
 

รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันศุกร ที ่๑๐  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง  
                                                      

ผูมาประชุม 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายรอเฮง เจะยอ ประธานสภาเทศบาล รอเฮง เจะยอ  

๒ นายอัมรัน  มูซอ รองประธานสภาเทศบาล อัมรัน  มูซอ  

๓ นายอาลาวี  ดาราแมง   สมาชิกสภาเทศบาล อาลาวี  ดาราแมง  

๔ นายยูนุ  มะสา สมาชิกสภาเทศบาล ยูนุ  มะสา  

๕ นายหะมิ  เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล หะมิ  เจะมะ  

๖ นายมะการี  สาและ สมาชิกสภาเทศบาล มะการี  สาและ  

๗ นายอดุล  เจะมะ    สมาชิกสภาเทศบาล อดุล  เจะมะ  

๘ นายรุสลัน ตาเยะ สมาชิกสภาเทศบาล รุสลัน ตาเยะ  

๙ นายอาซิ  ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาล อาซิ  ดือเระ  

๑๐ นายลาเตะ  วามะ สมาชิกสภาเทศบาล ลาเตะ  วามะ  

๑๑ นายอาบีเดง สาและ                    สมาชิกสภาเทศบาล อาบีเดง สาและ  

๑๒ นายมาหามะปาริ เจะแต สมาชิกสภาเทศบาล มาหามะปาริ เจะแต  

๑๓ นายสุฟญาน คงคาลิหมีน เลขานุการสภาฯ  สุฟญาน คงคาลิหมีน  
 

 

ผูเขารวมประชุม    
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมะก็ร ีตาเยะ นายกเทศมนตรี มะก็ร ีตาเยะ  

๒ นายอับดุลเลาะ ตาฮา รองนายกเทศมนตรี อับดุลเลาะ ตาฮา  

๓ นายมะกะตา จารง รองนายกเทศมนตรี มะกะตา จารง  

๔ นายอุมา เจะยอ เลขานุการนายกเทศมนตรี อุมา เจะยอ  

๕ นายอรีือฟาน ปูเตะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อรีือฟาน ปูเตะ  

๖ นางสาววันดี  บูรณะ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล วันดี  บูรณะ  

๗ นายชินโชติ ปลาลารัตน รก.ผอ.กองคลัง ชินโชติ ปลาลารัตน  

๘ นางสาวศรีเพชร เอี่ยมโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศรีเพชร เอี่ยมโสภณ  

๙ นายสักรี มามะ ผูชวยนายชางโยธา  สักรี มามะ  
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เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน  - ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดเขารวมประชุม  จํานวน  

เลขานุการสภาเทศบาล               ๑๒  ทาน ซึ่งถือวาครบองคประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตําบล

พอมิ่ง เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมตอไป         

นายรอเฮง เจะยอ - เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน  

 เมื่อองคประชุมครบแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง   

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๑ และเขาสูระเบียบวาระการประ 

 ชุมสภาเทศบาลตําบลพอม่ิงวาระตาง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายรอเฮง  เจะยอ           - ไมม ี

ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

นายรอเฮง  เจะยอ            - ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน ตรวจสอบรายงานการ  

ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 

 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ละหนาอยางละเอียดหากทานใดจะขอ

 แกไขรายงานการประชุมดังกลาว ขอเชิญเสนอครับ...  เมื่อไมมีสมาชิก

 ทานใดประสงคจะขอแกไข  ผมขอมติที่ประชุมโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทาน มีมติเห็นชอบรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๑ 

เมษายน ๒๕๖๑   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติพิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายรอเฮง  เจะยอ            - การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญเลขาฯชี้แจงขอระเบียบ 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะ

เลขานุการสภาเทศบาล               ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามมาตรา ๖๐  แหงพระราช    

  บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒                

  ประกอบกับขอ ๒๓,๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ    

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให 

นายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปภาย 
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ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม หากพิจารณาแลวไมสามารถเสนอไดทันภายใน 

เวลากําหนดใหทําหนังสือแจงประธานสภาฯ ทราบ นั้น  

    ปรากฏวาบัดนี้การจัดทํารางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดเสร็จสิ้นแลวซึ่งนายกเทศมนตรีได 

