รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
ผูมาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ-สกุล
นายรอเฮง เจะยอ
นายอัมรัน มูซอ
นายลาเตะ วามะ
นายอดุล เจะมะ
นายรุสลัน ตาเยะ
นายหะมิ เจะมะ
นายยูนุ มะสา
นายอาซิ ดือเระ
นายมะการี สาและ
นายอาลาวี ดาราแมง
นายอาบีเดง สาและ
นายมาหามะปาริ เจะแต
นายสุฟญาน คงคาลิหมีน

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
รอเฮง เจะยอ
อัมรัน มูซอ
ลาเตะ วามะ
อดุล เจะมะ
รุสลัน ตาเยะ
หะมิ เจะมะ
ยูนุ มะสา
อาซิ ดือเระ
มะการี สาและ
อาลาวี ดาราแมง
อาบีเดง สาและ
มาหามะปาริ เจะแต
สุฟญาน คงคาลิหมีน

หมายเหตุ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นักวิเคราะหนโยบายแผน
นักพัฒนาชุมชน
จพง.การเงินและบัญชี
ผูชวยนายชางโยธา

ลายมือชื่อ
มะก็รี ตาเยะ
อับดุลเลาะ ตาฮา
มะกะตา จารง
อุมา เจะยอ
อีรือฟาน ปูเตะ
วันดี บูรณะ
ศรีเพชร เอี่ยมโสภณ
สาลินี หลงจิ
ชินโชติ ปลาลารัตน
สักรี มามะ

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
นายมะก็รี ตาเยะ
นายอับดุลเลาะ ตาฮา
นายมะกะตา จารง
นายอุมา เจะยอ
นายอีรือฟาน ปูเตะ
นางสาววันดี บูรณะ
นางสาวศรีเพชร เอี่ยมโสภณ
นางสาวสาลินี หลงจิ
นายชินโชติ ปลาลารัตน
นายสักรี มามะ

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน
เลขานุการสภาเทศบาล

- ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งไดเขารวมประชุม จํานวน ๑๒
ทาน ครบองคประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
- เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหนาสวนราชการ
และผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อองคประชุมครบแลว ผมขอเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
และเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ตรวจรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประ
ชุมขอเชิญครับ.. เมือ่ ไมมีผูใดเสนอขอแกไข ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ
จํานวน ๑๑ ทาน ไมเห็นชอบ ๐ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะก็รี ตาเยะ
นายกเทศมนตรี

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ๓.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญ
นายมะก็รี ตาเยะ นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ
- เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน
ดวยเทศบาลตําบลพอมิ่ง มีความจําเปนที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกองชาง จํานวน ๑ รายการ
ตามหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-๓กองชาง
โอนลด
- แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ เคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทรายจายคาตอบแทน
ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ราย
การคาตอบแทนพิเ ศษรายเดื อนให แ กเ จ าหนี ที่ผู ป ฏิ บั ติ งานในพื้น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนใต ตั้ งไว ๑๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอ นโอน
คงเหลือ ๘๐,๐๐๐.- บาท ขอ โอนลดจํ า นวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐,๐๐๐.- บาท
โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุม
ชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมา ซึ่ ง
บริการ คาติดตั้งไฟฟา ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอน
คงเหลื อ ๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด จํ า นวน 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 ๒๐,๐ ๐๐. บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท
โอนลด
- แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ เคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม เ ข า ลั ก ษณะรายจ า ยหมวดอื่ น ๆ รายการ
ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอนคงเหลือ
๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจํานวน ๒๑,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๒๙,๐๐๐.- บาท
โอนลด
- แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ เคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.สายโตะแมว-ทุงนา ตั้งไว

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
ครับมติที่ประชุมสภาฯ
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

-๔๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอนคงเหลือ ๑,๐๕๐,๐๐๐.บาท ขอโอนลด ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
ตั้งจายรายการใหม
- แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ เคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายงาน
อาคาร โครงการก อ สร า งอาคารเรี ย น ๕ ห อ งเรี ย น จํ า นวนเงิ น
๑,๑๘๑,๐๐๐.- บาท
เหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ ซึ่งกําหนดไว
วา “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทาใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อนําเสนอสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งพิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่
กําหนดไว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจาปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
- ตามที่นายกเทศมนตรีไดเสนอใหที่ประชุมสภาฯทราบแลวนั้น ผมขอ
เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายครับ เชิญครับ.. หากไมมีผมขอมติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ ทาน ไมเห็นชอบ ๐ ทาน งดออกเสียง ๑
ทาน
๓.๒ พิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ และ
การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๒
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งไดชี้แจงระเบียบฯใหที่
ประชุมสภาฯ รับทราบครับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทอง
ถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เพิ่มเติมถึง (ฉบับที๒่ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําประยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยนั้นในปนั้น วันเริ่มสมัยประ
ชุมสามัญประจํ าปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

นายอัมรัน มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาล

-๕สามัญประจําปสมัยแรกของป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปน ประกาศ
ของสภาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศไว ที่เ ป ด เผย ณ สํ านักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไวหรือไมไดกําหนด
วันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําป ที่กําหนดไวแล วใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ กําหนดไววา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจําปใหสภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆใหกําหนด
ไมเกินสามสิบวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด
- เพือ่ ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด จึงขอหารือ
สมาชิกสภาฯ ทุกทาน เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจําป ๒๕๖๑ และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของ
แต ล ะสมั ย วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ข องป ถั ด ไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปแรกของปถัดไป แตละสมัย
นั้นจะเริ่มเมื่อใดและสมัยละกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ
- เรียนประธานสภาฯ ผมนายอัมรัน มูซอ ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําป ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒,๓,๔ และกําหนดวันเริ่มประชุมและ
ระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๒. สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๓ เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม
๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
๓. สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๔ เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม
๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
และสมั ย แรก ประจํ า ป ๒๕๖๒ เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๕ มี น าคม
๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน

-๖นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
ปดประชุม

- ตามที่นายอัมรัน มูซอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๒
เสนอ ขอผูรับรองครับ
- มีผูรับรอง คือ ๑.นายอาซิ ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
เขต ๑ และนายหะมิ เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๑
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม หากไมมีทานใด
จะเสนอ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบตามที่
นายอัมรัน มูซอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๒ เสนอ
กรุณายกมือ
- มีมติเห็นชอบในการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามที่นายอัมรัน
มูซอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เขต ๒ เสนอ ดวยคะแนนเสียง
จํานวน ๑๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
เรื่องอื่นๆ
- สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุม ทานใด จะอภิปรายหรือ
ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องใดบางขอเชิญครั บ... หากไมมีผมขอขอบคุณทุก
ทาน และขอปดการประชุมครับ
เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สุฟญาน คงคาลิหมีน บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุฟญาน คงคาลิหมีน)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

(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
(นายหะมิ เจะมะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

อาบีเดง สาและ
กรรมการ
(นายอาบีเดง สาและ)

(ลงชื่อ)

มะการี สาและ
(นายมะการี สาและ)

กรรมการ

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลพอมิ่งสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

รอเฮง เจะยอ
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
เรื อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๑
เทศบาลตําบลพ่อมิง
………………………….
ด้วยเทศบาลตําบลพ่อมิง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที
๑ ครังที ๑/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้รับรองรายงานการประชุ มเทศบาลตําบลพ่อมิง
สมัยสามัญ สมัยที ๔ ครังที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอแสดงความนับถือ
รอเฮง เจ๊ะยอ
(นายรอเฮง เจ๊ะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพ่ อมิง
เรือง การอนุญาตให้ ประชาชนเข้ าฟังการประชุ มและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลพ่ อมิง
---------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคท้าย แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรั บให้ประชาชนเข้าฟั งการ
ประชุมสภาท้องถินให้เป็ นไปตามระเบียบทีสภาท้องถินกําหนด และให้ประธานสภาท้องถินประชาสัมพันธ์
กําหนดวันนัดประชุ ม เวลา สถานที ประชุ ม และเรื องทีจะนําเข้าสู่ ทีประชุ มสภาท้องถิ น ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีสภาท้องถินกําหนด และเพือให้ประชาชนได้รับฟั งเรื องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนิ น
กิจการงานของสภาฯในสมัยการประชุมประจําปี ๒๕๖๑ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอญัตติต่างๆของสมาชิ ก
สภาและฝ่ ายบริ หาร เพือให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบการเข้ารับฟังการประชุ ม และการปรึ กษาของ
สภาเทศบาลตําบลพ่อมิง และเรื องอืน ๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครัง
ที ๑/๒๕๖๑ในวันศุกร์ ที ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
ประกาศ ณ วันที ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รอเฮง เจ๊ะยอ
(นายรอเฮง เจ๊ะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
เรื อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๑
-------------------------------------ตามมติทีประชุ มสภาเทศบาลตําบลพ่อมิ ง สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๐ เมื อวัน
ศุ กร์ ที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กาํ หนดประชุ มสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๑ ประจํา ปี
๒๕๖๑ ตังแต่วนั ที ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป มีกาํ หนดไม่เกิน ๓๐ วัน และจะกําหนดประชุ มสภา
เทศบาลตําบลพ่อมิง ในวันศุกร์ ที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิมเติ มถึ ง
(ฉบับที ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง จึงเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัย
สามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๑ ในวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุ มสภาเทศบาล
ตําบลพ่อมิง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รอเฮง เจ๊ะยอ
(นายรอเฮง เจ๊ะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง

