเมาะ  กือจิ) 
 
 
 
                                                         รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                                         มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                      (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ      
 
 
 
     สภาเทศบาลต าบลยี่งอ  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่   ๓  ครั้งที่   ๑  ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
 
 
 
                                                      มูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
                                                   (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ                              
 