  เสนอญัตติตอสภาฯ แหงนี้ เพื่อพิจารณาตามขอ ๔๓, ๔๕ ระเบียบกระ  

  ทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหตองพิจารณา

  เปน ๓ วาระ โดยวันนี้จะเปนการประชุมเพ่ือพิจารณารับหลักการแหง 

  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ในวาระท่ี ๑ และขอ ๔๗ วรรคแรก ความวา ในการพิจารณาญัตติราง 

  ขอบัญญัติ วาระที่ ๑ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหง

  รางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  

  หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปรายหามไมใหลงมติกอนที่

  สมาชิกสภาทองถ่ิน ไดอภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทอง 

 ถิ่นจะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ ๔๘ ในกรณีท่ีสภาทองถิน่มีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณ ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถิ่น 

เพื่อเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ

ตามจํานวนที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด  

โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ

กรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด

หรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวน

ตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ทั้งนี้ใหดําเนินการภายในสามวันนับแต

วันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

 ใหประธานสภาทองถิ่นทําหนังสือแจงมติของสภาทองถิ่นที่ไมรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถิ่นทราบในวัน

ถัดจากวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

 รางขอบัญญัติงบประมาณที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

หาขอยุติตามวรรคหนึ่ง ใหสภาทองถิ่นนําเขาพิจารณาในวาระที่สอง 

และวาระที่สามตามลําดับ 
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 ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลวถา 

 จะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่น 

 สงรางขอบัญญัตินั้น ใหคณะกรรมการแปญัตติ พิจารณาโดยละเอียด   

และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอ 

รางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังราย 

งานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยาง 

นอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง 

การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปร

ญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  

ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวยและใหประธานสภาทองถิ่นสงราย 

งานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม

พิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

 ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อ

แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัย ตางๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ขอ ๖๒ เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่น 

 เสนอญัตติ ขอใหปดอภิปราย เพื่อใหลงมติวารับหลักการ แหงรางขอ 

บัญญัติงบประมาณหรือไม หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่น

พิจารณากอนรับหลักการตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา

หนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุม  

นายรอเฮง  เจะยอ            - ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

นายมะก็รี ตาเยะ - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  

นายกเทศมนตรี      บัดนี้ถึงเวลาคณะผูบริหารเทศบาลพอมิ่ง ขอเสนอญัตติพิจารณารับ

หลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

 ตามที่เทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติงบ   

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใชในการ

ดําเนินงานตามนโยบายผูบริหารที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น     

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ๑. ดานบริหารงานทั่วไป         ตั้งไวจาย   ๑๐,๖๑๑,๑๖๐  บาท 

  - แผนงานบริหารทั่วไป        ตั้งจาย      ๑๐,๕๙๑,๑๖๐   บาท  

    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจาย    ๒๐,๐๐๐   บาท 

 ๒. ดานบริการชุมชนและสังคม  ตั้งไวรวม   ๑๖,๘๐๖,๐๒๐  บาท   

  - แผนงานการศึกษา           ตั้งจาย       ๑๐,๖๓๕,๔๒๐  บาท  

    - แผนงานสาธารณสุข         ตั้งจาย            ๑๓๒,๐๐๐  บาท 

  - แผนงานสังคมสงเคราะห    ตั้งจาย             ๕๘,๐๐๐  บาท 

    - แผนงานเคหะและชุมชน     ตั้งจาย         ๕,๒๖๐,๖๐๐  บาท 

  - แผนงานสรางคามเขมแข็งของชุมชน 

                     ตั้งจาย            ๑๒๐,๐๐๐  บาท  

  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

      ตั้งจาย            ๖๐๐,๐๐๐  บาท  

   ๓. ดานการเศรษฐกิจ             ตั้งไวรวม        ๑๖๐,๐๐๐  บาท   

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจาย        -         บาท  

    - แผนงานการเกษตร          ตั้งจาย           ๑๖๐,๐๐๐   บาท 

  - แผนงานการพาณิชย        ตั้งจาย                   -        บาท 

  ๔. ดานการดําเนนิงานอื่น        ตั้งไวรวม     ๔,๕๔๘,๘๒๐   บาท  

  - แผนงานงบกลาง       ตั้งจาย         ๔,๕๔๘,๘๒๐  บาท      

               งบประมาณรายจายทั้งสิ้น       ๓๒,๑๒๖,๐๐๐    บาท  

    หลักการและเหตุผลการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                               หลักการ 

       เพื่อเสนอสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งพิจารณาใหความเห็นชอบราง

