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

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

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

ลายมือชื่อ
รอเฮง เจะยอ
อัมรัน มูซอ
อาลาวี ดาราแมง
มาหามะปาริ เจะแต
รุสลัน ตาเยะ
ยูนุ มะสา
หะมิ เจะมะ
อาซิ ดือเระ
มะการี สาและ
ลาเตะ วามะ
อาบีเดง สาและ
อดุล เจะมะ
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 ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
- เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน นายกเทศมนตรี
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อ
องคประชุมครบแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ๑.๑ ประกาศเทศบาลตําบลพอมิ่ง เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่๒ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๒๔ ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว
และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน จึงขอแจงใหที่ประชุมสภาเทศบาลไดทราบถึงการอนุมัติ
และประกาศใชแผนพัฒนาดังกลาว
- สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานรับทราบแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ตรวจรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ สมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประ
ชุมขอเชิญครับ.. เมื่อไมมีผูใดเสนอขอแกไข ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ
จํานวน ๑๑ ทาน ไมเห็นชอบ ๐ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน

-๓ระเบียบวาระที่ ๓
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะก็รี ตาเยะ
นายกเทศมนตรี

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๓.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญ
นายมะก็รี ตายะ นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ
- เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน
ดวยเทศบาลตําบลพอมิ่ง มีความจําเปนที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน
๓ รายการ กองการศึกษา จํานวน ๑ รายการ และของกองชาง จํานวน
๑ รายการ ตามหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด
คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการ
ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณกอนโอนคงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจํานวน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
โอนเพิ่ม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รายการคาตก
แตงภายในอาคารสํานักงานเทศบาล ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประ
มาณกอนโอนคงเหลือ ๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด
คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน รายการวัสดุสํานักงาน ตั้งไว๕๐,๐๐๐.บาท งบประมาณกอนโอนคงเหลือ ๔๑,๒๒๐.- บาท ขอโอนลดจํานวน
๑๓,๖๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๗,๖๒๐.- บาท

-๔ตั้งจายรายการใหม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุ
ภัณฑ ประเภทคาครุ ภั ณฑโ ฆษณาและเผยแพร เพื่อจ ายเป นคาซื้อ
กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวนเงิน ๑๓,๖๐๐.- บาท
โอนลด
- แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายการคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยใหกับโรงเรียนเทศบาลตั้ง
ไว ๑๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอนคงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
ขอโอนลดจํ านวน ๒๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อหลั งโอน
๙๓,๐๐๐.- บาท
ตั้งจายรายการใหม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ
ทํางานพรอมเกาอี้ผูชวยผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาเทศบาล
จํานวนเงิน ๒๗,๐๐๐.- บาท
กองการศึกษา
โอนลด
- แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการคาใชจายใน การ
เดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอกราชอาณาจั กร ตั้ ง ไว
๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอนโอนคงเหลือ ๓๐,๐๐๐.- บาท ขอ
โอนลดจํ า นวน ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อ หลั ง โอน
๑๐,๐๐๐.- บาท
ตั้งจายรายการใหม
- แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑการแพทย รายการ
คาซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

-๕-

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
ทีป่ ระชุมสภาฯ
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

นายมะก็รี ตาเยะ
นายกเทศมนตรี

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
- ตามที่นายกเทศมนตรีไดเสนอใหที่ประชุมสภาฯทราบแลวนั้นขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย เชิญครับ.. หากไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ
- มีมติเห็นชอบจํานวน ๑๑ ทาน ไมเห็นชอบ ๐ ทาน งดออกเสียง ๑
ทาน
๓.๒ พิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสม (จายขาดเงินสะสม)
ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามโครงการจําเปน
เรงดวน จํานวน ๓ โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๑,๐๐๐.- บาท
ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ได ชี้ แจงรายละเอีย ดต อที่ป ระชุ มสภาฯ
ทราบเพื่อพิจารณา ตามระเบียบ
- เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน
กระผมขอความเห็นชอบใชจายเงินสะสม (จายขาดเงินสะสม) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๑ จํ า นวน ๓ โครงการตาม
โครงการจํ า เป น เร ง ด ว น เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑,๗๙๑,๐๐๐.- บาท มี
รายละเอียดดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง เพื่อใชจายเปนคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โหนดแดง - กําปงบลูกา หมูที่ ๓ ผิว จราจรกว าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๖๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เปนเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐.- บาท ตามแผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ๕.๑ แผนงาน เคหะชุมชน หนาที่ ๑๕
(รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลตําบลพอมิ่งกําหนด)

-๖๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปอเนาะพอมิ่ง ทุงนา หมูที่ ๓ ผิ ว จราจรกว าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร เปน เงิน ๔๓๙,๐๐๐.- บาท ตามแผนพัฒ นาสี่ ป (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน ๕.๑ แผนงาน เคหะชุมชน หนาที่ ๑๕ (รายละเอียดตาม
แบบรูป ที่เทศบาลตําบลพอมิ่งกําหนด) และ ๓. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหนดแดง - โรงสี หมูที่ ๓ ผิวจราจร
กว า ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป น เงิ น
๒๒๒,๐๐๐.- บาท ตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ๕.๑
แผนงาน เคหะชุมชน หนาที่ ๗ (รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาล
ตําบลพอมิ่งกําหนด)

