
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี  2559 
วันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

เวลา 09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

……………………………… 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาฯ อับดุลรอแม  จะปะกียา  

2 นายบาราเฮง หามะ รองประธานสภาฯ บาราเฮง หามะ  

3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต. มุคตา  อาลี  

4 นายดอรอแม  มามะ สมาชิก  อบต. ดอรอแม  มามะ  

5 นายเจะยอ ลาเตะ สมาชิก  อบต. เจะยอ ลาเตะ  

6 นางพัชรีย์  โชติรัตน์ สมาชิก  อบต. พัชรีย์  โชติรัตน์  

7 นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต. กาญจนา ศักดิ์สองเมือง  

8 นางวารี ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต. วารี ศักดิ์สองเมือง  

9 นางสาวสมหญิง  ชูเอิน สมาชิก  อบต. สมหญิง  ชูเอิน  

10 นายหามะ  บาราเห็ง สมาชิก  อบต. หามะ  บาราเห็ง  

11 นายบูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ สมาชิก  อบต. บูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ  

12 นายหามะ  สาเมาะ สมาชิก  อบต. หามะ  สาเมาะ  

13 นายสูดิง   สาแม็ง สมาชิก  อบต. สูดิง   สาแม็ง  

14 นายมามะยาวาวี  วานิ สมาชิก  อบต. มามะยาวาวี  วานิ  

15 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต. อาหามะ  อามะ  

16 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต. มะลาเย็ง  บือสา  

17 นายดอแม มะเยง สมาชิก  อบต. ดอแม มะเยง  

18 นายแวอาลี  ยูโซะ สมาชิก  อบต. แวอาลี  ยูโซะ  

19 นายเสือ  พูนสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ เสือ  พูนสุวรรณ์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต. มะกะตา  อาแว  

2 นายณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง รองนายก ณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง  

3 นายฮะมะ    มามุ รองนายก ฮะมะ    มามุ  

4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. สรินยา   นิลวิเชียร  

                                                                                                            /เริ่ม… 
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การด าเนินการเพ่ือให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับ
ที ่2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่19) 
พ.ศ.2553 เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่และออกก าหนดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณเป็นเขตสูบบุหรี่
หรือเขตปลอดบุหรี่ฯรายระเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกไปแล้ว 

มติที่ประชุม                รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละสมัย 
สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559          ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน 
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560- 2562) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประธาน    ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและ   ทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี และข้อ 17วรรคท้าย ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีต่อไป 

ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           ได้
ด าเนินการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
ประกอบด้วย 6 ส่วน  คือ 

     ส่วนที่ 1 บทน า 
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
- ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

/ประโยชน์… 
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- ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

      ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
- ข้อมูลการบริการพ้ืนฐาน 
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
- ข้อมูลทางสังคม 
- โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล 
- ศักยภาพปัญหาและผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
- การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
- การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

      ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
- วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลตะโละ 
- พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
- จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
- กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด

ปัตตานี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี (2560-2562) 
- นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

      ส่วนที่ 5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 

  ส่วนที่ 6 การติดตามประเมินผล 
- องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
- การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

     (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
     ทีไ่ด้แจกให้สมาชิกแล้ว) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ
ประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 17 วรรคท้าย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

มติที่ประชุม     มตทิี่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยคะแนนเสียง 
  เห็นชอบ  17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 

/ระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
ไม่มี 

ระเบียบวารที่  5   ญัตติอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา   12.45 น. 
     (ลงชื่อ)   นายเสือ  พูนสุวรรณ์        ผู้จดบันทึก 

       (นายเสือ     พูนสุวรรณ์) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 
                 (ลงชื่อ)  กาญจนา ศักดิ์สองเมือง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง)   
                            

                    (ลงชื่อ)      มุคตา  อาลี              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายมุคตา     อาลี) 

 
                 (ลงชื่อ)  อับดุลรอแม  จะปะกียา     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นายอับดุลรอแม จะปะกียา) 
 


