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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3/2563 

ครั้งที่  2  ประจ าปี   2563 
วัน อังคาร ที ่ 13  สิงหาคม  2563   เวลา   09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
นายแดง              ยะทัง 
นายหรูน             เพ็งโอ 
นายเจะดาโอะ      สูยี 
นายมูหามะอานูวา   ตะโละดิง 
นายสาเหะดรุส      ตวันเยะ 
นายอภิสิทธิ์          มามะ 
นายมะหารง         กาเจ 
นายมนาเซร์           มูซอ 
นายมะดารี           เจ๊ะมะ 
นายอับดุลยาเลย์    ยูโซ๊ะ 
นายอับดุลดอเล๊ะ    ยูนุ 
นายมะตาเย็ง        หะยีอาแว 
นายมามะยูกิ         ยา 
 
 

 
ประธานสภา  อบต. 
เลขานุการสภา  อบต. 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
 
 

 
แดง              ยะทัง 
หรูน              เพ็งโอ 
เจะดาโอะ       สูยี 
มูหามะอานูวา   ตะโละดิง 
สาเหะดรุส      ตวันเยะ 
อภิสิทธิ์          มามะ 
มะหารง          กาเจ 
มนาเซร์           มูซอ 
มะดารี             เจ๊ะมะ 
อับดุลยาเลย์      ยูโซ๊ะ 
อับดุลดอเล๊ะ    ยูนุ 
มะตาเย็ง        หะยีอาแว 
มามะยูกิ           ยา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายรอมือลี       หะยีและ 
นายสุใฮมิน        เจะดาโอะ 
นายมูหามะอาสมี  เจะเตะ 
นายฮานาฟี        อาแว 
นางสาวปาวินัย   เบนอะสาร 
นางซัลมา         บือซา 
นางณัฐกานต์    เอียดเต็ม 
นายมะรอพา     มามะ 
นางฮาลีเม๊าะ     หนิ 
นางนรารัตน์      สือแม 
นางสาวนูรีดาห์   เจะอามะ 
นางสาวต้วนอาตีก๊ะ  หลงหมัด 
นางสาวศรีอานิง  มามะ 
นางสาวฮาบีบ๊ะ   เตะ  
นายซอบรี         บูกุ 
 
 

 
นายก อบต. 

รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 
รองปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.กองสวัสดิการฯ 

หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฯ 

ประชาชนทั่วไป 
ประชาชนทั่วไป 
ประชาชนทั่วไป 

 
รอมือลี           หะยีและ 
สุใฮมิน           เจะดาโอะ 
มูหามะอาสมี    เจะเตะ 
ฮานาฟ ี        อาแว 
ปาวินัย         เบนอะสาร 
ซัลมา          บือซา 
ณัฐกานต์      เอียดเต็ม 
มะรอพา       มามะ 
ฮาลีเม๊าะ      หนิ 
นรารัตน์       สือแม 
นูรีดาห์         เจะอามะ 
ต้วนอาตีก๊ะ  หลงหมัด 
ศรีอานิง       มามะ 
สักรี            มามะ 
รูฮายา         อาแว 

 

 
 
 
 
 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00 น. 
 

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้ สมาชิกสภา อบต. มาประชุมกันจ านวน  12  ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา อบต.  กล่าวเปิดการประชุม  และ
ด าเนินการประชุมต่อไป 

 

ประธานสภา  อบต. สวัสดีนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกทุกท่าน  รวมทั้งพนักงานส่วน
ต าบล  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  
3/2563  ครั้งที่  2 ประจ าปี 2563  ซึ่งตรงกับวันพุธ ที่ 13 สิงหาคม   
2563 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภา  อบต.  เรียนนายก อบต.  รองนายก อบต.  สมาชิกทุกท่าน  รวมทั้งพนักงาน 
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ส่วนต าบลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (ขั้น
แปรญัตติและขั้นลงมติ) เพ่ือไม่ให้เสียเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
         สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2563  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2563  

     

ประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  ได้จัดท ารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ   
สมัยที่  3/2563  ครั้งที่  1  ประจ าปี   2563  ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  
ขอเชิญท่านเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงต่อไป เชิญครับ 

 

เลขานุการสภา อบต. กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิก 
ผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายหรูน  เพ็งโอ  เลขานุการสภา อบต.  
ขอเรียนว่ารายงานการประชุมที่อยู่ในมือท่านและที่ผมได้อ่าน ไม่ทราบว่า
จะมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรที่จะมีการแก้ไขประการใดหรือไม่ 

 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเรื่องรายงานการประชุมที่ผ่านมา  ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ขั้นแปรญัตติ)   
       

ประธานสภา อบต. ระเบียบวาระที่ 3 สภา อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวาระท่ี 3  ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2563  สภา
ได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว  การประชุมสภาในวันนี้  สภา 
อบต.จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3  คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการแปร
ญัตติหลังจากที่ผ่านขั้นตอนรับหลักการ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
เสนอรายงานค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ 

 

นายเซ็ง     มะเซ็ง  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  
 กระผม อับดุลยาเลย์  ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภา อบต.กะลุวอ ม. 7 

 ตามที่สภา อบต.กะลุวอ  ได้มีมติในการประชุมสภา อบต. สมัย
สามัญ  สมัยที่  3/2563  ครั้งที่  1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  4 
สิงหาคม  2563  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวาระที่ 1 แล้ว  และสภาได้มีมติ
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ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 วัน   นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 
2563  เวลา  08.00 – 16.00 น. ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  2563  เวลา 
08.00 - 16.00 น. 

 ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  ไม่มีสมาชิกสภา 
อบต. และผู้บริหาร อบต.  มายื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ดังนั้น  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.  ตาม
เวลาที่ก าหนดนัดประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติของสมาชิกสภา อบต.
และผู้บริหาร อบต.  คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติฯ  ประกอบด้วย 
1. นายอับดุลยาเลย์ ยูโซ๊ะ  สมาชิก  ม. 7   
2. นายมูหามะอานูวา   ตะโละดิง สมาชิก  ม. 3 
3. นายมนาเซร์  มูซอ  สมาชิก  ม. 5  
4. นายมะดารี   เจะมะ    สมาชิก  ม. 6   
5. นายอับดุลดอเล๊ะ     ยูนุ  สมาชิก  ม. 7   
6. นายสาเหะดรุส       ตวันเยะ  สมาชิก  ม. 4   
7. นายมามะยูกิ    ยา          สมาชิก  ม. 8 
  

 ได้มาพร้อมกัน  ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ  พิจารณาฯ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  แล้วเห็นว่า 

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
 ฉบับนี้  เป็นไปโดยถูกต้อง  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

2. การตั้งจ่ายได้ตั้งจ่ายไว้โดยประหยัดและเพ่ือใช้จ่ายไปตาม 
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเองทั้งสิ้น 

3.  การค านวณประมาณการรายรับเป็นจ านวนใกล้เคียงกับที่  
รับจริง  จึงให้เป็นไปตามร่างเดิมของผู้บริหาร อบต. เสนอทุกประการ 

ประธานสภา อบต. ขอบคุณ คุณอับดุลยาเลย์  ยูโซ๊ะ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  ก็ได้รายงานให้สภาทราบ  นะครับ   

  คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ ได้ส่ ง เอการมาให้
ประธานสภา  ซึ่งผมดูแล้วว่าญัตติทั้งหมดไม่มีการแก้ไขและไม่มีการแปร
ญัตติ เป็นอันสรุปว่ายังคงใช้ตามร่างเดิมท้ังหมด  เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ไม่มีการแก้ไข  ผมก็จะขอให้สมาชิกได้โหวตลงมติ  เพ่ือผ่านร่างข้อบัญญัติ
ในวาระที่ 2  ขอเชิญสมาชิกสภาได้ยกมือเพ่ือลงมติในวาระที่ 2  ขั้นแปร
ญัตติ  โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม   เห็นด้วย  12   เสียง 
    ไม่เห็นด้วย   - เสียง 
    งดออกเสียง   - เสียง 
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 3.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติต าบล) 

