ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป% 2558
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห.องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
********************
กอนเข.าวาระการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา เลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแทน
ตําแหนงที่วาง

ระเบียบวาระ 1

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป. 2558 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2558

ระเบียบวาระ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
3.1 ญัตติพิจารณารางของบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป.
งบประมาณ 2559 วาระที่ 2 แปรญัตติ (ไมมีการแปรญัตติ)
3.1 ญัตติพิจารณารางของบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป.
งบประมาณ 2559 วาระที่ 3 ลงมติใหตราเป:นของบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป. งบประมาณ 2559

ระเบียบวาระ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
..........................................................................................................

******************************************

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป% 2558
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห.องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
********************
ผู.มาประชุม
1. นายซัมลี ขุนตามา
2. นายอัมรินทร จันทรัตน
3. นายสุเทพ ป>?นแกว
4. นายศรายุทธ มณีวิทย
5. นายอาดํา หัดขะเจ
6. นายประสิทธิ์ บูเอียด
7. นายจารุเดช ยีหรัน
8. นางสาวตีเมGาะ หมัดโซะ
9. นายดนเลาะ อิแอ
10. นายอับดุลเลาะ อับดุลขะเด
11. นายวุฒิชัย ยะนายเดิม
12. นายดนเลาะ หัสมัด
ผู.เข.ารวมประชุม
1. นายภิจิตร เตะหมัดหมะ
2. นายจรูญ เรืองสวัสดิ์วงศ
3. น.ส.เนตรชนก แสงเจริญ
4. นายสหภาพ จันทรสุข

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
ส.อบต.หมูที่ 1
ส.อบต.หมูที่ 2
ส.อบต.หมูที่ 3
ส.อบต.หมูที่ 3
ส.อบต.หมูที่ 4
ส.อบต.หมูที่ 5
ส.อบต.หมูที่ 5
ส.อบต.หมูที่ 7
ส.อบต.หมูที่ 8
ส.อบต.หมูที่ 8
นายก อบต.
รองนายก อบต.
ปลัด อบต.เทพา
หน.ฝKายบริหารงานทั่วไป/รก.หน.สป.

/ผู.ลาประชุม...
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1. นายสมศักดิ์ ศรีวารีพิพัฒน ส.อบต.หมูที่
2. นายโสGะ หลําหัด
ส.อบต.หมูที่
3. นายเสรี มุณีรุงโรจน
ส.อบต.หมูที่
4. นายภูธนา อาบู
ส.อบต.หมูที่

ผู.ขาดประชุม

-ไมมี

กอนเข.าวาระการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา เลือกเลขานุการสภา
ทองถิ่นแทนตําแหนงที่วาง

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเทพา ทานสมาชิก
สภา อบต. หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูมีเกียรติ
ทุกทาน วันนี้เป:นการประชุมสภา อบต.เทพา สมัยวิสามัญ
สมั ย ที่ 1 ครั้ งที่ 2 ประจํ า ป. พ.ศ. 2558 กอนเปO ด
ประชุมผมขอแจง การลาออก ของ นายศรายุทธ มณีวิทย
เลขานุการ สภาฯ รายละเอียดตามหนังสือลาออกที่แนบให
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลว ครับ ลําดับตอไปขอเชิญ
นายศรายุทธ มณีวิทย ครับ

นายศรายุทธ มณีวิทย
ส.อบต.หมูที่ 2

เรียนทาน ประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจาก
กระทํา ผมไดทําหนาที่ เลขานุการ สภาฯ ไดมาระยะหนึ่ง
แลวป>จจุบัน กระผมมี ภาระและธุรกิจสวนตัวที่ตองทํามากจึง
ไมมีเวลาทํางานตรงนี้จึงขอลาออกและขอใหทางสภา อบต.ฯ
ไดเลือกบุคคลที่มีความรู เขามาทําหนาที่ ตอไป ครับ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ขอ ๑๕ เมื่อประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น
หรือเลขานุการสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงกอนครบอายุของ
สภาทองถิ่น ใหสภาทองถิ่นเลือกประธาน สภาทองถิ่นรอง
ประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น แลวแตกรณี
แทนตาแหนงที่วาง ดังนี้

2
6
6
4

/(๒) กรณี...

-3(๒) กรณีเลขานุการสภาทองถิ่น ใหสภาทองถิ่นเลือก
เลขานุการสภาทองถิ่นแทนตําแหนงที่วางในการประชุมสภา
ทองถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแตวันที่ตําแหนงวางลง ใหประธาน
ที่ประชุมในคราวประชุมสภาทองถิ่นที่มีการเลือก
ประธานสภาทองถิ่น และเป:นผูดําเนินการเลือกประธานสภา
ทองถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาทองถิ่นตอผูวา
ราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
เทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก และใหผูวาราชการจังหวัด
สําหรับเทศบาล หรือนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลแลวแตกรณี แตงตั้งประธานสภาทองถิ่นภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถิ่น
ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา ๕๗ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งเป:นเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการ
ประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะ
เป:นประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจาก
ตําแหนงเมื่อครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือ
เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง
ลําดับตอไป ขอเชิญ ทานสมาชิก สภาฯ เสนอชื่อผูที่เหมาะสม
และผูรับรอง 2 ทาน ครับ

/นายศรายุทธ...

