รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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
นายมาหามะปาริ เจะแต
นายอาลาวี ดาราแมง
นายมะการี สาและ
นายอดุล เจะมะ
นายอาบีเดง สาและ
นายอาซิ ดือเระ
นายหะมิ เจะมะ
นายรุสลัน ตาเยะ
นายยูนุ มะสา
นายสุฟญาน คงคาลิหมีน

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

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

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
มะก็รี ตาเยะ
อับดุลเลาะ ตาฮา
มะกะตา จารง
อุมา เจะยอ
อีรือฟาน ปูเตะ
วันดี บูรณะ
สาลินี หลงจิ
นางสาวศรีเพชร เอี่ยมโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศรีเพชร เอี่ยมโสภณ
นายชินโชติ ปลาลารัตน รก.ผอ.กองคลัง
ชินโชติ ปลาลารัตน

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ-สกุล
นายมะก็รี ตาเยะ
นายอับดุลเลาะ ตาฮา
นายมะกะตา จารง
นายอุมา เจะยอ
นายอีรือฟาน ปูเตะ
นางสาววันดี บูรณะ
นางสาวสาลินี หลงจิ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

เริ่มประชุม
นายสุฟญาน คงคาลิหมีน
เลขานุการสภาเทศบาล

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

-๒เวลา ๐๙.๓๐ น.
- ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดเขารวมประชุมจํานวน
๑๒ ทาน ซึ่งถือวาครบองคประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตําบล
พอมิ่ง เปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมตอไป
- เรียน สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
ตลอดผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อองคประชุมครบแลว ผมขอเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
และเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกทานตรวจรายงานการประ
ชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๑ หากทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ขอเชิญ
เสนอครับ... เมื่อไมมีผูใดเสนอผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ที่คณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาเสร็จแลว ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการยื่นแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ ของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
พอมิ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ใหที่ประชุมสภาฯ รับทราบครับ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ผมนายหะมิ เจะมะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ ขออานบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

นายหะมิ เจะมะ
ประธานกรรมการแปรญัตติ

-๓ประจําป ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประธานสภาฯ ไดสงตนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๒ เสนอตอสภาฯ และสภามีมติใหความเห็นชอบราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ (วาระที่ ๑ ขั้นรับ
หลักการ) ในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน ๓ ทาน และกําหนดใหมีการยื่นแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศ
บาล ในชวงที่เปดรับคําขอแปรญัตติ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ปรากฏวาไมมีผูใดมา
ยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใดคณะกรรมการจึงไดรวมกันพิจารณาราย
ละเอียดของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๒ ใน
แตละสวนโดยละเอียดแลวเห็นวาขอความในงบประมาณรายจายราย
การตางๆ มีความเหมาะสมแลวเห็นควรคงไวตามรางเดิม คณะกรรม
การไมขอแกไขขอความตอนใด ขอเรียนชี้แจงใหที่ประชุมสภาเทศบาล
รับทราบ ขอบคุณครับ
- ตามทีป่ ระธานคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๒ ไดรายงานผลการประชุมยื่นคําแปรญัตติให
ที่ประชุมทราบในชวงที่เปดรับคําขอแปรญัตติ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐น.
ของวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ หองประชุมภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ปรากฏวาไมมีผูใดมายื่น
คําขอแปรญัตติแตอยางใด คณะกรรมการจึงไดรวมกันพิจารณารายละ
เอียดของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ ในแตละ
สวนโดยละเอียดแลว เห็นวาขอความในงบประมาณรายจายรายการ
ตาง ๆ มีความเหมาะสมแลว เห็นควรคงไวตามรางเดิมคณะกรรมการ
ไมขอแกไขขอความตอนใด ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ทานใดเห็นชอบใหคงรางเดิมรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหยกมือ
สมาชิกเห็นชอบ..........๑๑...........เสียง
ไมเห็นชอบ...................-..............เสียง
งดออกเสียง..................๑............ทาน

-๔ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ใหคงรางเดิมรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
(วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ)

นายรอเฮง เจะยอ

- ตอไปผมจะขอมติในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตรา
เปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ ขอใหยกมือครับ
สมาชิกเห็นชอบ..........๑๑...........เสียง
ไมเห็นชอบ...................-..............เสียง
งดออกเสียง..................๑............ทาน
- สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายรอเฮง เจะยอ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ขอ
เชิญครับ... เมื่อไมมีถือวาหมดวาระการประชุมแลว ขอปดประชุม

ปดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สุฟญาน คงคาลิหมีน บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุฟญาน คงคาลิหมีน)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

(ลงชื่อ)

รอเฮง เจะยอ
รับรองรายงานการประชุม
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

-๕-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่งแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)

หะมิ เจะมะ
(นายหะมิ เจะมะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

อาบีเดง สาและ
กรรมการ
(นายอาบีเดง สาและ)

(ลงชื่อ)

มะการี สาและ
กรรมการ
(นายมะการี สาและ)

สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิง่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลพอมิ่งสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

รอเฮง เจะยอ

(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เทศบาลตําบลพอมิ่ง
………………………….
ดวยเทศบาลตําบลพอมิ่ง ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตําบล
พอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอแสดงความนับถือ
รอเฮง เจะยอ
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
เรื่อง การอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
---------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ วรรคทาย

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุม
สภาทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด และใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธกําหนดวัน
นัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบที่สภา
ทองถิ่นกําหนด และเพื่อใหประชาชนไดรับฟงเรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินกิจกการงานของ
สภาฯในสมัยการประชุมประจําป ๒๕๖๑ รวมถึงการพิจารณาขอเสนอญัตติตางๆของสมาชิกสภาและฝาย
บริหารเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณแหงระเบียบการเขารับฟงการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาล
ตําบลพอมิ่ง และเรื่องอื่นๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ใน
วันศุกร ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิง่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รอเฮง เจะยอ
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
-------------------------------------ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 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 ประกอบกับระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว าด วยขอบังคับประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รอเฮง เจะยอ
(นายรอเฮง เจะยอ)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง

