
 

( สำเนา ) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖2 

คร้ังที่ 1/2562 
เมื่อวันที่  13  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๖2  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 
 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายดุลรอนิง  จู ประธานสภา ดุลรอนิง  จู  
2 นายสะแลแม  สะคอมะแซ รองประธานสภา อบต. สะแลแม  สะคอมะแซ  
3 นายเสถียร  เพชรมุณี สมาชิก อบต. เสถียร  เพชรมุณี  
4 นายมะอีซอ  เซ็งโซะ สมาชิกอบต. มะอีซอ  เซ็งโซะ  
5 นายดอเลาะ  แวดือโอะ สมาชิก อบต. ดอเลาะ  แวดือโอะ  
6 นายซูดิง  พิศแลงาม สมาชิก อบต. ซูดิง  พิศแลงาม  
7 นายดุลรอแม  มะยีงอ สมาชิก อบต. ดุลรอแม  มะยีงอ  
8 นายไซดิง  ดอเลาะแล สมาชิกอบต. ไซดิง  ดอเลาะแล  
9 นายอัยมัน  ยามา สมาชิก อบต. อัยมัน  ยามา  

10 นายพอลี  ดอเลาะ สมาชิก อบต. พอลี  ดอเลาะ  
๑1 นางตีมเินาะ  อาลี สมาชิก อบต. ตีมเินาะ  อาลี  
12 นายหานาฟ ี  แมเราะ สมาชิก อบต. หานาฟี  แมเราะ  
๑3 นายสมหมาย  ทองบุญ สมาชิก อบต. สมหมาย  ทองบุญ  
๑4 น.ส.จารุวรรณ  คงทน เลขานุการสภา จารุวรรณ  คงทน  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1 นายอัสนี  ดอเลาะแล รองนายก อบต. อัสนี  ดอเลาะแล  
2 น.ส.นิตยา  วรรณรักษ์ ผอ.กองช่าง นิตยา  วรรณรักษ์  
3 น.ส.นิแอเสาะ  นิแมเราะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นิแอเสาะ  นิแมเราะ  
4 นายอนันต์  เจะหะ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ อนันต์  เจะหะ  
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     เริ่มประชุมเวลา  13.30น. 
 

   เลขานุการสภาฯ แจ้งสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม 
     ประธานสภา กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑. การจัดทำแผนงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาเมือง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม 
นายสมหมาย ทองบุญ 

ปลัด อบต. 
ที่ประชุม 

- รับทราบ  
สอบถามโครงการที่เสนอต้องอยู่ในแผนพัฒนาฯ หรือไม่ 
ชี้แจง ตามแบบขอรับการสนับสนุน ต้องมีโครงการในแผน อบต. หรือแผนจังหวัด 
- รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมครั้งทีแ่ล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2) 

ประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ 

ที่ประชุม 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฟัง 
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 

ประธานสภาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

 
 
 

นายอนันต์  เจะหะ 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

 
ที่ประชุม 

 
 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจง 
 ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว. 31 พ.ค. 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ชี้แจงแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 -2564 ที่มีอยู่
เดิม เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.ได้ทบทวน ตามร่างที่ได้เสนอ แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม 
- รับทราบ และมีการแก้ไขทบทวนตามร่างเสนอ และพร้อมนี้ได้พิ จารณาให้ความ
เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาที่ทบทวนเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
5.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินถล่ม หมู่ที่ 5 
ขอเชิญปลัด อบต. 
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ปลัด อบต. 
 

 

 ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 ข้อ 27 ซึ่งการขอโอน
งบประมาณครั้งนี้ เพ่ือก่อสร้างกำแพงป้องกันการพังทลายของดิน หมู่ที่ 5 บ้านลูกา 
ขนาดยาว 26.00 เมตร สูง 1.95 เมตร งบประมาณ 263,000.- บาท เป็นอำนาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยขอโอนลดจาก งบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ ซึ่ งตั้ งจ่ายไว้ 1 ,881,600.- บาท คงเหลือ 896,000.- บาท โอนออก 
263,000.- บาท และการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ประธานสภาฯ 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายอนันต์ 
 

นายอัยมัน ยามา 
ส.อบต. ม.4 
ปลัด อบต. 

 
 

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

- พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินลงตลิ่ง และคลอง 
ประชาชนได้รับประโยชน์ จึงอนุมัติให้โอนงบประมาณได้ 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 การขอใช้ที่ดินของ อบต.ลำใหม่ หมู่ที่ 7 
ขอเชิญปลัด 
 ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ลำใหม่ ขอใช้พื้นที่ของ อบต.ลำใหม่ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 
ก่อสร้างอาคารที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
21.00 เมตร สูง 3.00 เมตร โดยใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
กัลฟ์ยะลากรีน งบประมาณ 167,500 บาท เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและ
ดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ 
- รับทราบ และอนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้ 
6.2 การแข่งขันกีฬา อบต. ประจำปี 2562 
แจ้งการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562 กำหนดจัดการแข่งขัน วันที่ 13 ก.ค. 62 ณ 
สนามหน้า อบต. และสนาม โรงเรียนบ้านพร่อน 
6.3 สอบถามเรื่องการก่อสร้างระบบประปาขอ อบต. และการก่อสร้างฝายโต๊ะกาแป๊ะ 
หมู่ที่ 4 ดำเนินการถึงไหนอย่างไร 
- ชี้แจงการก่อสร้างประปา รอสอบราคาวัสดุ เพื่อจัดทำราคากลาง และการก่อสร้างฝาย 
เป็นอำนาจของอำเภอ เนื่องจากเป็นงบจังหวัด และขณะนี้ขอให้โยธาธิการและผังเมือง
รับรองแบบอยู่ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 2562 
- รับทราบ 
กล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 17.05 น. 
 
 
                                               (ลงชื่อ)    จารุวรรณ  คงทน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                (นางสาวจารุวรรณ  คงทน) 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 
 
 
 
 
 



- 4 - 

 
 
 ลงชื่อ     ไซดิง ดอเลาะแล คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
              (นายไซดิง ดอเลาะแล) 
              ส.อบต. ม.4 
 
 ลงชื่อ       อัยมัน  ยามา    คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
                 (นายอัยมัน  ยามา) 
                           ส.อบต. ม.4 
 
 ลงชื่อ   เสถียร  เพชรมุณี   คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
              (นายเสถียร  เพชรมุณี) 
               ส.อบต. ม.1 
 

(ลงชื่อ)      ดุลรอนิง  จู    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                    (นายดุลรอนิง  จู) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 
 
  รายงานการประชุมครั้งนี้ ได้เห็นชอบรับรองโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
 


