
 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่ 

เรื่อง  ปดิประกาศรายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม ่
------------------------------ 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลล าใหม่  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25๖2  (ครั้งที่ ๑)  ลงวันที่  ๑5 พฤษภาคม   25๖2  ในการ

ประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1/25๖2 (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  25๖2   

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 33  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  วรรค 4  จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25๖2 (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕๖2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี ้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖2 

 

 

                  (นายดุลรอนิง  จู) 

                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

( ส ำเนำ ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่ 
กำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖2 

ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่  15  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖2  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่ 

 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น หมำยเหตุ 
๑ นายดุลรอนิง  จู ประธานสภา ดุลรอนิง  จ ู  
2 นายสะแลแม  สะคอมะแซ รองประธานสภา อบต. - ลา 
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. - ลา 
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  

 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น หมำยเหตุ 
1 นางศิราพร  ปานเล็ก เลขานุการนายก อบต. ศิราพร  ปานเล็ก  
2 นางสาวนิตยา  วรรณรักษ์ ผอ.กองช่าง นิตยา  วรรณรักษ์  
     
     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     เริ่มประชุมเวลา  13.30น. 
 

   เลขานุการสภาฯ แจ้งสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม 
     ประธานสภา กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ 
 

เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
๑. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ ยล 0023.4/ว 5025 ลว. 7 พ.ค. 62 

ที่ประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวำระท่ี ๒ 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมครั้งทีแ่ล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2) 

ประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ 

ที่ประชุม 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฟัง 
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถำม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวำระท่ี ๔ 
 

 

 

เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
4.1 ร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วย เรื่องตลาด พ.ศ. 2562 
4.2 ร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วย เรื่องเหตุร าคาญ พ.ศ. 2562 

ปลัด อบต. 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ 
 
 

ประธานสภาฯ 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชี้แจงอยู่ระหว่างส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การโอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 10 เครื่อง 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจง 
 ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.1/ว 1571 ลว. 18 ก.พ. 62 แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 และแนวทางการยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนา
ทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ล่วงเลยระยะที่ก าหนด
แล้ว และเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จัดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการโอน
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ส าหรับรายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบ โดยขอโอนลดจากหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งตั้งไว้ 
250,000 บาท โอนลด 7,000 บาท 
 



 

ประธานสภา 
 

ที่ประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี 6 
ประธานสภา 

นายพอลี  ดอเลาะ 
 

ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 

นายพอลี  ดอเลาะ 
 
 

ปลัด อบต. 
 
 

นายดอเลาะ  แวดือโอะ 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 

นายไซดิง  ดอเลาะแล 
 
 

ที่ประชุม 

ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติจาก         
ที่ประชุม 
- พิจารณาแล้ว อนุมัติให้โอนงบประมาณได้ ตามท่ีเสนอ 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
ขอเชิญท่านสมาชิก ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1. กระผมขอสอบถามเรื่องการจัดท ารั้วก าแพงกั้นดิน หลังโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 5 ซึ่ง
ช่างได้ประมาณการแล้ว 
- ชี้แจง การก่อสร้างก าแพงกั้นการพังทลายของดินหลังโรงเรียนตาดีกา ตั้ งใน
ปีงบประมาณ 2562 แต่เนื่องจากขณะที่ท าร่างงบประมาณ ขนาดที่ก่อสร้างกับที่บรรจุ
ในแผนงานปี 62 ไม่ตรงกันจึงได้ปรับแผนมาเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  ประจ าปี 
2562 แต่ขณะนั้นข้อบัญญัติงบประมาณได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ
เข้าข้อบัญญัติไม่ทัน 
- ชี้แจง เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ อบต. ต้องแก้ไข ชาวบ้านรอมาหลายปีแล้ว ยังท าให้ไม่
ส าเร็จ ฝนตกมามีปัญหาตลอด อบต.ต้องแก้ไข ให้ผู้บริหารหาแนวทางแก้ไข เพ่ือได้พัฒนา
ต าบลต่อไป 
- ชี้แจง จะน าเรียนผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ต่อไป 
ท่านสมาชิกท่านอื่น 
2. สอบถามเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณ อันไหนจัดล าดับก่อนหลัง ท าก่อนหลัง 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2  แต่เดิมอยู่ปี 63 พอปรับมาอยู่ปี 62 ไม่
สามารถกระท าได้เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณก่อสร้างไม่เพียงพอ และขั้นตอนใน
การจัดท างบประมาณ เป็นอ านาจของใคร หรือเป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ขอเชิญปลัด อบต. 
- ชี้แจง การจัดท างบประมาณ โดยรวบรวมค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนมารวมกันและตั้งจ่ายตาม
ประมาณการรายรับ เหลือค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งให้ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเดิมท าไว้ตั้งแต่ ปี 2561 -2564 มี
ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งโครงการต้องตรงตามแผน และตามปีที่ระบุในแผน แล้วเสนอ
สภา อบต. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามร่างข้อบัญญัติ และเสนอนายอ าเภอต่อไป ซึ่งเป็น
ที่มาว่าในการจัดแผนต้องจัดล าดับความส าคัญให้ได้แต่ละปี และให้ เพียงพอกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
3. สอบถามเรื่อง การก่อสร้างถังประปา การจ่ายน้ าประปา อบต. 
- ชี้แจง ระบบประปาต้องก่อสร้างถังถึงจะสามารถจ่ายได้ทั่วถึงหมู่บ้านอ่ืน และหมู่ 6 ที่
ด าเนินการไปแล้วตอนนี้ระงับการจัดเก็บค่าน้ าอยู่ เนื่องจากปัญหาน้ าไม่สะอาดกับผู้ใช้น้ า 
รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
                                               (ลงชื่อ)    จารุวรรณ  คงทน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                (นางสาวจารุวรรณ  คงทน) 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ใ 



 

 
หม่ 
 
  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) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 
  รายงานการประชุมครั้งนี้ ได้เห็นชอบรับรองโดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ในการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 


