
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง                                                      
การประชุมสมยัสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที ่๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗                                                 

วันที่ ๑ 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  มมีะ                                 
๔. นายสุดิน  มะแซ                       ตําแหน่ง  ปลดั 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            นัสรุล  วงศ์สันติศาสน์                     
๘.นายอาซิ  เด็งราเม็ง                       ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด   อาซิ  เด็งราเม็ง                             

เริ่มการประชมุ ๑๐.๓๐ น.                                                                                                             

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสะมะแอ  สะมะ  ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้                                                                                    



ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                
                               -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว                                                                                    
                      ประธานสภา อบต. ให้เลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมสภาครั้ง                             
                ครั้งที่แล้ว เมื่อเลขานุการสภาฯ อ่านจบแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดขอ                           
                แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                                                                      
มตทิีป่ระชุม                 รบัรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗                           
                เมื่อวันที่ ๑๓ มถิุนายน ๒๕๕๗                                                                                          
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณา                                                                                                          
                 ๓.๑ วาระที่ ๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗                         
นายสะมะแอ สะมะ                                                                                                                                
ประธานสภา อบต.                  ได้มอบให้นายก อบต. อ่านคําแถลงให้แก่สมาชิก อบต. ได้รับทราบและ
พิจารณา    

                                         รายละเอียดดังนี้                                                                                           

นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา ท่านประธานสภา อบต. และสมาชิก อบต. ท่าธง บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหาร(นายก อบต.)    ของ อบต. ท่าธง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภา 

อบต. ท่าธง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร อบต. ท่าธง จึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

                                   ๑.สถานะการคลัง                                                                                               
                         ในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ได้
ประมาณการรายรับไว้ ๒๕,๗๐๓,๒๐๐ บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จัดเก็บ
เองจะได้ปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของรายจ่าย ซึ่งจัดทําการประมาณเท่ากับรายได้เป็น
งบประมาณแบบสมดุล นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธงมีเงินสะสมคงเหลือ 
๕,๓๗๑,๙๘๐.๙๒ บาท  และเงินทุนสํารอง ๙,๘๑๒,๕๗๐.๘๗ บาท (ข้อมูล ณ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)                                    
                          ๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน                                                     
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแมว่้า รายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลจะมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภารกิจต่างๆ ที่ต้องดําเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าธง สามารถดําเนินการตามที่ได้ต้ังประมาณรายจ่ายครบถ้วนทุกประการ                                                         
                      ๒.๑ รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณการไว้รวม ๒๕,๗๐๓,๒๐๐ บาท                        
                      ๑) รายได้จัดเก็บ ประมาณการตั้งไว้ ๓๖๐,๒๐๐ บาท                                                         
                      ๒) รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้ อบต. ประมาณการตั้งไว้ ๑๑,๘๓๙,๘๐๐บาท                       



                      ๓)  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. ประมาณการตั้งไว้ ๑๓,๕๐๓,๒๐๐ บาท                             
                       ๒.๒  รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณการตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 
๒๕,๗๐๓,๒๐๐ บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้                                                                               
                              ก.  ด้านบริหารทั่วไป                                                                                       
                        ๑. ด้านงานบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๐,๙๑๓,๐๐๐ บาท                                                     
                             ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป จํานวน ๙,๖๕๑,๒๑๐ บาท              

                                                                                                                                   

 

/ข.ด้านบริการ...                     

                 ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๘,๖๕๓,๐๘๐ บาท                                           
๑. แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๕,๗๗๕,๔๔๙ บาท                                                                      
๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท                                                                       
๓. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๕,๖๒๔,๓๐๐ บาท                                                               
๔. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๗๕๕,๐๐๐ บาท                                                  
๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท                                    
ค. ด้านการเศรษฐกิจ                                                                                                          
๑. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๒๐,๐๐๐ บาท                                                                          
ง. ด้านการดําเนินงานอื่นๆ                                                                                                   
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๘๗๐,๔๕๑ บาท                                                                           
โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้แถลงไว้แล้ว   

นายสะมะแอ  สะมะ       มสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายหรือจะซักถามในร่างข้อบัญญัติหรือไม ่เชิญ
ท่าน(ประธานสภา อบต.)        สมาชิก ครับ 

ทีป่ระชุม         -ไม่มี- 

(นายสะมะแอ สะมะ)        เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภา อบต.)        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทีป่ระชุม                                    เหน็ชอบ รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๘   ๑๓  เสียง 

(นายสะมะแอ สะมะ)      เมื่อมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)      พ.ศ.๒๕๕๘ ผมให้ท่านสมาชิกต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบ
วารที่ ๒  

                                              ว่าทา่นสมาชิกจะตั้งกี่ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิก 



นายพงค์ อินโท        ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓ ท่านครับ                            
(สมาชิกสภา อบต.)  

