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 เมื่อถึงเวลาประชุม  สมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  หลังจากนั้น
เลขานุการสภา อบต. ก็นับจำนวนสมาชิกทั้งหมด เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญประธานสภา อบต. 
กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 
2564 แจ้งท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่ง
ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วไม่ทราบว่ามี
ทางสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
ลาโละ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564  

  ด้วยทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ทางประธานสภาฯ ปรรจุเข้า
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
เพ่ือขอความเห็นชอบ ดังมีหลักการและเหตุผลปรากฎตามร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 ที่จัดส่งพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น จึง
เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา ในส่วนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขอให้ทาง
เลขานุการสภาฯ ขี้แจงครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรี ย น ท่ า น ป ระ ธ าน ส ภ าฯ  แ ล ะส ม าชิ ก ส ภ าฯ  ทุ ก ท่ า น
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
  มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ใน
การนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วย
ก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
อย่างอ่ืน        
  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่คณะ
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น        
  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554         
  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 
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 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ   ในขั้นตอนการรับหลักการขอให้ทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปฏิบติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ กล่าวขี้แจงรายละเอียด
หลักการและเหตุผล ของการเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2564 
ให้ทางท่ีประชุมทราบรายละเอียด 

ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนของ
ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2564 หลักการและเหตุผลมีดังนี้ เนื่องด้วย
ปัจจุบัน ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ มีการ
ดำเนินการจัดตั้งตลาดเพ่ือจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป 
เพ่ือเป็นการควบคุมการจัดตั้งตลาด ให้มีความถูกต้องตามสุขลักษณะและ
ความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 35 
มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 ให้กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

ประธานสภาฯ  ในที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดหลักการและเหตุผล ดังกล่าวแล้ว
นั้น ไม่ทราบว่ามีทางสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมอีก หากที่ประชุมไม่มีผลขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์- 

 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ  ในรายละเอียดขั้นแปรญัตติขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ขี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได ้        
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ        
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง 
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ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย      
 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ        
 การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแนบท้ายระเบียบนี้ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  
 ทั้งนี้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละเสียง
ข้างมากเป็นผู้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมสภาฯจึงมีมติอนุมัติที่จะให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว    
 โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละได้ร่วมกันเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2564 ดังกล่าวเป็น
รายข้อ พร้อมเปิดโอกาศให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายและให้
ข้อเสนอแนะข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพวิธีชีวิตของชุมชน สภาพของ
ตลาดที่ดำเนินการตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่ประชุมไม่มีผู้ประสงค์แปรญัตติใน
รายละเอียด จึงขอมติในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 

 วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ

ประธานสภาฯ  ในรายละเอียดขั้นลงมติขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ขี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร       
 ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้เป็นข้อบัญญัติฯต่อไป- 
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ประธานสภาฯ 3.2 พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของรายละเอียดขอให้ปลัด อบต.ขี้แจง 

ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน โอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2541  
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็น
รายจ่ายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 ประกอบกับโครงการที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นไปแล้วนั้น 
มีปัญหาเรื่องสถานที่ก่อสร้าง และการจัดหาผู้รับจ้าง จึงมีความจำเป็นที่ต้อง
ขออนุ มติจากสภาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการแก้ ไข โอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้  

  โครงการเดิม      

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 89 เมตร ลึก 0.50 เมตร  งบประมาณ 414,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 125 เมตร ลึก 1 เมตร  งบประมาณ  599,000 บาท 

3. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 650 เมตร หนา0.10 เมตร  งบประมาณ 552,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างรั่วกูโบร์ หมู่ที่ 6 ขนาดยาว 100 เมตร สูง 1.70 
เมตร งบประมาณ 582,000 บาท 

5. โครงการถมดินพร้อมก่อสร้างรั่วกูโบร์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 54 เมตร สูง 1.20 เมตร  งบประมาณ  583,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 110
เมตร ลึก 2 เมตร  งบประมาณ  600,000 บาท    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,330,000 บาท 

  โครงการใหม่ 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายชุมชนบ้านบือแรง หมู่
ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 519,000 บาท 

2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายข้างมัสยิด หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร งบประมาณ 328,000 บาท 
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3. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายลาโละไอร์ดือลง หมู่ที่ 
5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร งบประมาณ  2,338,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,185,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังการ
โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  145,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีทาง ปลัด อบต.ขี้แจงรายละเอียดไปข้างต้นมีทางสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    -เห็นชอบ- 

ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่า
ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอให้
ทาง ปลัด อบต.ขี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ   ทุกท่านในส่วน
รายละเอียดการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น        
 ซึ่งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏว่าการจัดตั้งงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอ้ีพลาสติก ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์
สำนักงาน แต่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  โครงการเดิม     

1. โครงการจัดซื้ อ เก้ า อ้ีพลาสติก  จำนวน 500 ตัว  งบประมาณ 
175,000 บาท  ซึ่งตั้งงบประมาณรายจ่ายอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จึงขอ
อนุมัตโิอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นวัสดุสำนักงาน 

 โครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเข้า 

1.วัสดุสำนักงาน งบประมาณ 175,000 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  

ประธานสภาฯ   ตามที่ทาง ปลัด อบต. ขี้แจงรายละเอียดไปข้างต้นมีทางสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    -เห็นชอบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.30 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 


