
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญสมัยที่  1  ประจ าปี  2560   
วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

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. 

  นายอับดุลรอแม  จะปะกียา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1.1 ประชาสัมพันธ์การยื่นประเมินและช าระภาษี ประจ าปี 2560 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ประกาศยื่นแบบและช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
ประจ าปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน  2560  และยื่นแบบและช าระภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน ตั้งแต่ มกราคม  - กุมภาพันธ์ 2560 
และ อบต.จะก าหนดจะบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือให้ความ 
สะดวกแก่ประชาชนในเดือนมีนาคม  2560 
1.2 การด าเนินงานตามวาระปัตตานี 2560 “ร่วมสร้างปัตตานีให้เจริญรุ่งเรือง” 
ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนวาระปัตตานี 
2560 จัดท ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 12 วาระจังหวัด “ร่วมมือ ร่วมพลัง สร้างปัตตานี 
ให้เจริญรุ่งเรือง เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน”โดยได้ก าหนดประเด็นส าคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระปัตตานี 2560 จ านวน 12 วาระ ประกอบด้วย        
       1.ปัตตานีเมืองสะอาด 
       2.สร้างวินัยจราจร และความปลอดภัยทางถนน 
       3.ปัตตานีเมืองกีฬา 
       4.การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
       5.เพ่ิมผลผลิตด้านการปศุสัตว์ 
       6.ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ให้อ่าวปัตตานี และลุ่มน้ าส าคัญ 
       7.พัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบ  

     มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  8.พัฒนาแหล่งน้ า และจัดระบบบริหารจัดการน้ า 
  9.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 
  10.พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
  11.สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
  12.สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมสงบสุข 
       โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ บูรณาการ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านต่างๆ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และเป็น
ตัวชี้วัดส าคัญของจังหวัด ในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ของจังหวัด เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยสามัญสมัยที่    

4/2559   เมื่อวันที่      14   ธันวาคม   2559 
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   มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
                  สมัยสามัญสมัยที่ 4/๒๕๕9 ประจ าปี ๒๕๕9  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน

เป็นเอกฉันท์    
ระเบียบวาระท่ี 3       กระทู้ถาม 
         ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                            ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2560 
         และการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
ประธาน    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ   ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา วัน 

       เริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และวันเริ่มประชุมสามัญในปี 
       ถัดไป ฯ ให้ประธานสภาน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกของแต่ละปี 

มติที่ประชุม        หลังจากท่ีประธานสภา น าเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีปรึกษาที่ 
          ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี 2560 ดังนี้ 

1. สมัยสามัญท่ี 2 วันที่ 16 - 30 เมษายน  2560 
2. สมัยสามัญท่ี 3 วันที่ 1 – 15  สิงหาคม  2560 
3.  สมัยสามัญท่ี 4 วันที่ 16 – 30  ตุลาคม  2560 

 และมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีต่อไป 1-15 กุมภาพันธ์ 2561           
ระเบียบวาระท่ี 6       เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประธาน 1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อตู้สวิทซ์บอร์ดMDB(Main 

Distribution Board)ชนิดกันฝนระบบ 3 เฟสพร้อมติดตั้ง 
 2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร มีล้อ มี
ฝาปิด จ านวน 4ใบ 

 ขอเชิญปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ส าหรับเหตุผลในการเสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งนี้ ตามเอกสารที่ได้แจกแล้วนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ตั้งงบประมาณรายการใหม่ โดยโอนตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณตามเอกสารที่แจก 
1)ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อตู้สวิทซ์บอร์ดMDB(Main  
Distribution Board)ชนิดกันฝนระบบ 3 เฟสพร้อมติดตั้ง 
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 โอนเพิ่มแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป หมวดค่าคุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ โครงการจัดซื้อตู้สวิทซ์บอร์ดMDB(Main 
Distribution Board)ชนิดกันฝนระบบ 3 เฟสพร้อมติดตั้ง งบประมาณ จ านวน 
115,140.-บาท 
-โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน  โอนลดครั้งนี้ 115,140.-บาท 
2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร มีล้อ มี
ฝาปิด จ านวน 4 ใบ 
-โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ รายการจัดซื้อถังขยะขนาด 
120 ลิตร มีล้อ มีฝาปิด จ านวน 4 ใบ งบประมาณ จ านวน 7,200.-บาท 
-โอนลด แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน  โอนลดครั้งนี้ 7,200.-บาท 

ประธาน ตามที่ปลัด ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่... ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดอภิปราย ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อตู้สวิทซ์บอร์ดMDB(Main 
Distribution Board)ชนิดกันฝนระบบ 3 เฟสพร้อมติดตั้ง 

