
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยที่  1  ประจ าปี  2559   

วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
เวลา 09.30  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอบัดุลรอแม  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  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30   น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1  ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีบ ารุงท้องทีภ่าษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2558  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษี   
บ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยสามัญสมัยที่    
4/2557  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2558 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละสมัย
สามัญสมัยที่ 4/2557  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องด่วน 
3.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2558  และการก าหนดวันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

เลขานุการสภาฯ ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2547 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา วัน เริ่มต้น
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และวันเริ่มประชุมสามัญในปี ถัดไป ฯ ให้
ประธานสภาน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกของแต่ละปี 

มติที่ประชุม หลังจากที่ประธานสภา น าเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีปรึกษา
ท่ีประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมตกิ าหนดสมัยประชุมสามัยสามัญประจ าปี 2558 ดังนี้ 

1. สมัยสามัญท่ี 1 วันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์   2558 
2. สมัยสามัญท่ี 2 วันที่  1 – 15 มิถุนายน     2558 
3. สมัยสามัญท่ี 3 วันที่  1 – 15 สิงหาคม      2558 
4.  สมัยสามัญท่ี 4 วันที่  1 – 15 ธันวาคม      2558 

          และมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีต่อไป 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 
3.2 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  2559 

   3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประธานสภา             ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตะโละ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตะโละ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2558  ไปแล้วนั้น  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะ
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จ่ายขาดเงินสะสม    ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2558  เพ่ือบริการชุมชนและสังคม  ตามอ านาจหน้าที่  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548  ข้อ  89 (1)  จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

 (1) โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก.สายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ 
 ม.3 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 700,000 บาท 



 (2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวัว-ปากาแมง ม.2    
    ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  งบประมาณ 700,000 บาท 
          (3) โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังมัสยิด ม.1 
    ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 200,000 บาท 
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    สถานะการเงินการคลัง 
  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมียอดเงินสะสมในปีงบประมาณ  พ.ศ.  
  2558 ดังนี้เงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 จ านวน 4,456,800.09  บาท  
   หลักการและเหตุผล 
   -ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรวม  3  โครงการ 
 (1) โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก.สายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ 

 ม.3 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 700,000 บาท 
 (2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวัว-ปากาแมง ม.2    
    ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  งบประมาณ 700,000 บาท 
 (3) โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังมัสยิด ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

 งบประมาณ 200,000 บาท 
-รวมงบประมาณขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น จ านวน 1,600,000 บาท  
-คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่เกิด 
 สาธารณภัย  จ านวน   2,856,800.09 บาท   

   เหตุผล 
1. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
(1)โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก.สายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ 
ม.3 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 67 
บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
(2)โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวัว-ปากาแมง ม.2 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล        



    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   
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      (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
 (3) โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายหลังมัสยิด ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
     1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก .และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
     2) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ป ร ะ ช า ช น   ค ณ ะ
ผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ โครงการดังกล่าวทั้ง 3  
โครงการ 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการ  ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อปท. หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  



หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป-ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงสถานการณ์คลัง และเสถียรภาพในระยะยาวจึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมแห่ง
นี้  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมมี 
   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    มตทิี่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม 

(1)โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก.สายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ 
 ม.3 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  งบประมาณ 700,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

(2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวัว-ปากาแมง ม.2    
    ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 700,000 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 (3) โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังมัสยิด ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

 งบประมาณ 200,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

3.4 เรื่องขอปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง 
ประธานสภา ตามที่นายก อบต. ได้เสนอญัตติขอปรับขนาด อบต.จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  

ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การปรับขนาด อบต.จาก อบต.