-4นายศรายุทธ มณีวิทย
ส.อบต.หมูที่ 2

ผมขอ เสนอ น.ส.เนตรชนก แสงเจริญ ปลัด อบต.เทพา
ครับ

นายสุเทพ ป>?นแกว
ส.อบต.หมูที่ 1

ขอรับรอง ครับ

นายดนเลาะ อิแอ
ส.อบต.หมูที่ 5

ขอรับรอง ครับ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ผูรับรองถูกตอง ไมทราบวา ทาน สมาชิก สภาฯ ทานอื่น จะ
เสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไมครับ

ที่ประชุม

-ไมมี

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รอง
ประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการ
เสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ให
ถือวาผูนั้นไดรับเลือก

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภาฯ อบต.

เป:นอันวาในที่ประชุมแหงนีไ้ ดเสนอชื่อ น.ส.เนตรชนก
แสงเจริญ ปลัด อบต.เทพา เพื่อดํารงตําแหนง เลขานุการ
สภาฯ เพียงคนเดียว เป:นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๔
ขอแสดงความยินดีกับทาน ปลัด ดวยนะครับ
ลําดับตอไป
/เริ่มประชุม...

-5เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.

น.ส. เนตรชนก แสงเจริญ
เลขานุการ สภาฯ

เรียนทานประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
วันนี้เป:นการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป. พ.ศ. 2558
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเทพา บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแลวขอเชิญสมาชิกสภาฯ
เขาประจําที่เพื่อตรวจนับองคประชุม ปรากฏวาสมาชิกสภาฯ
มี จํานวน 12 คน ครบองคประชุมแลว จึงขอเชิญทาน
ประธานสภา อบต. นายซัมลี ขุนตามา และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเทพา ทานสมาชิก
สภา อบต. หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูมีเกียรติ
ทุกทาน วันนี้เป:นการประชุมสภา อบต.เทพา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป. พ.ศ. 2558 ผมขอเปOด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ.งที่ประชุมทราบ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเทพา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภาฯ อบต.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
ประจําสภา อบต. เสนอผลการตรวจรายงานการประชุม
สภา อบต. ขอเชิญครับ
/นายสุเทพ...
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ส.อบต.หมูที่ 1

เรียนทานประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายสุเทพ ป>?นแกว
ส.อบต.หมูที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการสามัญตรวจรายงาน
การประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
ที่ประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป. พ.ศ.2558 ประชุมเมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตั้งแตหนาที่ 1 ถึงหนา
สุดทายปรากฏวา ไมมีขอผิดพลาด และมติท่ปี ระชุมไมแกไข
รายงานการประชุมแตอยางใด หากเพื่อนสมาชิกเห็นวามีสวน
ใดมี ข อผิ ด ก็ ส ามารถอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ได ครั บ และ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ จึ ง ข อ เ ส น อ ร า ย ง า น ก า ร ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําป. พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาให
ทานสมาชิก อบต. มาดวยแลวเพื่อใหสภาฯ พิจารณาตอไปครับ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ขอบคุณ ทานสมาชิก สุเทพ ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะ
แกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือมีความเห็นเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการ ฯ อีกไมครับ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไมมี
ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมวา สมาชิก อบต. ทานใดเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต. มีมติ จํานวน 11 คน เห็นชอบ
ตามคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต. งด ออกเสียง

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภาฯ อบต.

วาระตอไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
3.1 ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป.งบประมาณ 2558 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)

/นายซัมลี...

-7นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภาฯ อบต.

เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป.
งบประมาณ 2559 วาระที่ 2 ขอใหเลขานุการสภา ฯ
ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เชิญครับ

น.ส. เนตรชนก แสงเจริญ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554
ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวน
เงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติใหเสนอ
ลวงหนาเป:นหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม
และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติม
รายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่ขอ
อนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น
หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเป:นผูแปรญัตติ
ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอ
ผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู
(๒) รายจายซึ่งเป:นจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย
ถามีป>ญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่ง
หรือไม ใหประธานสภาทองถิ่นเป:นผูวินิจฉัยชี้ขาด

/ขอ ๕๐…

-8ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตอง
เสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี
หรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัญติเกี่ยวดวยการแปร
ญัตตินั้นเป:นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณี
ตองพิจารณาเป:นการดวนใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวม
ประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น
นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ
ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา แหงนีไ้ ด
มอบหมายในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวการประชุม
สภาฯ ครั้งที่ผานมา