-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป หมวดค่าคุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ โครงการจัดซื้อตู้สวิทซ์
บอร์ดMDB(Main Distribution Board)ชนิดกันฝนระบบ 3 เฟสพร้อมติดตั้ง 
งบประมาณ จ านวน 115,140.-บาท 
-โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน  โอนลดครั้งนี้ 115,140.-บาท 

2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร มีล้อ มี
ฝาปิด จ านวน 4 ใบ 
    -โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่า  
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ รายการจัดซื้อถังขยะขนาด  
    120 ลิตร มีล้อ มีฝาปิด จ านวน 4 ใบ งบประมาณ จ านวน 7,200.-บาท 
   -โอนลด แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตาม   
     ข้อผูกพัน  โอนลดครั้งนี้ 7,200.-บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ 17 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
        

เลิกประชุม เวลา  12.15 น. 
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    (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 2 ประจ าปี  2560 
วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2560 

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  โชติรัตน ์  

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. 

  นายอับดุลรอแม จะปะกียา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที ่1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1.1 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) 
รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2  

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้ภาครัฐมีข้อมูลของผู้มีรายได้
น้อยที่เป็นปัจจุบันและจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเมื่อปีที่แล้วมีประชากรไป
ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 ราย แต่เป็นผู้มีสิทธิซี่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,500 บาท และ 3,000 บาท จ านวน 7,715,359 ราย  โดยใน
จ านวนนี้ได้โอนเงินไปแล้ว 7,525,363 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 97.5 ของจ านวนผู้มีสิทธิ
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้โอนเงินเนื่องจาก ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ไม่ไปติดต่อกับ
ธนาคาร หรือบัญชีติดอายัด นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะถือ
เป็นช่องทางให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรง โดยฝากเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ี
ได้ประกาศไว้ไปลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ทุกสาขา ส านักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และส านักงานเขตฯใน
กรุงเทพฯ เพื่อรับประจ าตัวผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโดยสารสาธารณะ การ
ประกันภัยผู้มีรายได้น้อย หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ส าหรับผู้ที่มีสิทธิจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกราย ทั้งรายเดิมท่ีเคยลงทะเบียน
แล้ว และรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน
หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 59 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือไม่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือหากมีบ้านพักอาศัยต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตาราง
วา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตรหรือมีที่ดินเพ่ือการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ หรือที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่
การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่ หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2560 ที่ www.epayment.go.th หรือที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากไม่มีชื่อให้ไป
ติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระรวงการคลังจะด าเนินให้ต่อไป 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยสามัญสมัยที่ 1 

ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่      14  กุมภาพันธ์  2560 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3       กระทู้ถาม 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องการรายงานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560-2562) 
ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
 
 

http://www.epayment.go.th/
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เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็น
ดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี รายละเอียดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชี้แจง 

นักวิเคราะห์ฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1 ผลการด าเนินงานระหว่างตุลาคม
2559-มีนาคม 2560 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้ว 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่…… 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7       เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 

 

เลิกประชุม เวลา   12.00 น. 

(ลงชื่อ)         เสือ   พูนสุวรรณ์  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 1  ประจ าปี  2560 
วันที่  3  สิงหาคม   พ.ศ. 2560 

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 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเปิด 
ประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 คู่มือพื้นฐานฉบบัพกพาที่ประชาชนควรทราบเมื่อไปติดตอ่ราชการกับกระทรวงมหาดไทย 
(มหาดไทยสามัญประจ าบา้น) 

“มหาดไทยสามัญประจ าบ้าน”  ในรูปแบบ e-book  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตัว นางสาวธันย
พร สงวนสุข ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ มา
ปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ณ ส านักงานปลัดกระทรวง 
ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดย
ให้อยู่ภายใต้การฝึกสอนงานของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) โดยใน
การฝึกปฏิบัติราชการดังกล่าว นางสาวธันยพร สงวนสุข ได้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานในกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คู่มือพ้ืนฐานฉบับพกพาที่ประชาชนควร
ทราบเมื่อไปติดต่อราชการกับกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสามัญประจ าบ้าน”ขึ้นใน
รูปแบบ e-book  ท่านสามารถดาวน์โหลด “มหาดไทยสามัญประจ าบ้าน” ในรูปแบบ e-
book  ได้ที่http://library.moi.go.th/MyResearch/pfile/26/770/index.html 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญสมัยที่ 2    ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  20  เมษายน   2560 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ                    

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี  2560 วันที่  20   เมษายน  2560   ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 
ประธาน   ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดร่าง 
ข้อบัญญัติ ฯ  จึงขอเชิญผู้บริหารได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ฯ 

ผู้บริหาร   ขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง 
   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้ประมาณการ 
รายรับไว้  33,300,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  15,500,000 บาท 
และจากเงินอุดหนุน  จ านวน  17,800,000  บาท    
 
 
 
 

http://library.moi.go.th/MyResearch/pfile/26/770/index.html#p=1
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รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน  33,300,000 
บาท  ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบ
สมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)      นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมเหลืออยู่  
1,288,723.94  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับทั้งสิ้น  28,243,539.99บาท 
แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ค่อยดีแต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการตามที่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเกือบทุกรายการ   
รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 33,300,000 บาท 
 
 

รายรับ 

 รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2559   ปี 2560   ปี 2561  

รายได้จัดเก็บเอง       

    หมวดภาษีอากร 50,803.13       83,500.00        76,600.00  

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

20,490.00       49,500.00        3,800.00  

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,818.55      170,000.00      50,000.00  

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

                -                    -                    -    

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          1,200.00        14,000.00         5,000.00  

    หมวดรายได้จากทุน                 -                    -      

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 171,311.68 317,000.00 134,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    หมวดภาษีจัดสรร 14,178,202.06  18,880,000.00  15,365,200.00  

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,178,202.06 18,880,000.00 15,365,200.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,986,708.00 18,803,000.00  17,800,000.00  

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,986,708.00 18,803,000.00 17,8000,000.00  

รวมทั้งหมด 21,336,221.74  38,000,000.00  33,300,000.00  
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ตามรายละเอียดรายรับ และรายจ่าย  รายละเอียดตาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน   ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ฯ 
เพ่ือให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้   
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะ เวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย 
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
นั้น 
วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
ตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 องค์การ 
บริหารส่วนต าบลตะโละ ได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 33,300,000   บาท  
และประมาณการ รายจ่ายไว้จ านวน  33,300,000   บาท ซึ่งเป็นการจัดท า 
งบประมาณแบบสมดุล   โดยบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้   

   หลักการ 
   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  33,300,000   บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป                 

    แผนงานบริหารทั่วไป 12,471,284.00 
 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    405,000.00  

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

    แผนงานการศึกษา                  6,575,684.00  

    แผนงานสาธารณสุข                    80,000.00  

    แผนงานเคหะและชุมชน                  1,778,040.00  

    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     380,000.00  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                    760,000.00  

ด้านการเศรษฐกิจ                        

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,892,000.00 
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    แผนงานการเกษตร                   25,000.00                    

    แผนงานการพาณิชย์ 0 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน                       

    แผนงานงบกลาง                  6,932,992.00  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น               33,300,000.00  

 (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 

มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการ จ านวน  17  เสียง 
    ไม่รับหลักการ จ านวน  0  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
ประธาน   เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว การพิจารณาใน         

 วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  

ด าเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 6 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2554 หมวด 8  ข้อ 103 และ 105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจ 

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  และวิธีการเลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามข้อ 107 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน และวิธีการเลือกให้น าข้อ 12 มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม 

     เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติก าหนด  
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรม 
การแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค าแปรญัตติ (ข้อ 49 วรรคหนึ่ง) 
 อีกท้ังสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีมติก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลังจาก 
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ที่ได้รับค าแปรญัตติจากสมาชิก อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วันตั้งแต่วันไหนถึง 
วันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา 
(ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 110 

ประธาน   ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรม 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

นางพัชรีย์           ดิฉันนางพัชรีย์ โชติรตัน์ สมชิก อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอชื่อนางวารี ศักดิ์สองเมือง 
ประธาน   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นางกาญจนา  ดิฉันนางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ขอรับรอง 
นางสาวสมหญิง  ดิฉันนางสาวสมหญิง ชูเอิน  ขอรับรอง 
ประธาน   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่2 
นายแวอาลี            กระผมนายแวอาลี ยูโซะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ขอเสนอชื่อนายอาหามะ อามะ 
ประธาน   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายเจ๊ะยอ    กระผมนายเจ๊ะยอ ลาเต๊ะ  ขอรับรอง 
นายมะลาเย็ง  กระผมนายมะลาเย็ง บือสา  ขอรับรอง 
ประธาน   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่3 
นางกาญจนา  ดิฉันนางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง สมาชิก อบต.หมู่ที่3  ขอเสนอชื่อนางพัชรีย์ โชติรัตน์ 
ประธาน   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นางสาวสมหญิง    ดิฉันนางสาวสมหญิง ชูเอิน  ขอรับรอง 
นางวารี     ดิฉันนางวารี ศักดิ์สองเมือง ขอรับรอง 
ประธาน   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
   มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่...เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน 

ใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  สรุปที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
   1) นางวารีศักดิ์ สองเมือง 
   2) นายอาหามะ อามะ 
   3) นางพัชรีย์ โชติรัตน์ 
ประธาน   เมื่อสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ล าดับ 

ต่อไป กระผมจะให้สภา อบต. ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิก อบต. ที่มิได้เป็นกรรมการ 
แปรญัตติยื่นค าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา 
อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสภา 
อบต. ได้มีมติรับหลักการเมื่อเวลา 11.30 น.  

