
 รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

วันศุกร ที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง  
      

                                                      
ผูมาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายรอเฮง เจะยอ ประธานสภาเทศบาล รอเฮง เจะยอ  

๒ นายอัมรัน มูซอ รองประธานสภาเทศบาล อัมรัน มูซอ  

๓ นายลาเตะ วามะ สมาชิกสภาเทศบาล ลาเตะ วามะ  

๔ นายอดุล เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล อดุล เจะมะ  

๕ นายรุสลัน ตาเยะ สมาชิกสภาเทศบาล รุสลัน ตาเยะ  

๖ นายหะมิ เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล หะมิ เจะมะ  

๗ นายยูนุ มะสา สมาชิกสภาเทศบาล ยูนุ มะสา  

๘ นายอาซิ ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาล อาซิ ดือเระ  

๙ นายมะการี สาและ  สมาชิกสภาเทศบาล มะการี สาและ  

๑๐ นายอาลาวี ดาราแมง สมาชิกสภาเทศบาล อาลาวี ดาราแมง  

๑๑ นายอาบีเดง สาและ สมาชิกสภาเทศบาล อาบีเดง สาและ  

๑๒ นายมาหามะปาร ิเจะแต สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะปาร ิเจะแต  

๑๓ นายสุฟญาน คงคาลิหมีน เลขานุการสภาฯ  สุฟญาน คงคาลิหมีน  
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมะก็รี ตาเยะ นายกเทศมนตรี มะก็รี ตาเยะ  

๒ นายอับดุลเลาะ ตาฮา รองนายกเทศมนตรี อับดุลเลาะ ตาฮา  

๓ นายมะกะตา จารง รองนายกเทศมนตรี มะกะตา จารง  

๔ นายอุมา เจะยอ เลขานุการนายกเทศมนตรี อุมา เจะยอ  

๕ นายอีรือฟาน ปูเตะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อีรือฟาน ปูเตะ  

๖ นางสาววันดี  บูรณะ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล วันดี  บูรณะ  

๗ นางสาวศรีเพชร เอี่ยมโสภณ นักวิเคราะหนโยบายแผน ศรีเพชร เอี่ยมโสภณ  

๘ นางสาวสาลินี หลงจ ิ นักพัฒนาชุมชน สาลินี หลงจ ิ  

๙ นายชินโชติ ปลาลารัตน จพง.การเงินและบัญชี ชินโชติ ปลาลารัตน  

๑๐ นายสักรี มามะ ผูชวยนายชางโยธา สักรี มามะ  



-๒- 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๐๐ น. 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน  - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งไดเขารวมประชุม จํานวน ๑๒      

เลขานุการสภาเทศบาล               ทาน ครบองคประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เปด

การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป                                            

นายรอเฮง เจะยอ - เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี   

ประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  หัวหนาสวนราชการ    

                                               และผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อองคประชุมครบแลว ผมขอเปดการ 

                                               ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑        

                                               และเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายรอเฮง  เจะยอ           - ไมม ี

ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

นายรอเฮง  เจะยอ            - ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ตรวจรับรองรายงาน  

ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาฯ สมยัสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๗ 

  กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประ 

                                            ชุมขอเชิญครับ..  เมือ่ไมมีผูใดเสนอขอแกไข ผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ

 จํานวน ๑๑ ทาน ไมเห็นชอบ ๐ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 

นายรอเฮง  เจะยอ                         - ๓.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการ

ประธานสภาเทศบาล        ใหมตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑  ขอเชิญ

      นายมะก็รี ตาเยะ นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมะก็รี ตาเยะ  - เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอม่ิงทุกทาน  

นายกเทศมนตรี ดวยเทศบาลตําบลพอม่ิง  มีความจําเปนที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณ

  รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกองชาง จํานวน ๑ รายการ  

        ตามหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้  

                               หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 ๒๕๖๑ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
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    กองชาง 

โอนลด        

     - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

 ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทรายจายคาตอบแทน

 ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ราย 

 การคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนีที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่

 จังหวัดชายแดนใต ตั้งไว ๑๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอน

 คงเหลือ ๘๐,๐๐๐.- บาท ขอ โอนลดจํ านวน  ๕๐ ,๐๐๐. - บาท  

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๓๐,๐๐๐.- บาท    

โอนลด        

     - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุม 

 ชน งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมา   ซึ่ ง

 บริการ  คาติดตั้งไฟฟา ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอน 

 คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท  

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑๐,๐๐๐.- บาท    

โอนลด        

     - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุม 

 ชน งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมา ซึ่ ง

 บริการ คาจางเหมาซอมประปา ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ

 กอนโอน  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลด จํานวน ๒๐ ,๐๐๐ . - 

 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท    

โอนลด        

     - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

 ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับ

 การปฏิบัติราชการที่ ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการ

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

 ราชอาณาจักร ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอนคงเหลือ 

 ๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจํานวน  ๒๑,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ

 คงเหลือหลังโอน ๒๙,๐๐๐.- บาท    

  โอนลด  

  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

 ชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง

 สาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.สายโตะแมว-ทุงนา ตั้งไว   
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 ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนคงเหลือ ๑,๐๕๐,๐๐๐.- 

 บาท ขอโอนลด ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท 

                                 ตั้งจายรายการใหม   

  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

 ชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายงาน

 อาคาร โครงการกอสรางอาคารเรียน ๕ หองเรียน จํานวนเงิน

 ๑,๑๘๑,๐๐๐.- บาท  

เหตุผล 

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที ่๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ ซึ่งกําหนดไว 

 วา “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

 สิ่งกอสราง ที่ทาใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย

 เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” 

จึงเรียนมาเพื่อนําเสนอสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งพิจารณาอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่

กําหนดไวตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายรอเฮง  เจะยอ - ตามที่นายกเทศมนตรีไดเสนอใหที่ประชุมสภาฯทราบแลวนั้น ผมขอ

ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายครับ เชิญครับ.. หากไมมีผมขอมตทิี่ประชุม

ครับมติที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ ทาน ไมเห็นชอบ ๐ ทาน งดออกเสียง ๑ 

 ทาน 
 

นายรอเฮง  เจะยอ      ๓.๒ พิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ และ 

ประธานสภาเทศบาล     การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๒  

  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งไดชี้แจงระเบียบฯใหที่ 

  ประชุมสภาฯ รับทราบครับ 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทอง

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เพิ่มเติมถึง (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ การกําหนด

   จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําประยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม      

สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยนั้นในปนั้น วันเริ่มสมัยประ 

ชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ

ประจําปแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุม 



-๕- 

สามัญประจําปสมัยแรกของป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

    เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศ

ของสภาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศไวที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

     ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไวหรือไมไดกําหนด

  วันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว  หรือมีความจําเปน 

ตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจําปที่กําหนดไวแลวใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาใน

สมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได      

  และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 

  ที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ กําหนดไววา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม 

  สามัญสี่สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 

  ประจําปใหสภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆใหกําหนด 

  ไมเกินสามสิบวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจาก 

  ผูวาราชการจังหวัด     

นายรอเฮง  เจะยอ           - เพือ่ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด จึงขอหารือ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ ทุกทาน เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 

   ประจําป ๒๕๖๑ และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของ 

แตละสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปแรกของปถัดไป แตละสมัย       

  นั้นจะเริ่มเม่ือใดและสมัยละก่ีวัน ขอเชิญเสนอครับ 

นายอัมรัน  มูซอ - เรียนประธานสภาฯ ผมนายอัมรัน มูซอ ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล สามัญประจําป ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒,๓,๔ และกําหนดวันเริ่มประชุมและ

ระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป ๒๕๖๒ ดังนี้ 

    ๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  

เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน 

    ๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๑  เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน 

    ๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแตวันที่  ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑ เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน  

 และสมัยแรก ประจํ าป  ๒๕๖๒ เริ่ มตั้ งแต วั นที่  ๑๕ มีนาคม  

 ๒๕๖๒ เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน 



-๖- 

นายรอเฮง  เจะยอ            - ตามที่นายอัมรัน มูซอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอม่ิง เขต ๒  

ประธานสภาเทศบาล   เสนอ ขอผูรับรองครับ  

ที่ประชุม         - มีผูรับรอง คือ ๑.นายอาซิ ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

         เขต ๑ และนายหะมิ เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๑

นายรอเฮง  เจะยอ            - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม หากไมมีทานใด

ประธานสภาเทศบาลฯ   จะเสนอ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบตามที่

   นายอัมรัน มูซอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๒ เสนอ 

   กรุณายกมือ  

มติที่ประชุม                       - มีมติเห็นชอบในการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามที่นายอัมรัน 

มูซอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๒ เสนอ ดวยคะแนนเสียง 

จํานวน  ๑๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ 

นายรอเฮง เจะยอ     - สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุม ทานใด จะอภิปรายหรือ  

ประธานสภาเทศบาล     ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องใดบางขอเชิญครับ... หากไมมีผมขอขอบคุณทุก