ขนาดเล็กเป็น อบต.ขนาดกลาง นั้น ขณะนี้อบต.ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ได้
ด าเนินการปรับขนาด อบต. เป็น อบต.ขนาดกลาง  ซึ่งการปรับขนาด อบต.จาก 
อบต.ขนาดเล็กเป็น อบต.ขนาดกลาง นั้นเหตุผลในการปรับขนาดคือ 
1. เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต เช่นการถ่ายโอน 154 ภารกิจจากส่วน
ราชการต่างๆ 
2. พนักงานของ อบต.จะได้รับความก้าวหน้าในทางราชการมากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการปรับขนาด อบต. ตามประกาศ



คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2546 โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 
1. ต้องผ่านเกณฑ์รายได้ของ อบต.คือ 
ก) อบต.ที่ก าหนดเป็น อบต.ขนาดใหญ่ ต้องมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป หรือ 
ข) อบต.ที่ก าหนดเป็น อบต.ขนาดกลาง ต้องมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตั้งแต่ 6 ล้านบาทข้ึนไปและ 
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2. ต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมด 1,000 คะแนน โดย อบต.ขนาด
ใหญ่ต้องมีคะแนนตั้งแต่ 750 คะแนน ขึ้นไป และ อบต.ขนาดกลาง ต้องมีคะแนน
ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์ ดังนี้  
ก) เกณฑ์ชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรของ อบต. จ านวน 150 คะแนน 
ข) เกณฑ์ชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 250 คะแนน 
ค) เกณฑ์ชี้วัดด้านประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 300 คะแนน 
ง) เกณฑ์ชี้วัดด้านธรรมาภิบาล จ านวน 300 คะแนน 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีรายได้เข้าหลักเกณฑ์การขอปรับขนาด อบต.
จากขนาดเล็กเป็น อบต.ขนาดกลาง จึงเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติให้ปรับขนาด อบต. จาก อบต.
ขนาดเล็กเป็น อบต.ขนาดกลางสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดอภิปรายขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับขนาด อบต.จาก อบต.ขนาดเล็กเป็น อบต.ขนาดกลางด้วยคะแนน 
เป็นเอกฉันท์ 
เห็นชอบ   17 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4     ญัตติรา่งข้อบัญญัติ 

     ไม่มี     
ระเบียบวาระท่ี 5     ญัตติอ่ืน ๆ 

             ไม่มี 
ปิดประชุม             เวลา 11.25 น. 
 
    (ลงชื่อ)                ผู้จดบันทึก 

   (นายเสือ   พูนสุวรรณ์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

     (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางกาญจนา   ศักดิ์สองเมือง) 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมุคตา   อาลี) 



(ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
       (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 



 
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  
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม                รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละสมัย 

สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  สมัย 

สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558        ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน 
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559- 2561)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เลขานุการสภาฯ   ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการ 
          จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย 
          ประกอบด้วย  6   ส่วน  คือ 

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

จังหวัดปัตตานี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี (2559-2561) 
- นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
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      ส่วนที่ 5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
  ส่วนที่ 6 การติดตามประเมินผล 

- องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
- การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

     (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
     ที่ได้แจกให้สมาชิกแล้ว) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 วรรคท้าย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 

มติที่ประชุม     มตทิี่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยคะแนนเสียง 
  เห็นชอบ  17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
ไม่มี 

ระเบียบวารที่  5    ญัตติอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 
เลิกประชุม เวลา   12.45 น. 

(ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึก 
     (นายเสือ   พูนสุวรรณ์) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักดิ์สองเมือง) 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา   อาลี) 

(ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
 
 



 
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญสมัยที่  3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2559 
วันที่  5  สิงหาคม   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  วาน ิ  