นายสะมะแอ สะมะ        มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่                           
(ประธานสภา อบต.)    

ทีป่ระชุม    -ไม่ม-ี 

นายสะมะแอ สะมะ   เมื่อไม่มีใครเสนอ ผมขอมติทีป่ระชุม คณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ข้อบัญญัติ(ประธานสภา อบต.)  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทีป่ระชุม    เห็นชอบ  ๑๓  เสียง 

นายสะมะแอ สะมะ   ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรา่
งบประมาณ(ประธานสภา อบต)                      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายพงค์  อินโท              ผมขอเสนอ นายอาแว มีมะ 

นายสะมะแอ สะมะ   ผมขอผู้รับรอง ๒  ท่าน 

 

นางสาวซีเย๊าะ ดือราโอะ   ดิฉันขอรับรอง 

นายอาดือนัน ลิละละ   ผมขอรับรอง 

                                                                                                                                       
นายสะมะแอ สะมะ                            เชิญท่านสมาชิกเสนอคนต่อไป                                                                
(ประธานสภา อบต.)    

นายอับดุลรอพา วาโตะมะ  ผมขอเสนอ นายซุลกลมิพลี บากา 

นายสะมะแอ สะมะ   ผมขอผู้รับรอง ๒  ท่าน                                                                        
(ประธานสภา อบต.) 

นายพิสิทธ์ิ เพชรประดับ   ผมขอรับรอง 

นายมะรอเซะ  สะมะ   ผมขอรับรอง 

นายสะมะแอ สะมะ   เชิญท่านสมาขกิเสนอคนต่อไป                                                               
(ประธานสภา อบต.) 



นายสมหวัง สทุธ์ิโภชน์   ผมขอเสนอนายนาสือรี มีมะ 

นายสะมะแอ สะมะ   ผมขอผู้รับรอง ๒  ท่าน                                                                        
(ประธานสภา อบต.)                                                                                                                
นายปักรี แวดะสง   ผมขอรับรอง 

นายอาดือนา  เจะแต   ผมขอรับรอง 

ประธานสภา อบต.   มีท่านสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ 

ทีป่ระชุม     -ไม่ม-ี 

นายสะมะแอ  สะมะ   สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี(ประธานสภา อบต.)   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จาํนวน  ๓ ท่าน คือ 

                                                              ๑.  นายอาแว           มมีะ   สมาชิก อบต. ม. ๓ 

      ๒.  นายซลุกลมิพลี     บากา  สมาชิก อบต. ม. ๔ 

      ๓.  นายนาสือรี          มีมะ   สมาชิก อบต. ม. ๓ 

นายสะมะแอ  สะมะ    ผมขอพักการประชุม 30 นาที เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติไปเลือก
(ประธานสภา อบต.)             ประธาน กรรมการ เลขานุการ และกําหนดการยื่นแปรญัตติในระเบียบ
วาระที่                                   ๒ ต่อไป 

          เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น.                                                                

นายสะมะแอ สะมะ    เมื่อครบองคป์ระชุมแล้ว ผมเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ                                         
(ประธานสภา อบต.) 

นายอาแว  มีมะ              ผมเป็นประธานแปรญัตติ ผมขอแจ้งที่ประชุม สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ  

                                           ขอให้ย่ืนคําแปรญัตติในวันที่  ๔ – ๖   สิงหาคม  ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ  

                                           ณ ห้องประชุมสภา อบต. ท่าธง 

นายสะมะแอ  สะมะ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามบา้ง                                                                         
(ประธานสภา อบต.) 

 

 



 

ทีป่ระชุม    -ไม่ม-ี 

 

หลังจากนั้น ประธานสภา อบต. ได้สั่งปิดการประชุม ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗                                       
เลกิประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

(ลงชื่อ)  สุดิน  มะแซ                                     
(นายสุดิน  มะแซ)                                       

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ท่าธง                           
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                  

               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว                                                                  
                    เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖                                                                                    

 

(ลงชื่อ) อาแว  มีมะ ประธานกรรมการ                      
(นายอาแว  มมีะ) 

 

(ลงชื่อ) ซลุกลมิพลี บากา   กรรมการ                      

                                                                                                    (นายอาแว  มีมะ) 

 

(ลงชื่อ) นาสือรี  มมีะ   กรรมการ                         
(นายนาสือรี   มีมะ) 

 

 

                                                            

                                                    

 



                    สภา อบต. ท่าธง มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้วจากการประชุมสภา อบต.                           
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

                                                                                       (ลงชื่อ)  สะมะแอ  สะมะ                                   

(นายสะมะแอ  สะมะ) 

                                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง                       

 

 

 

 

 