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                             เหตุผล 

       เทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ 

  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งตามระเบียบกระทรวง

  มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  และขอ ๒๕ การ 

  พิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถิ่นและ 

  การพิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจอนุมัติใหเปน 

  ไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ของบังคับของทองถิ่น 



-๖- 

      เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย     

  วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไข  

               เพิม่เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๓ วรรคสองและขอ ๒๕ จึงเสนอ  

               ญัตติเพือ่ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   

               พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาเห็นชอบตอไป รายละ  

               เอียดตามรางเทศบัญญัติที่แจกใหสมาชิกฯ ทุกทานแลว ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯ ใชเวลาพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณ 

  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยางละเอียด 

นายรอเฮง  เจะยอ            - จากที่ทานนายกเทศมนตรีไดแถลง และสภาฯ ไดจัดสงสําเนารางเทศ 

ประธานสภาเทศบาล บัญญัติฉบับนี้ใหกับทุกทานทราบแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

 หรือไมครับขอเชิญครับ 

นายยูนุ  มะสา - ผมเห็นวาเมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะอภิปรายผม   

สมาชิกสภาเทศบาล                       ขอเสนอปดอภิปรายเพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบ 

                                               ประมาณหรือไม 

นายรอเฮง  เจะยอ           - ขอใหสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก                    

ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาลที่อยูในที่ประชุมครับ 

นายมาหามะปาริ เจะแต - ผมนายมาหามะปาริ เจะแต สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ขอรับรอง 

นายรุสลัน  ตาเยะ - ผมนายรุสลัน  ตาเยะ       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒   ขอรับรอง 

นายอดุล  เจะมะ - ผมนายอดุล  เจะมะ         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายอาบีเดง  สาและ                     - ผมนายอาบีเดง  สาและ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒   ขอรับรอง 

นายรอเฮง  เจะยอ             -  เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ตามระเบียบฯ ผมจึงขอปดการ

ประธานสภาเทศบาล                      อภิปรายเพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

หรือไม ดังนั้น ใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามรางเทศบัญญัติงบ     

ประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ไดสงใหลวงหนา

แลวและที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกหรือไม (ขั้นรับ

หลักการ) 

ที่ประชุม          - มีมติเห็นชอบรับหลักการ จํานวน ๑๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน  

นายรอเฮง  เจะยอ             - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณราย 

ประธานสภาเทศบาล                      จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) 

ที่ประชุม  - ไมมีผูยกมือ  

นายรอเฮง  เจะยอ             - เปนอันวาที่ประชุมสภาแหงนี้ไดมีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัตงิบ 

ประธานสภาเทศบาล                      ประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ ขั้นตอน 

 รับหลักการแลว และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบเพื่อที่จะ 



-๗- 

     ไดนําเขาสูการพิจารณา ขั้นแปรญัตติตอไป ขอเชิญครับ 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน     - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระ  

เลขานุการสภาเทศบาล               ที่ ๑ แลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม  

  สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๙ 

  กําหนดวาญัตติรางเทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแลว ถาจะสงให

  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถิ่น สงรางขอบัญ

  ญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุม               

  สภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรม

  การแปรญัตติดวย ดังนั้น เมื่อสมาชิกลงมติรับหลักการแลว ในขั้นแปร 

  ญัตติในวาระท่ี ๒ จะตองแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา จํานวน  

  ๑ ชุด  ตามขอ ๑๐๓ (๑)  แหงระเบียบกระทรงมหาดไทยวาดวยขอบัง    

คับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดไววาคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภา

ทองถิ่น มจีํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอบคุณครับ 

นายรอเฮง  เจะยอ            - ขอขอบคุณเลขาสภาฯ ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมวาจะแตงตั้งคณะ 

ประธานสภาเทศบาล     กรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนกี่ทาน 

นายมะการี  สาและ     - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะการี  สาและ  สมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาล เขต ๒ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ทาน 

นายรอเฮง  เจะยอ           - ขอใหสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก                    

ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาลที่อยูในที่ประชุม 

นายหะมิ  เจะมะ - ผมนายหะมิ  เจะมะ       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายอาซิ  ดือเระ - ผมนายอาซิ  ดือเระ       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายยูนุ  มะสา - ผมนายยูนุ  มะสา          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒   ขอรับรอง 