ประธานสภา อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้  ขอให้ปลัด อบต. ได้กรุณาชี้แจงระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  ก าหนดให้การพิจารณาในวาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ประธานสภา อบต.  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยประการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย        12        เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 

เลขานุการสภา อบต. ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.  ได้มีมติไปแล้วนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ครั้งนี้   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงใคร่ขอมติ ในกรณีเจ้าหน้าที่
งบประมาณมีความจ าเป็นต้องแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนแปลง  ให้สามารถแก้ไขได้เท่าท่ีจ าเป็น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา อบต.   เป็นอันว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 ก็ได้ผ่าน 3  
วาระเรียบร้อย ในวาระที่ 1 คือวาระรับหลักการ วาระที่ 2 คือวาระแปร
ญัตติ  วาระที่ 3 คือลงมติเพ่ือให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  ต่อไปก็จะส่งให้
นายอ าเภอลงนาม  และประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

 4.1 การด าเนินงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

ประธานสภา อบต.              ส าหรับระเบียบวาระนี้  ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องการชี้แจง
เกี่ยวกับการท างานของแต่ละส่วนขอเรียนเชิญครับ 

นางณัฐกานต์  เอียดเต็ม  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที ่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางณัฐกานต์  เอียดเต็ม ต าแหน่ง  ผอ.กอง
คลัง ส าหรับกองคลังนั้น  ขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง  ตอนนี้อยู่ในช่วงประเมินภาษีและช าระภาษีสิงหาคม  แต่
เนื่องจากว่าที่ดินบางแปลงกรมธนารักษ์ไม่ได้แจ้งราคาประเมินเราไว้  ท า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลากับการหาราคาประเมินภาษีที่จะออกให้กับ
ประชาชนที่มาเสียภาษี และภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เราได้แจ้งไปตอนนี้
มีประมาณ 1,000  กว่าแปลง  และยังมีอีกหลายแปลงที่ยังขาดราคา
ประเมิน  จึงขอฝากสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ได้รับหนังสือที่
ทาง  อบต.แจ้งนั้น  ให้มาเสียภาษีได้ที่กองคลังได้  ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

ปลัด อบต.   เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติ  
ทุกท่าน  ส าหรับการจัดเก็บภาษีตอนนี้  ทางอบต.เก็บได้น้อยมาก
ประมาณรายละ  2 ถึง 3  บาทเท่านั้นเอง  เนื่องจากรัฐบาลได้ลดภาษี  
90 % ท าให้ปีนีเ้งินภาษีหายไปมากพอสมควร และอีกเรื่องที่กระผมอยาก
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการฝึกจิตอาสาป้องกันภัยภิบัติ  จะ
ด าเนินการประมาณปลายเดือนนี้  ตอนนี้ทางป้องกันก าลังหาอาสาสมัคร
อยู่   เนื่องจากว่าจังหวัดแจ้งมาว่าให้เรารีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
โครงการนี้ฝึกประมาณ  5  วัน และถ้าจะด าเนินการเมื่อไหร่จะแจ้งให้
ทราบอีกที  ขอบคุรครับ 
 

นางนรารัตน์  สือแม  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที ่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางนรารัตน์  สือแม ต าแหน่ง  ผอ.กอง
สวัสดิการสังคม  ส าหรับกองสวัสดิการสังคมนั้น  จะมีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด  ในวันที่   27 -29  
สิงหาคม  นี้ค่ะ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  20  คน  จัดอบรมในห้องกองสวัสดิการ  
และอีเรื่องนะค่ะกรณีโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่นตอนนี้ทางเราได้
ด าเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียนร้อยแล้วจ านวน  2  คน  ลักษณะงานคือ
ต้องไปอบรม 70  ชั่ งโมงแล้วจะเริ่มจ้าง  1  ตุลาคม  2563 -30  
กันยายน  2564  งบประมาณหน้า  ท างานวันละ  8  ชั่วโมง  20  วัน
ต่อเดือน  ค่าตอบแทน  5,000  บาท  ขอบคุณค่ะ 
 

