
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยที่  2   ประจ าปี  2555   
วันที่    15   มิถุนายน    พ.ศ. 2555 

เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

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

1 นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานสภาฯ อับดุลรอแม จะปะกียา  
2 นางวารี  ศักดิ์สองเมือง รองประธานสภาฯ วารี  ศักดิ์สองเมือง  
3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต. มุคตา  อาลี  
4 นายอาบัตร  ดาโอะ สมาชิก  อบต. อาบัตร  ดาโอะ  
5 นายบาราเฮง  หามะ สมาชิก  อบต. บาราเฮง  หามะ  
6 นายเจะยอ  ลาเตะ สมาชิก  อบต. เจะยอ  ลาเตะ  
7 นายฮะมะ  มามุ สมาชิก  อบต. ฮะมะ  มามุ  
8 นายประสิทธิ์  ไชยสุวรรณ สมาชิก  อบต. ประสิทธิ์  ไชยสุวรรณ  
9 นายส าราญ  ทองขวัญสุข สมาชิก  อบต. ส าราญ  ทองขวัญสุข  

10 นายหามะ  บาราเห็ง สมาชิก  อบต.  หามะ  บาราเห็ง  
11 นายบูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ สมาชิก  อบต. บูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ  
12 นายอาหามัด  ยีแว สมาชิก  อบต. อาหามัด  ยีแว  
13 นายอับดุลเลาะ  กูจิ สมาชิก  อบต. อับดุลเลาะ  กูจิ  
14 นายตูแวอิสมาแอ  ตูแวสูหลง สมาชิก  อบต. ตูแวอิสมาแอ  ตูแวสูหลง  
15 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต. อาหามะ  อามะ  
16 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต. มะลาเย็ง  บือสา  
17 นายมาหามะคตา  นิเซ็ง สมาชิก  อบต. มาหามะคตา  นิเซ็ง  
18 นายมูสตอปา  วาเย็ง สมาชิก  อบต. มูสตอปา  วาเย็ง  
19 นายเสือ  พูนสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ เสือ  พูนสุวรรณ์  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต. มะกะตา  อาแว  
2 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. สรินยา   นิลวิเชียร  
3 นายณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง รองนายก ณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง  
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอับดุลรอแม  จะปะกียา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการรายงานข้อมูลข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้มี “โครงการคนมหาดไทย ปลอด
ยาเสพติด” เพ่ือเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตส านึกของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ห่างไกลยาเสพติด และ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน โดยจะด าเนินการท าสถิติข้อมูล
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูก
ด าเนินคดีอาญา หรือด าเนินการทางวินัยเกี่ยวกับยาเสพติดย้อนหลัง 
3 ปี (พ.ศ.2552 -2554) 

มติที่ประชุม               รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญสมัยที่  1  ประจ าปี  2555  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์    
 2555 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  
สมัย สามัญสมัยที่  1    ประจ าปี 2555  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์   2555        
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน 
3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556- 2558)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการ
 จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
 ประกอบด้วย  6   ส่วน  คือ 

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

    ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคม 
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-  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
- ศักยภาพภายในต าบล 

    ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
    ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

-  วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลตะโละ 
- พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
- จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
- กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
- วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (2553-2556) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 

ประจ าปี 2556 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
- นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

    ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ 
 ส่วนที่ 6 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
  ประเมินผล 

-  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
- การก าหนดวิธีติดตามและประเมินผล 
- การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

    (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ที่ได้แจกให้
    สมาชิกแล้ว) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2555-2557) เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 17   
วรรคท้าย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสาม
ปีต่อไป 

 
   3.2โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสาประตูฟุตบอล    
ประธานสภาฯ            ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละเสนอรายละเอียด 
นายกฯ   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละประกอบด้วย 2 ต าบล คือ 
   ต าบลตะโละ5 หมู่บ้านและต าบลปุลากง 4 หมู่บ้าน ซ่ึงแต่ละปีทาง  
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   องค์การตะโละจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพ่ือให้เยาวชนใช้
   เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดสืบเนื่องจากปัญหา
   ดังกล่าวท าให้ไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมและออกก าลังกายอย่างเพียงพอท าให้
   เกิดปญัหาความขัดแย้งระหว่างเยาวชนทั้ง 2 ต าบลทางคณะผู้บริหารจึงลง
   ความเห็นว่าเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงสมควรเสนอโครงการจัดซื้อเสาประตู
   ฟุตบอลเพ่ือให้เยาวชนมีสถานที่ออกก าลังกายที่เพียงพอไม่แออัด แต่ 
   เนื่องจากอ านาจในการโอนเงินครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลตะโละ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงจัดท าโครงการจัดซื้อ 

เสาประตูฟุตบอล เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเสาประตู
ฟุตบอล โดยโอนเงินจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยโอนไปตั้งจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ค่าเสาประตูฟุตบอล
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) เป็นเงิน 30,000 บาท   ขอให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

ประธานสภาฯ           เรียนเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดวิธีการงบประมาณ 
ปลัด อบต.                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ3)
พ.ศ.2543  ข้อ 27การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นการโอนเงินเพื่อ
จัดซื้อเสาประตูฟุตบอลซึ่งเป็นครุภัณฑ์กีฬาจึงเป็นอ านาจอนุมัติของสภา   

ประธานสภาฯ             ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการพิจารณาการขออนุมัติโอนเงินเพ่ือ 
   จัดซื้อเสาประตูฟุตบอล โดยโอนเงินจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
   หมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยโอน
   ไปตั้งจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
   ครุภัณฑ์กีฬา ค่าเสาประตูฟุตบอล (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) เป็นเงิน  
   30,000 บาท   มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก
   ท่านใดอภิปราย  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อเสาประตู 
   ฟุตบอล โดยโอนเงินจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ประเภทรายจ่าย
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยโอนไปตั้งจ่าย  
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  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ค่าเสาประตูฟุตบอล
  (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) เป็นเงิน 30,000 บาท   ด้วยคะแนนเสียง 

 
เห็นชอบ   16      เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
 
3.2โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประจ าส่วนการคลัง

   
ประธานสภาฯ            ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละเสนอรายละเอียด 
นายกฯ    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้บรรจุโครงการจัดท า
   แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ใน 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยใน
   การจัดท าโครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี 
   หนังสือเรียกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี
   และทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 300)และโปรแกรมประยุกต์ระบบ 
   สารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX  GIS)ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการ 
   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการบันทึกโปรแกรมการปฏิบัติงานจริงจึง 
   จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
   ครั้งนี้ แต่เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไม่ได้ตั้งงบประมาณ
   ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไว้ จึงจัดท าโครงการเพื่อขอโอน
   งบประมาณในการจัดซื้อและอ านาจในการโอนเงินครั้งนี้เป็นอ านาจของ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึง
   จัดท าโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(รายละเอียดตามเอกสารที่
   แนบมา) เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ โดยโอนเงินจากหมวด 
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
   ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบ
   ประชาชน ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประภทครุ
   ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นเงิน 27,000 บาท   
   ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล   
ประธานสภาฯ           เรียนเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดวิธีการงบประมาณ 

ปลัด อบต.                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ3) 
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 พ.ศ.2543  ข้อ 27การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นการโอนเงินเพื่อ
จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คซึ่งเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จึงเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภา   

ประธานสภาฯ             ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการพิจารณาการขออนุมัติโอนเงิน 
   งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอพิวเตอ์โน๊ตบุ๊ค (รายละเอียดตามเอกสารที่
   แนบมา)โดยโอนเงินจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ประเภทรายจ่าย
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน ไปตั้งจ่ายในหมวดค่า 
   ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นเงิน 27,000 บาท   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
   หรือไม ่ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ โดยโอนเงินจากหมวด 
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอพิวเตอ์โน๊ตบุ๊ค (รายละเอียด
   ตามเอกสารที่แนบมา) เป็นเงิน 27,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอพิว 
   เตอ์โน๊ตบุ๊ค (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)โดยโอนเงินจากหมวด 
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
   ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบ
   ประชาชน ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่า
   เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นเงิน 27,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นชอบ   16      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 

4.1   ไม่มี 
ระเบียบวารที่  5   ญัตติอ่ืน ๆ 
    ไม่มี 
  เลิกประชุม เวลา   12.45 น. 
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     (ลงชื่อ          เสือ  พูนสุวรรณ์    ผู้จดบันทึก 
         (นายเสือ  พูนสุวรรณ์) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

   
(ลงชื่อ)        ส าราญ  ทองขวัญสุข    

       (นายส าราญ   ทองขวัญสุข) 
         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   
(ลงชื่อ)           มุคตา  อาลี      

          (นายมุคตา   อาลี) 
                                         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