นายอัมรินทร จันทรัตน
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนทานประธานสภา อบต. ผูบริหาร เพื่อนสมาชิก และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายอัมรินทร จันทรัตน ไดรับ
มอบหมายทําหนาที่เป:นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามที่สภาฯ แหงนีไ้ ดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแปรแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ป ร ะ จํ า ป. ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2559 ใ ห แ ล ว เ ส ร็ จ
ภายใน 4 วัน นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 4 ตุลาคม 2558
โดยที่ประชุมสภาฯ ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
/ในวันที่…

-9ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
ณ. หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา และ
คณะกรรมการแปรญัตติไดกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ. หองประชุ ม สภาองคการบริ ห ารสวนตํ า บลเทพา นั้ น
ปรากฏวา ไมมีทานสมาชิกสภา ฯ ทานใดยื่นคําขอแปรญัติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป.งบประมาณ
พ.ศ. 2559 และกระผมได สงรางขอญัตติงบประมาณ
รายจายประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 4 ตุลาคม
2558 เวลา 10.30 น.
ที่ประชุม

รับทราบ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

วาระตอไป 3.2 ญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจํ า ป. ง บประมาณ พ.ศ. 2559
วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ตราเป:นขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป. พ.ศ. 2559
ขอมติจ ากสมาชิก สภาองคการบริ หารสวนตํ าบลเทพา วา
สมาชิ ก สภา ฯ ทานใดเห็ น ชอบ รางขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจายประจํ า ป. พ.ศ. 2559 ใหตราเป: น ขอบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําป. พ.ศ. 2559 โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มี ม ติ เ ห็ น ชอบใหตราเป: น ขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจาย
ประจําป. พ.ศ. 2559 จํานวน 11 เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

/นายซัมลี...

-10นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

สรุปเป:นอันวาสมาชิกสภา อบต. เห็นชอบ รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป. พ.ศ. 2559 ใหตราเป:น
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป. พ.ศ. 2559
เป:นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 4 วาระอื่น ๆ
นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ
ทานใดจะอภิปรายในเรื่องใดบาง ขอเชิญครับ

นายดนเลาะ อิแอ
ส.อบต.หมูที่ 5

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเทพา ทานสมาชิก
สภาฯ หัว หนาสวนราชการทุก ทาน และผู มีเ กีย รติทุก ทาน
กระผม นายดนเลาะ อิแอ ส.อบต.หมู ที่ 5 ตอนนี้ไ ดมี
ประชาชน หมูที่ 5 ไดขอความชวยเหลือผานผมมาเรื่องหนูนา
เพราะใกลจะถึง ฤดูทํานา แลว ครับ จึงขอความชวยผานทาน
ผูบริหาร ดวยครับ

น.ส.เนตรชนก แสงเจริญ
ปลัด อบต.เทพา

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ขอชี้แจงรายละเอียด 2 เรื่องคะ
เรื่องที่ 1 เรื่องการยื่นยันสิทธิ์ผูสูงอายุ ทางโดยงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานปลัด จะสงเจาหนาที่ลงพื้นที่ ยื่นยันสิทธิ์
พรอมกับจายเงินผูสูงอายุ โดยขอชวยทาน สมาชิกฯ อยูดวย
เรื่องที่ 2 เรื่องการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด รายละเอียด
ตามที่เจาหนาที่ แจกเอกสารใหทานสมาชิกแลว หลักเกณฑ
คราว ๆ คือ ทางทองถิ่นเป:นผูรับขึ้นทะเบียน โดยใหทาง
อสม. และ ผูใหญบานเป:นผูรับรอง
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องใดบาง
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไมมี

/นายภิจิตร...

-11นายภิจิตร เตะหมัดหมะ
นายก อบต.

เรียนทานประธาน สภาฯ สมาชิก สภาฯ หัว หนาสวนราชการ
และผูมีเกียรติทุกทาน กระผม นายภิจิตร เตะหมัดหมะ
นายก อบต. ตองขอบคุณทานสมาชิก สภาฯ ที่ไดเห็นชอบ
รางขอบัญญัติงบประรายจายประจําป.งบประมาณ พ.ศ.
2559 ไปแลว ในสวนเรื่อง ของหนูนา กระผมขอรับเรื่อง
ไว และจะสั่งการให สวนราชการที่เกี่ยวเขาไปดูแลให ครับ

นายซัมลี ขุนตามา
ประธานสภา อบต.

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องใดบาง
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไมมี
ถาไมมีกระผม ตองขอขอบคุณ ทาน สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุก
ทานที่เขารวมประชุม ในวันนี้ และการประชุมเป:นไปดวย
ความเรียบรอย ครับ ผมขอปOดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

10.40 น.
(ลงชื่อ).........................................เลขานุการสภา อบต.เทพา
(นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว......................................................
.
(ลงชื่อ) .......................................กรรมการ
(นายสุเทพ ป>?นแกว)

(ลงชื่อ) ......................................กรรมการ
(นายวุฒิชัย ยะนายเดิม)

(ลงชื่อ) ......................................กรรมการ
(นายสหภาพ จันทรสุข)
สภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อวันที่.............................

(ลงชื่อ) .......................................ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพา
(นายซัมลี ขุนตามา)