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายหะมิ เจะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เหตุผล
เพื่อบําบัดความเดือดรอนและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการ
บริการชุมชนและสังคม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จึ ง ขอเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช
จายเงินสะสม (จายขาดเงินสะสม) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม
ระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว าดว ยการรั บเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙
เพื่อเทศบาลฯจะไดดําเนินการตามระเบียบ ตอไป
- ตามที่นายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดแตละรายการ โดยรายการ
ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมมีทั้งหมด ๓ รายการ มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายสอบถามเพิ่มหรือไมขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามที่นายก
ไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบ พิจารณาแตละรายการแลวก็มีความจํา
เปนอยู แตผมขอใหปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกองคลัง ไดชี้แจง
เพิ่มเติมในสวนของระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมสภาฯทราบเพื่อเปน
ขอมูลตอการพิจารณาอยางรอบคอบตอไป

-๗นายสุฟญาน คงคาลิหมีน
ปลัดเทศบาล

นายชินโชติ ปลาลารัตน
จพง.การเงินและบัญชี
รก.ผอ.กองคลัง

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ตามระเบียบการกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๘๙ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจําเปน และไมสามารถโอน
เงินงบประมาณรายจาย เนื่องจากงบประมาณมีไมเพรียงพอ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชจายเงินสะสมได โดยอนุมัติจากสภา
ทองถิ่น ซึ่งตองเปนกิจการ ดังตอไปนี้
๑. เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ซึ่งเกี่ยวกับดานบริการชุมชนและ
สังคม
๒. กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายได
๓. หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชน
ทั้งนี้ต องเป นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกําหนด และไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว
ทั้ ง นี้ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ย อดเงิ น สะสมคงเหลื อ
เพียงพอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว
จึ งเห็ น ควรให ที่ ป ระชุ มสภาทุกท านพิจ ารณาตามระเบี ย บดั งกล า ว
อยางละเอียด รอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุด
- เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ใน
สวนของยอดเงินสะสม ปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสม เทศบาลตําบลพอมิ่ง รายงานยอดเงินสะสมที่
นํา ไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งแจกใหทุกทาน
แลวนั้น รายละเอียด ดังนี้
สรุป ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอดเงินสะสมคงเหลือเปนเงิน
๕,๑๖๑,๑๘๘.๐๓.- บาท หากฝายบริหารและสภาทองถิ่นมีความ
ประสงคจะจายขาดเงินสะสมจํานวนดังกลาว ขอใหคํานึงถึงฐานะการ
เงิน การคลังเสถีย รภาพในระยะยาวและกรณีฉุกเฉินที่มีส าธารณภั ย
เกิดขึ้นดวยครับ
- ตามที่ไดฟงขอมูลรายละเอียดตางๆ แลวนั้นมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ
อภิปรายเพิ่ม ขอเชิญครับ… เมื่อทานสมาชิกสภาฯ ไมมีการอภิปราย

-๘-

มติที่ประชุมสภาฯ
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล
ปดประชุม

เพิ่มเติม ลําดับตอไปผมขอมติตอที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบอนุมัติ
ใหจายขาดเงินสะสมทั้ง ๓ รายการ หรือไม
- มีมติเห็นชอบอนุมัตดิ วยคะแนนเสียง ๑๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
- สรุป ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบใหจายเงินสะสม (จายขาดเงิน
สะสม) ตามที่ผูบริหารเสนอ และขอเขาสูระเบียบวาระตอไป
เรื่องอื่นๆ
- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายหรือชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องใดบาง
ขอเชิญครับ... เมื่อทีป่ ระชุมไมมกี ารอภิปรายหรือชี้แจงเพิ่มเติม ผมขอ
ปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ครับ
เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) สุฟญาน คงคาลิหมีน บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุฟญาน คงคาลิหมีน)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
(ลงชื่อ)

รอเฮง เจะยอ
รับรองรายงานการประชุม
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)

หะมิ เจะมะ
(นายหะมิ เจะมะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

อาบีเดง สาและ
กรรมการ
(นายอาบีเดง สาและ)

(ลงชื่อ)

มะการี สาและ
(นายมะการี สาและ)

กรรมการ

-๙-

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลพอมิ่งสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

รอเฮง เจะยอ
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
เรื อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๑
เทศบาลตําบลพ่อมิง
………………………….
ด้วยเทศบาลตําบลพ่อมิง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที
๒ ครังที ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธ วันที ๑๑ เดื อน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ให้รับรองรายงานการประชุ มเทศบาล
ตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๑ เมือวันที ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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 และเพือให้ประชาชนได้รับฟังเรื องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนิ นกิ
จกการงานของสภาฯในสมัยการประชุมประจําปี ๒๕๖๑ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอญัตติต่างๆของสมาชิ ก
สภาและฝ่ ายบริ หาร เพือให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบการเข้ารับฟังการประชุ ม และการปรึ กษาของ
สภาเทศบาลตําบลพ่อมิงและเรื องอืนๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครังที
๑/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
ประกาศ ณ วันที ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รอเฮง เจ๊ะยอ
(นายรอเฮง เจ๊ะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
เรื อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครังที ๑/๒๕๖๑
-------------------------------------ตามมติทีประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/๒๕๖๑ เมือวันที ๑
เดื อน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาํ หนดประชุ มสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัยสามัญ สมัยที ๒ ประจํา ปี
๒๕๖๑ ตังแต่วนั ที ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป มีกาํ หนดไม่เกิ น ๓๐ วัน และจะกําหนดประชุ มสภา
เทศบาลตําบลพ่อมิง ในวันพุธ ที ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง จึงเรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง สมัย
สามัญ สมัยที ๒ ครังที ๑/๒๕๖๑ ในวันที ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพ่อมิง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รอเฮง เจ๊ะยอ
(นายรอเฮง เจ๊ะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพ่อมิง

