
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบลาโละ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  เวลา  10.00 น. 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายมูฮำหมัดยัมรีย์   สะแม  ประธานสภาฯ 
 2. น.ส.รอปีอะห์   ตอพา   สมาชิกสภาฯ ม. 1 
 3. นายมูฮำหมัดซูเปียน   เจ๊ะแน  สมาชิกสภาฯ ม. 2 
 4. นายอับดุลรอนิง   มะเซ็ง  สมาชิกสภาฯ ม. 3 
 5. นายมะรีเป็ง  หลงปลา   สมาชิกสภาฯ ม. 4 
 6. นายมูฮำหมัดอัซฮารี   มะมิง  สมาชิกสภาฯ ม. 5  
 7. น.ส.ฟาตีเมาะ   สะมะแอ  สมาชิกสภาฯ ม. 5  
 8. นายมามะนอ   วาโต   สมาชิกสภาฯ ม. 6 
 9. นายอับดุลรอซะ   ดือราฮิง  สมาชิกสภาฯ ม. 6 
 10. นายนิแอ   นิโซ๊ะ   สมาชิกสภาฯ ม. 7 
 11. นายสะรีย์   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาฯ ม. 8 
 12. นายแวหะมะ  หะ   สมาชิกสภาฯ ม. 8 
 13. นายอีดือเระ   เจ๊ะแว   สมาชิกสภาฯ ม. 9 
 14. นายพงศ์ศักดิ์   หมานละงู  เลขานุการสภาฯ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายหะมะ   สาและ   รองประธานสภาฯ   ขาด 
 2. นายไซนูดิง   บือราเฮง   สมาชิกสภาฯ ม. 7 ขาด 
 3. นายมัสรียา   มะแซ   สมาชิกสภาฯ ม. 9 ขาด 
 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  สมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  หลังจากนั้น
เลขานุการสภา อบต. ก็นับจำนวนสมาชิกทั้งหมด เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญประธานสภา อบต. 
กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2563 ซ่ึงดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 พิจารณา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 

  ในวาระนี้  เป็นการพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 
ในเรื่องนี้ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
กำหนดสมัยประชุม เรียนเชิญครับ  
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เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนำความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม       
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้นขอให้ทาง
สมาชิกสภาฯ เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญและประชุมสมัยแรกเรียนเชิญ 

นายสะรีย์  ยูโซ๊ะ  เรียนท่านประธานสภาฯกระผมขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำปี 2563 และการกำหนดสมัยแรก ประจำปี 2564 ดังนี้ 

                            สมัยสามัญ ประจำปี 2563            
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 เมษายน 2563        
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563        
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2563             
และกำหนดสมัยแรกของปี 2564 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 

                       ผู้รับรอง 2 ท่าน                            
1. นายนิแอ   นิโซ๊ะ          
2. น.ส.รอปีอะห์   ตอพา 

ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไม่ ถ้าไม่มีผมมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 

ประธานสภาฯ 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขอให้ทางปลัด อบต. ขึ้นชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในเรื่องการ
แก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องด้วย 
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กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นธ 0023.3/ว 70 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ตามแนวทางการดำเนินงานของ อปท. ดำเนินงานโครงการ
ใดๆ ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือสั่งการฉบับที่กล่าวไป
ข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัต ิ

ประธานสภาฯ  จากรายละเอียดที่ทางปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดไปมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 

ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ตั้งเป็นรายการใหม่ 
 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ตั้งเป็นรายการใหม่
ขอให้ทางปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.
2543  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นที่จะต้อง
ซ่อมแซมรถขยะและรถดับเพลิงซึ่งผ่านการใช้งานเป็นเวลากว่า 10 ปี 
สภาพชำรุดเสียหายจำเป็นที่ต้องซ่อมแซมขนานใหญ่ จึงจำเป็นที่ต้องขอ
อนุมัตจิากสภาฯเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   
 รายการเดิม (โอนลด)                                                
โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร โอน
ลดจำนวน 1,750,000 บาท     
 โอนตั้งเป็นรายการใหม่ (โอนเพ่ิม)                                 
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ โอนตั้ง
งบประมาณไว้ 1,750,000 บาท                                                                                                 

ประธานสภาฯ  จากรายละเอียดที่ทางปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดไปมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น 
 
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม          
             (นายพงศ์ศักดิ์   หมานละงู)      
        เลขานุการสภาฯ 
  
    (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                               (นายมูฮำหมัดอัซฮารี  มะมิง)      
       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
 
    (ลงชื่อ)        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                  (นายสะรีย์   ยูโซ๊ะ)       
               สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 

(ลงชื่อ)      -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (นายมัสรียา   มะแซ)       
            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

 
    (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายมูฮำหมัดยัมรีย์   สะแม)                                                        
                                                ประธานสภาฯ 