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  
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ท้ายระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“หมายเหตุ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง รายได้ตามงบการเงิน 
ประจ าปีงบแสดงผลการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณท่ีแล้วมา 
ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐานในการค านวณ 
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ 
จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    -เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญสมัยที่ 2  ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2558 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตะโละ สมัยสามญัสมัยที่ 2 ประจ าปี  2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558   
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    จังหวัดปัตตานี 
ประธานสภาฯ   เนื่องจากว่าสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดปัตตานี ได้ท า 
    หนังสือเชิญชวนให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
    โดยยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกฯ ตามรายละเอียดหนังสือที่ได้ 
    แจกให้กับทุกคนแล้ว เรื่องนี้มีที่มาอย่างไร และมีระเบียบเกี่ยวข้องอะไรบ้าง 
    ขอเชิญปลัดอบต. ได้ชี้แจงให้สภาฯได้เข้าใจ 
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ปลัดอบต.    เรียนท่านประธานสภา เนื่องจากประธานสมาคมนายกองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี ได้ส่งหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
    ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดปัตตานี 
    ตามหนังสือที่ท่านประธานได้แจ้งนั้น พร้อมทางสมาคมฯ ได้ของบประมาณเพ่ือ 
    บ ารุงสมาคมเป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งนายก อบต.ตะโละ ได้น าเข้าที่ประชุม 
    ผู้บริหารของ อบต. แล้วมีมติให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ดังกล่าว พร้อมให้ 
    จ่ายเงินค่าบ ารุงสมาคม ตามจ านวน คือ 30,000 บาท 
     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม 
     ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมได้ 
    ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบ ารุงสมาคมนั้น 

(ข) มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือการส่งเสริมกิจการและการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 

(2) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็น 
สมาชิกชมรม 

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องประกอบด้วยสมาชิกส่วน 
    ใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (ตามข้อ (ก) ) ซึ่งอาจหมายความว่าเป็นองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลทั้งประเทศหรือไม่ เนื่องจากสมาคมนายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลครั้งนี้จัดตั้งเฉพาะจังหวัดปัตตานีเท่านั้น เกรงว่าจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
    ของระเบียบกฎหมาย ประกอบกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่จัดตั้งนี้ มีเพ่ือสิทธิ 
    สวัสดิการนายก อบต. รองนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
    วัตถุประสงค์ตามระเบียบข้อ (ข) ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือการส่งเสริมกิจการ 
    และการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก จึงขอให้ท่าน 
    สมาชิกได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน 
ประธาน    ที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธาน    หากไม่มีใครสงสัย หรือซักถามแล้ว ขอมติในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
    มีมตเิห็นชอบ จ านวน  17  เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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5.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประธาน    ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เพ่ือให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ ฯจึงขอเชิญผู้บริหารได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ฯ 

ผู้บริหาร    ขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ ์
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ดังนี้ 
1. สถานะการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้ประมาณการ 
รายรับไว้ 27,300,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  15,100,000 
บาทและจากเงินอุดหนุน จ านวน 12,200,000  บาท   รายได้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในส่วนของ
งบประมาณรายจ่าย ได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 27,300,000 บาท ซึ่งการ
จัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล 
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมเหลืออยู่  
3,229,374.09  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับทั้งสิ้น 26,236,356.90 
บาท 
แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ค่อยดีแต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการ
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเกือบทุกรายการ รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 27,300,000  บาท 
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  รายรับจริง   รายรับจริง   รายรับจริง   รายรับจริง  ประมาณการ 

  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  ปี 2559 
หมวดภาษีอากร           

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          8,195.00  
 

        8,220.00  
 

        8,780.00  
 

      12,939.00  
 

     15,000.00  
 

    ภาษีบ ารุงท้องที ่         21,874.42        22,500.00       23,247.69        19,937.08        30,000.00  
   อากรการฆ่าสตัว ์          3,015.00                   -                     -     -            500.00  

รวมหมวดภาษีอากร      33,084.42      30,720.00       32,027.69       32,876.08       45,500.00  

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

       
  -  

     
  -  

           
  -  

 
- 

 
300.00 

    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย ์

               
    -    

               
    -    

             90.00             340.00            500.00  

    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

-     
  

-              
 

   -  - 700.00 

    ค่าปรับการผิดสัญญา          9,600.00          6,600.00        18,150.00        74,000.00        10,000.00  

    ค่าธรรมเนียมอื่นๆ            440.00             340.00        17,500.00             520.00            500.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 