ประธาน   เมื่อสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ขอให้ที่ 
ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภา อบต. ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ฯ 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า การเสนอค าแปรญัตติให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๔๙ 

มติที่ประชุม   มีมติก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม  
2560 เวลา 09.30น. ถึง วนัที่  8 สิงหาคม 2560เวลา 16.30น. และก าหนดระยะเวลา   
ในการแปรญัตติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.- 12.00น. และนัดประชุมเพ่ือ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3  ในวันที  14  สิงหาคม 2560  เวลา  
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09.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ประธาน   ดังนั้น ขอให้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาแปร 
ญัตติตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ฯ พ.ศ 2561 ใน วนั - เวลา และสถานที่ตามมติที่ประชุมฯ ด้วยแล้ว 
น าร่างข้อบัญญัติฯที่ได้ประชุมแปรญัตตินี้เสนอต่อ สภา อบต.ฯ ในการประชุมสภา ฯ 
ครั้งต่อไปด้วย 

 
ระเบียบวารที่  7   เรื่องอ่ืน ๆ 
เลิกประชุม เวลา            12.00 น. 

 

 

 
(ลงชื่อ)         เสือ   พูนสุวรรณ์  ผู้จดบันทึก 

     (นายเสือ   พูนสุวรรณ์) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 

(ลงชื่อ)   กาญจนา   ศักดิ์สองเมือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักดิ์สองเมือง) 

 

(ลงชื่อ)      นายมุคตา    อาลี             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา    อาลี) 

 

(ลงชื่อ)      อับดุลรอแม   จะปะกียา   ผู้รับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 

 



(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญสมัยที่  3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560 
วันที่  14  สิงหาคม   พ.ศ. 2560 

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 2560  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2560 
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ   

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม    
2560  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
ประธาน    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติ
รายละเอียดตามที่ได้รายงานให้แก่สมาชิกทุกคนทราบ แล้ว  เพ่ือน าเข้าสู่
การพิจารณาในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 

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

2561 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาก่อนที่จะส่งร่างให้
ประธานสภาเพ่ือรายให้สมาชิกก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
นั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  มีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างบัญญัติ 

ประธาน    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบตามท่ี 
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานหรือไม่ 

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

2561  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
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วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  และ 
วาระท่ี 2ขั้นแปรญัตติ ( ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติ) ไปแล้ว นั้น  ก็ขอให้
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2561   

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ส าเนา) 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2560 

วันที่ 19  ตุลาคม   2560 
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  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1 การจัดกิจกรรมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560  ได้เห็นชอบใน
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการดังนี้ 
  ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560   ดังนี้ 
(1) ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 

รวม 15 วัน 
(2) ให้วันพฤหัสบดีที่26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว 
(3) ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 

28 ตุลาคม 2560 และให้เริ่มเก็บผ้าระบายขาว-ด า ป้ายข้อความส่งเสด็จสู่
สวรรคาลัยตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้เสร็จ
ภายในคืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 
ฯลฯ รายละเอียดตาม หนังสือด่วนที่สุดที่ ปน 0023.3/ว 08543 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2560 ที่ได้แจกให้สมาชิกแล้ว 

อ าเภอยะหริ่งก าหนดสถานที่ส าหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส าหรับข้าราชการ 
และประชาชนคือวัดบูรพาราม ส าหรับการแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ 
ทุกข์  นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดเครื่องแบบ และประชาชนทั่วไป แต่งกายชุด
สุภาพ ไว้ทุกข์ 

 
มตทิี่ประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยสามัญสมัยที่ 

3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่   14   สิงหาคม  2560 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ             

          สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  14   สิงหาคม  2560  
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3       กระทู้ถาม 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ไม่มี 



-3- 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2562)  
ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
ทุกของทุกปี  
รายละเอียดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจง 

นักวิเคราะห์ฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2 ผลการด าเนินงาน
ระหว่าง  เมษายน 2560 –   กันยายน  2560 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
แล้ว 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่…..ถ้าไม่มีใครซักถามก็ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6        เรื่องอ่ืน ๆ 

                ไม่มี 
 

 ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 

 

 
      

(ลงชื่อ)         เสือ  พูนสุวรรณ์  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 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


