
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง                                                      
การประชุมสมยัสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที ่๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗                                                 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                                       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

ผู้เขา้ประชุม                                                                                                                                        

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสะมะแอ  สะมะ ประธานสภา อบต.ท่าธง  สะมะแอ  สะมะ  
๒ นายพิสิทธ์ิ  เพชรประดับ รองประธารสภา อบต.ท่าธง  พิสิทธ์ิ  เพชรประดับ  
๓ นายซัมซูดิง  มะสาแห สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑  ซัมซูดิง  มะสาแห  
๔ นายปักรี  แวดะสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒  ปักรี  แวดะสง  
๕ นายมะรอเซะ สะมะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒ มะรอเซะ  สะมะ  
๖ นายนาสือรี  มมีะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ นาสือรี  มมีะ  
๗ นายอาแว  มีมะ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๓ อาแว  มีมะ  
๘ นายซุลกลมิพลี  บากา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔ ซุลกลมิพลี  บากา  
๙ นายพงศ์  อินโท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕ พงศ์  อินโท  
๑๐ นายสมหวัง  สทุธิโภชน์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕ สมหวัง  สทุธิโภชน์  
๑๑ นายอาดือนัน  ลิละละ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๖ อาดือนัน  ลิละละ  
๑๒ นายอับดุลรอพา  วาโตะมะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๖ อับดุลรอพา  วาโตะมะ  
๑๓ นายอะดือนา  เจะแต สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๗ อะดือนา  เจะแต  
๑๔ นางสาวซีเย๊าะ  ดือราโอะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๗ ซีเย๊าะ  ดือราโอะ  

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม                                                                                                                         
๑. นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา        ตําแหน่ง  นายก อบต.                    วิษณุเมนุสา  วาแมดีซา                      
๒. นายอับดุลมายิ  ดะกา               ตําแหน่ง  รองนายก อบต.                อับดุลมายิ  ดะกา                            
๓. นายหามะ  มีมะ                      ตําแหน่ง  รองนายก อบต.                หามะ  มีมะ                                  
๔. นายสุดิน  มะแซ                      ตําแหน่ง  ปลัด อบต./ เลขานุการ        สุดิน  มะแซ                                 
๕. นายอําราญ  เจะมะ                  ตําแหน่ง  รองปลัด อบต.                  อําราญ  เจะมะ                              
๖. นางพรเพ็ญ  รักษ์เชื้อ                ตําแหน่ง  ผอ.กองคลัง                     พรเพ็ญ  รักษ์เชื้อ                            
๗. นายนัสรุล  วงศ์สันติศาสน์          ตําแหน่ง ผอ.กองโยธา                     นสัรุล  วงศ์สันติศาสน์                      
๘.นายอาซิ  เด็งราเม็ง                  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด          อาซิ  เด็งราเม็ง     

 

 

 

 



                                            

เริ่มการประชมุ ๑๐.๓๐ น.                                                                                                             

            เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสะมะแอ  สะมะ  ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง   
ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ                                                                                     
                               -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว                                                                                    
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าธง อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลว้ เมื่อเลขานุการสภาฯ อ่านจบ ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าธง ท่านใดขอ                                                                                                                

                        แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม                                                                                   
มตทิีป่ระชุม        รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗                                    
                เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                                                            
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอพิจารณา                                                                                                         
                 ๓.๑ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ                                                                                           
                              ประธานกรรมการแปรญัตติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามระยะเวลาที่สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ได้กําหนดภายในวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ปรากฏว่า ไม่
มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง หรือผู้ใดเสนอขอ แปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม   
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ได้ตรวจพิจารณา
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วไม่ติดใจใดๆ 
เห็นชอบร่างข้อบัญญัตติงบประมาณ ฯ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง นําเสนอและไม่ขอ
แปรญัตติ                                                                                                                 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง กล่าวว่า ในวาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ท่านใดขอแปรญัตติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง กลา่วต่อไป
ว่า ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาลงมติ ในวาระที่ ๓ ต่อไป ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  ให้ที่
ประชุมพักการประชุม ๑๕ นาที                                                                                                                  
เริ่มประชุมใหม่เวลา ๑๐.๐๐ น.                                                                                                                 
                 ๓.๑ วาระที่ ๓ การลงมติ                                                                                               
                               ประธานสภา อบต. กล่าวว่า ขอเชิญท่านเลขานุการสภา อบต. กล่าวช้ีแจง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕๒ กําหนดว่า 
“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ ซึง่การพิจารณาในวาระนี้ ไม่มกีารอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมได้ลงมติให้มกีาร
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาขอให้ที่ประชุมสภา อบต. ลงมติจะให้ตราข้อบัญญัติหรือไม่                              
ประธานสภา อบต.กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ปรากฏไม่มีสมาชิก ท่านใด อภิปราย  



  ประธานสภา อบต. กล่าวว่าขอให้ประชุมลงมติ                                                                 
มตทิีป่ระชุม                          เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ด้วย
คะแนน    เอกฉันท์ 14 คะแนน       

๓.๒ พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีที่ไม่ก่อหนีผู้กพันงบลงทุน 

                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง    ฝ่ายบริหารขอให้สภาฯพิจารณาอนุมัติกัน
เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ข้อ 59 ความว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกหรือไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งฝ่ายบริหารเสนอสภาฯพิจารณาในครั้งนี้ 3 รายการ ดังนี้  

   1.ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่า
    ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จํานวน       1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 4,300.- บาท (สี่พันสามร้อยบาท
ถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงิน    อุดหนุนทั่วไป 

2.ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จํานวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

3.ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครือ่ง วงเงินงบประมาณ 4,300.- บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,008,600.- บาท (สีล่า้นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

                             ประธานสภา อบต. กล่าวว่าขอให้ประชุมลงมติ                                                                   
มตทิีป่ระชุม                          อนุมัติให้กันเงินเป็นเอกฉันท์ 14 คะแนนเสียง 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบยีบวาระที๔่                    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                           
                                    -ไม่มี-                                                                                                   
                                หลังจากนั้นประธานสภา อบต. ได้สั่งปิดการประชุมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

                                          เลกิประชุม เวลา ๑๒.๓๐น. 

 

                                                                                     (ลงชื่อ)        สุดิน                                         
                                                                                        (นายสุดิน  มะแซ)                                 
                                                                               ปลัด อบต./ เลขานกุารสภา อบต                        
                                                                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 

                                                                                          (ลงชื่อ)     สะมะแอ                                      
                                                                                        (นายสะมะแอ  สะมะ)                            
                                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง                     

 

คณะกรรมการการตรวจสอบการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว                                                                                    
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖                     

                                                                        (ลงชื่อ)       มะรอเซะ   ประธานกรรมการ                             
                                                                       (นายมะรอเซะ  สะมะ)                    

 

                                                                        (ลงชื่อ)       อะดือนา            กรรมการ                              
                                                                        (นายอะดือนา  เจะแต)         
 

                                                                          (ลงชื่อ)       อับดุลรอพา        กรรมการ                             
                                                                        (นายอับดุลรอพา  วาโตะมะ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