นายมะรอพา  มามะ   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที ่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายมะรอพา  มามะ ต าแหน่ง  ผอ.ช่าง 
ส าหรับกองช่างนั้น  ตอนนี้ ทางกองช่างมีโครงการเข้ามาใหม่คือเงิน
อุดหนุนโครงการขุดลอกมีหนังสือแจ้งมาว่าสมารถด าเนินการได้ และทาง
กองช่างก็จะรีบด าเนินการให้เสร็จในปีงบประมาณนี้ครับ ส่วนโครงการอ่ืน
ก็ทยอยส่งแล้ว  

นายมนาเซร์  มูซอ  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที ่
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เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายมะนาเซร์  มูซอ  ต าแหน่ง  สมาชิก
สภา  อบต. เนื่องจากกระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่เขานาคามีการเผา
ขยะ  ซึ่งชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เค้ามาทิ้งขยะและช่วง 2-3 อาทิตย์ที่แล้วฝน
ตกหนักน้ าจากที่ทิ้งขยะไหลมากองที่หมู่บ้านอยากให้ทาง  อบต.ไป
ตรวจสอบด ู ขอบคุณครับ 

 

ปลัด อบต.   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที ่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายหรูน  เพ็งโอ  ต าแหน่ง  ปลัด  อบต. 
ส าหรับเจ้าของกิจการนั้น  มาขออนุญาตเป็นสถานที่เก็บผลิตผลทาง
การเกษตร  ส าหรับการขออนุญาตเผาขยะต้องผ่านเวทีประชาชคม  และ
ต้องผ่านอุสาหกรรมจังหวัดอีก  แต่เค้าก็ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ เลย  มาท า
แบบนี้ไม่ได้และที่ส าคัญถ้าเผาขึ้นมาจะกระทบกับวัด  ประกอบกับ  พรบ.
ควบคุมอาคารต าบลกะลุวอเป็นพ้ืนที่สีเขียว  ซึ่งไม่สามารถอนุญาติได้  อนุ
ได้เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม  และโรงงานประเภทที่สาม  คือโรงงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ยาง  เป็นต้น  เพราะฉะนั้นเค้าผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
สามารถประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านว่าหากเค้าด าเนินการอีกก็สามารถแจ้ง
ต ารวจได้เลย  ขอบคุณครับ 

นายมูหามะอาสมี เจะเตะ  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที ่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายมูหามะอาสมี  เจะเตะ  ต าแหน่ง  รอง
นายก  อบต. ส าหรับเรื่องการเผาขยะนั้น  เจ้าของเค้าเคยมาคุยกับนายก
เรื่องการเผาขยะติดเชื้อให้นายกเซ็นต์อนุญาตแต่งนายกปฏิเสธและบอกไป
ว่าจะอนุญาตไม่ได้ต้องผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านก่อน  ถ้าเค้ามีการเผาขยะ
อีกเราก็ด าเนินการตามกฎหมายไดเ้ลย 

ประธานสภา อบต.  มีท่านใดมีความเห็นประการใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภา อบต. ส าหรับการประชุมครั้งนี้  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นให้ที่ประชุม
รับทราบ  หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมใน
วันนี้  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 

ปิดการประชุม   เวลา   12. 00   น. 

   ลงชื่อ            หรูน      เพ็งโอ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
    ( นายหรูน      เพ็งโอ)  
เลขานุการสภา อบต. กะลุวอ 

ลงชื่อ           แดง    ยะทัง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายแดง    ยะทัง ) 

                    ประธานสภา อบต. กะลุวอ 