นายอดุล  เจะมะ - ผมนายอดุล  เจะมะ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายรอเฮง  เจะยอ              - มีผูรับรองถูกตอง ๔ คน มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  

ประธานสภาเทศบาล     ถาไมมีแสดงวาที่ประชุมเห็นชอบและตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอราย 

     ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๓ ทาน  โดยเสนอที่ละ ๑ ทาน 

     และมีผูรับรองตามระเบียบฯ ขอเชิญครับ  

นายอดุล  เจะมะ         - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอดุล เจะมะ สมาชิกสภาเทศ 

สมาชิกสภาเทศบาล     บาล เขต ๑ ขอเสนอนายหะมิ เจะมะ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

นายรุสลัน  ตาเยะ     - ผมนายรุสลัน ตาเยะ      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายอาลาวี  ดาราแมง   - ผมนายอาลาวี ดาราแมง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ขอรับรอง 

นายลาเตะ  วามะ - ผมนายลาเตะ  วามะ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ขอรับรอง 



      -๘- 

นายรอเฮง  เจะยอ              - มีผูรับรองถูกตอง ๓ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรม

ประธานสภาเทศบาล     การแปรญัตติ จํานวนอีก ๒ ทาน โดยเสนอที่ละ ๑ ทาน และมีผูรับ 

     รองตามระเบียบฯ ขอเชิญครับ  

นายหะมิ เจะมะ     - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายหะมิ เจะมะ สมาชิกสภาเทศ                                                                                                                             

สมาชิกสภาเทศบาล     บาล เขต ๑ ผมขอเสนอนายรุสลัน ตาเยะ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายยูนุ  มะสา - ผมนายยูนุ มะสา       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ขอรับรอง  

นายมะการี  สาและ - ผมนายมะการี สาและ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒   ขอรับรอง 

นายลาเตะ  วามะ - ผมนายลาเตะ  วามะ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายรอเฮง  เจะยอ              - มีผูรับรองถูกตอง ๓ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรม

ประธานสภาเทศบาล     การแปรญัตติ จํานวนอีก ๑ ทาน โดยเสนอที่ละ ๑ ทาน และมีผูรับ 

     รองตามระเบียบฯ ขอเชิญครับ  

นายอาลาวี  ดาราแมง       - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอาลาวี ดาราแมง สมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาล     สภาฯ เขต ๒ ขอเสนอนายอาซิ ดือเระ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายอดุล  เจะมะ - ผมนายอดุล เจะมะ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายลาเตะ  วามะ - ผมนายลาเตะ วามะ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายรุสลัน  ตาเยะ     - ผมนายรุสลัน ตาเยะ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอรับรอง 

นายรอเฮง  เจะยอ              - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมครับ ขอเชิญครับ.. เมื่อไมมี  

ประธานสภาเทศบาล     สรุปวาคณะกรรมการแปรญัตติ ครบ ๓ ทานแลว คือ 

๑. นายหะมิ เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

๒. นายรุสลัน  ตาเยะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

๓. นายอาซิ ดือเระ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

     และตอไปขอเชิญเลขาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบตอท่ีประชุมฯ เชิญครับ 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน  - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เมื่อทานสมาชิกไดเสนอชื่อคณะกรรม 

เลขานุการสภาเทศบาล               การแปรญัตติแลว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 

  การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  

  ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรค ๓ ไดกําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ให

  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต 

     สภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น และขอ 

     ๔๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนด  

     ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไข เพิ่มเติม 

     รางขอบัญญัติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอ 

     ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผู 



-๙-   

     แปรญัตติตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

     การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้ และขอ ๕๙ 

     วรรคสอง คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะ    

     กรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนด และหาก 

     สมาชิกทานใดเสนอแปรญัตติตามระเบียบ ขอ ๖๐ ความวา หามไมให 

     แปรญัตติรายจายขึ้นใหมหรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความ 

     ประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจาก 

     ผูบริหารทองถ่ินหรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติเอง 

นายรอเฮง  เจะยอ              - ขอขอบคุณเลขาสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอวาในการแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล  จะกําหนดระยะเวลาเสนอเทาไหร แตตองไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ 

     แตสภาแหงนี้รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ และขอผูรับรองครับ 

นายอาลาวี  ดาราแมง       - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอาลาวี ดาราแมง สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาล เขต ๒ ขอเสนอระยะเวลาในการรับเสนอคําแปรญัตติ ภายใน 