       10,040.00         6,940.00       35,740.00       74,860.00  12,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           

    ดอกเบี้ยเงินฝาก         75,714.16      131,569.29      144,767.22      107,517.86      130,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน        75,714.16     131,569.29     144,767.22     107,517.86     130,000.00  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        

    ค่าขายแบบแปลน -            110.00          3,000.00  - 3,500.00 

    รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ          6,100.00  -            920.00  
 

-        5,000.00  
 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         6,100.00            110.00         3,920.00  -        8,500.00  

หมวดภาษีจัดสรร         

    ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
ก าหนดแผนฯ 

    4,941,004.26   5,481,052.44   8,745,488.03   8,795,191.00  9,250,000.00  

    ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
จัดสรรรายได้ฯ 

    1,346,006.33   1,600,362.79   1,857,425.56   2,001,560.95  2,200,000.00  

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ         76,720.90  - - - - 

ภาษีสุรา      838,174.86      810,082.30      849,806.39      938,455.79   1,000,000.00 
 
  



  รายรับจริง   รายรับจริง   รายรับจริง   รายรับจริง  ประมาณการ 

  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  ปี 2559 
ภาษีสรรพสามิต    1,612,071.78   1,455,771.13   1,857,969.54  1,276,433.09  2,000,000.00 

    ค่าภาคหลวงแร ่         39,471.76        20,790.15        23,962.97        31,379.48        45,000.00  

    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม         40,616.00        59,187.02        75,938.83        73,605.19      100,000.00  

    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

           662.00             687.00        20,039.00          1,330.00        9,000.00  

รวมหมวดภาษีจัดสรร    8,894,727.89  9,427,932.83  13,430,630.32  13,117,955.50  14,904,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         

    เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

   7,826,234.00   9,004,626.00   7,794,924.00   8,934,343.00  12,200,000.00  

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    7,826,234.00  9,004,626.00  7,794,924.00  8,934,343.00  12,200,000.00  

รวมทุกหมวด  16,845,900.47  18,601,898.12  21,442,009.23  22,267,552.44  27,300,000.00  

      

ตามรายละเอียดรายรับ และรายจ่าย  รายละเอียดตาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประธาน    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ฯ 
เพ่ือให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะ เวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น    

วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
ตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละ ได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  27,300,000  บาท และประมาณ
การ รายจ่ายไว้จ านวน  27,300,000  บาท  
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ซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  โดยบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้   

    หลักการ 
    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  27,300,000  บาท จ าแนกได้ดังนี้ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป               11,142,620.00  

    แผนงานบริหารทั่วไป                10,910,120.00  

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 232,500.00  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 14,423,880.00 

    แผนงานการศึกษา 5,552,180.00 

    แผนงานสาธารณสุข 225,000.00 

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 40,000.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน 6,696,700.00 

    แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 780,000.00 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,130,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 370,000.00 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

    แผนงานการเกษตร 30,000.00 

    แผนงานการพาณิชย ์ 340,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น 1,363,500.00 

    แผนงานงบกลาง 1,363,500.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,300,000.00 

  

(ตามรายละเอียดข้อบัญญัติ)      

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละให้ความเห็นชอบต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้ปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ นั้น 
หรือไม่  และหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ก็ขอให้อภิปรายก่อนที่จะลงมติ
..........เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ก็ขอให้สภาได้ลงมติขั้นรับหลักการ 
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มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการ จ านวน  17  เสียง 
    ไม่รับหลักการ จ านวน  0  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
ประธาน    เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว การพิจารณาใน วาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ด าเนินการต่อไป 

ประธาน    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ซึ่งประกอบด้วย   
1. นางวารี  ศักดิ์สองเมือง      
2. นายอาหามะ อามะ  
3. นางพัชรีย์  โชติรัตน์ 
มีสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่อย่างไร 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ประธาน  ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภา อบต. ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ฯ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า การเสนอค าแปรญัตติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๔๙ 