     ทาน และขอปดการประชุมครับ   

ปดประชุม                เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

     (ลงชื่อ)   สุฟญาน  คงคาลิหมีน บันทึกรายงานการประชุม 

                           (นายสุฟญาน  คงคาลิหมีน)  

             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอม่ิง 

 

 

       (ลงชื่อ)      รอเฮง  เจะยอ  รับรองรายงานการประชุม 

                                           (นายรอเฮง  เจะยอ)   

                                         ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ 

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งแลวเห็นวาถูกตอง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 

 (ลงชื่อ) หะมิ เจะมะ ประธานกรรมการ 

  (นายหะมิ เจะมะ) 
 

 

 (ลงชื่อ)      อาบีเดง สาและ กรรมการ 

                                                          (นายอาบีเดง สาและ) 
 

 

 (ลงชื่อ)      มะการี สาและ กรรมการ 

                                                          (นายมะการี สาและ) 

 

  สภาเทศบาลตําบลพอม่ิง ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมสภา

เทศบาลตําบลพอมิ่งสมยัสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 (ลงชื่อ)      รอเฮง  เจะยอ 

                                     (นายรอเฮง  เจะยอ)   

                                         ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 

 

 

 

 

 



  

ประกาศสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 

เรื�อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง  

 สมยัสามญั สมยัที� ๑ ครั� งที� ๑/๒๕๖๑ 

เทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง    

…………………………. 

  ดว้ยเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง ไดมี้มติในการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง สมยัสามญั สมยัที� 

๑ ครั� งที� ๑/๒๕๖๐ ในวนัศุกร์ ที� ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง 

สมยัสามญั สมยัที� ๔ ครั� งที� ๓/๒๕๖๐  เมื�อวนัที� ๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั�วกนั 

    ประกาศ ณ  วนัที�  ๓  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                        รอเฮง  เจะ๊ยอ 

                                                                    (นายรอเฮง  เจะ๊ยอ) 

                                                           ประธานสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพ่อมิ�ง 

เรื�อง  การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลพ่อมิ�ง 

---------------------------------------------- 

    อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๒๔ วรรคทา้ย  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๗ หลกัเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชนเขา้ฟังการ

ประชุมสภาทอ้งถิ�นใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�สภาทอ้งถิ�นกาํหนด และใหป้ระธานสภาทอ้งถิ�นประชาสัมพนัธ์

กาํหนดวนันัดประชุม เวลา สถานที�ประชุม และเรื�องที�จะนาํเขา้สู่ที�ประชุมสภาทอ้งถิ�น ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที�สภาทอ้งถิ�นกาํหนด และเพื�อให้ประชาชนไดรั้บฟังเรื�องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาํเนิน

กิจการงานของสภาฯในสมยัการประชุมประจาํปี ๒๕๖๑ รวมถึงการพิจารณาขอ้เสนอญตัติต่างๆของสมาชิก

สภาและฝ่ายบริหาร เพื�อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบการเขา้รับฟังการประชุม และการปรึกษาของ

สภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง และเรื�องอื�น ๆ  ในการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง  สมยัสามญั  สมยัที� ๑  ครั� ง

ที�  ๑/๒๕๖๑ในวนัศุกร์  ที� ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 
 

 ประกาศ ณ วนัที� ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐    

  

 

            รอเฮง  เจะ๊ยอ 

                                              (นายรอเฮง เจะ๊ยอ) 

                                                             ประธานสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ประกาศสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 

เรื�อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง สมยัสามญั สมยัที� ๑ ครั� งที� ๑/๒๕๖๑ 

-------------------------------------- 

ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง  สมยัสามญั สมยัที� ๑ ครั� งที� ๑/๒๕๖๐ เมื�อวนั

ศุกร์ ที� ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ได้กาํหนดประชุมสภาเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง สมยัสามญั สมยัที� ๑ ประจาํปี 

๒๕๖๑ ตั�งแต่วนัที� ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป  มีกาํหนดไม่เกิน ๓๐ วนั และจะกาํหนดประชุมสภา

เทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง ในวนัศุกร์ ที� ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 

  อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ�มเติมถึง 

(ฉบบัที� ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานสภาเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาํบลพ่อมิ�ง  สมยั

สามญั สมยัที� ๑ ครั� งที� ๑/๒๕๖๑ ในวนัที� ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตาํบลพอ่มิ�ง   

จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั�วกนั  

 ประกาศ ณ วนัที� ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

 
 

                   รอเฮง  เจะ๊ยอ 

             (นายรอเฮง เจะ๊ยอ) 

          ประธานสภาเทศบาลตาํบลพอ่มิ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 