วันที ่ ๑๕ - ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  

๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง  

ที่ประชุม     - มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จํานวน ๑๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน  

นายรอเฮง  เจะยอ           - มีสมาชิกทานใดเห็นควรเปนอยางอื่นหรือไม.. เมื่อไมมี สรุปวาสมาชิก  

ประธานสภาเทศบาล     สภาฯ ทุกทานเห็นชอบตามที่เสนอ และตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอ

วาในการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติจะมี

ระยะเวลาเทาไร ขอเชิญครับ 

นายอาบีเดง สาและ                     - เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอาบีเดง สาและ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาล เขต ๒ ขอเสนอระยะเวลาในการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ 

     ของคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติในวันที่ 

     ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล

     ตําบลพอมิ่ง   

ที่ประชุม - สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง จํานวน ๑๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน 

นายสุฟญาน คงคาลิหมีน     - เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และผู

เลขานุการสภาเทศบาล               เขารวมประชุมทุกทานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัง 

     คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

     ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๙ กําหนดวาการนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรม

     การสภาทองถิ่นครั้งแรกใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น และ

     วรรคสอง ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรม

     การและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้นๆ ซึ่งเมื่อสักครู 



-๑๐- 

     สมาชิกสภาฯ ไดกําหนดระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติไดไมเกิน วันที ่

      ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๓๐ น.  เพราะฉะนั้นผมขอนัดประชุม 

     คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 

     ๑๓.๓๐ น. เพื่อทีจ่ะเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขาฯ 

นายรอเฮง  เจะยอ               - สรุปวาสภาแหงนี้แตงตั้งกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ทาน และหาก

ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกทานใดประสงคจะแปรญัตติ ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน

    หนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอ เสนอตอคณะกรรมการแปรญัตติ 

    ตั้งแตวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐   

    น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง และผมขอนัดประชุมเพื่อ 

    พิจารณาแปรญัตติของวาระที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา

    ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมแหงนี้ และตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

นายรอเฮง  เจะยอ             - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอื่นจะแจงใหที่ประชุมหรือไม... หาก 

ประธานสภาฯ     ไมมีถือวาหมดวาระการประชุมตางๆ แลว  ผมขอขอบคุณทุกทานและ

ปดการประชุมครับ 

ปดประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 (ลงชื่อ)      สุฟญาน คงคาลิหมีน       บันทึกรายงานการประชุม 

                             (นายสุฟญาน คงคาลิหมีน)  

                                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 

 
 

   (ลงชื่อ)         รอเฮง เจะยอ             รับรองรายงานการประชุม 

                                        (นายรอเฮง เจะยอ)   

                                           ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 

 



-๑๑- 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตําบลพอม่ิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที ่๑๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

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 ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมสภา

เทศบาลตําบลพอมิ่งสมัยสามัญ สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

 (ลงชื่อ)        รอเฮง เจะยอ  

                                       (นายรอเฮง เจะยอ)   

                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพอม่ิง 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอม่ิง  

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลพอมิ่ง    

…………………………. 

  ดวยสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร ที่ ๑๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ใหรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญสมัยที ่๒ ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ  วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                  รอเฮง เจะยอ 
                                                             (นายรอเฮง  เจะยอ) 

                                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลพอม่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพอม่ิง 

เรื่อง  การอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

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

    อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ วรรคทาย แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักเกณฑและวิธีการ

สําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด และให

ประธานสภาทองถ่ินประชาสัมพันธกําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุม

สภาทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด และเพื่อใหประชาชนไดรับฟงเรื่องการพิจารณาให

ความเห็นชอบการดําเนินกิจกการงานของสภาฯ ในสมัยการประชุมประจําป ๒๕๖๑ รวมถึงการพิจารณา

ขอเสนอญัตติตางๆของสมาชิกสภาและฝายบริหาร เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณแหงระเบียบการเขารับฟงการ

ประชุม การปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง และเรื่องอื่นๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัย

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอง

ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

 

                  รอเฮง เจะยอ 

                                       (นายรอเฮง เจะยอ) 

                                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  ประกาศเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

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

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร 

ที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป 

๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน นั้น 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ

ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง จึงเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ในวันศุกร ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  

        ประกาศ ณ วันที ่๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 

 

             รอเฮง เจะยอ 

         (นายรอเฮง  เจะยอ) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
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