มติที่ประชุม  มีมติก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่  10 
สิงหาคม ๒๕58  และก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 
2558 เวลา 09.30 น. และนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3ในวันที  14  สิงหาคม 2558  เวลา 09.30 น. ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละ 

ประธาน ดังนั้น ขอให้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาแปร
ญัตติตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ฯ พ.ศ ๒๕๕9 ใน วัน - เวลา และสถานที่ตามมติที่ประชุมฯ ด้วยแล้วน าร่าง
ข้อบัญญัติฯที่ได้ประชุมแปรญัตตินี้เสนอต่อ สภา อบต.ฯ ในการประชุมสภา ฯครั้ง
ต่อไปด้วย 

ระเบียบวารที่  6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา   12.00 น. 

 

 

 

 



 

 

 
(ลงชื่อ)      เสือ  พูนสุวรรณ ์  ผู้จดบันทึก 

     (นายเสือ   พูนสุวรรณ์) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 

(ลงชื่อ)   กาญจนา  ศักดิ์สองเมือง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักดิ์สองเมือง) 

 

(ลงชื่อ)     มุคตา  อาลี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา    อาลี) 

 

(ลงชื่อ)    อับดุลรอแม  จะปะกียา  ผู้รับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 

 



(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญสมัยที่  3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2559 
วันที่  11  สิงหาคม   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  
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2558 
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ   

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม    
2558  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
ประธาน    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติ
รายละเอียดตามที่ได้รายงานให้แก่สมาชิกทุกคนทราบ แล้ว  เพ่ือน าเข้าสู่
การพิจารณาในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 

     วาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติ 
    ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯได้รายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติ 
          ร่างข้อบัญญัติฯ  
นางวารี ศักดิ์สองเมือง ตามท่ีสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2559 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาก่อนที่จะส่งร่างให้
ประธานสภาเพ่ือรายให้สมาชิกก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
นั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  มีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างบัญญัติ 

ประธาน    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ที่ประชุมจะมีมติตามท่ี 
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานหรือไม่ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  จ านวน   17  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จ านวน     0   เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน     1   เสียง 
ประธาน    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2559  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  และ 



วาระท่ี 2ขั้นแปรญัตติ ( ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติ) ไปแล้ว นั้น  ก็ขอให้
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2559   
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
    งดออกเสียง       จ านวน   1 เสียง 

ระเบียบวารที่  5     ญัตติอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา   11.30 น. 
 

(ลงชื่อ)      เสือ  พูนสุวรรณ ์  ผู้จดบันทึก 
  (นายเสือ   พูนสุวรรณ์) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 

(ลงชื่อ)   กาญจนา  ศักดิ์สองเมือง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักดิ์สองเมือง) 

 

(ลงชื่อ)        มุคตา  อาลี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา    อาลี) 

 

(ลงชื่อ)      อับดุลรอแม  จะปะกียา ผู้รับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2559 
วันที่ 14  ธันวาคม   2559 

เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต 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 อบต. ณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง  

3 นายฮะมะ   มามุ รองนายก อบต. ฮะมะ    มามุ  



4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. สรินยา   นิลวิเชียร  
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1 การจัดกิจกรรม “ครอบครัวเดียวกัน รวมพลังคนปัตตานี” 

ด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี ได้ก าหนดจัดกิจกรรม 
ปั่นจักรยานการกุศลเฉลิมพระเกียรติ หารายได้ผู้ป่วยติดเตียง  “ครอบครัว
เดียวกัน รวมพลังคนปัตตานี”  ในวันที่ 17 ธันวาคม  2558   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2558 

มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2558

 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
ไม่มี 

ระเบียบวารที่  5    ญัตติอ่ืน ๆ 

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นายก อบต.   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
      ตามเอกสารแนบท้าย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา   12.15 น.    



 

 

 
      

(ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึก 
     (นายเสือ  พูนสุวรรณ์) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักดิ์สองเมือง) 

 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา    อาลี) 

 

(ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


