
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
การประชุมสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  1 

วันอังคาร  ท่ี 12 เดือน กุมภาพันธ   2551 
ณ.องคการบรหิารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

 
     ผูเขาประชมุ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นางอายีซะ  ยโูซะ 
นายดํารงค   นะยะอ ิ
นายมะสะแอ  หะเลาะ 
นายมะนุ  มะโดง 
นายอับดุลเลาะ  กาเจร 
นายมาหามะ  แปตาลี 
นายอัมรินทร   ยะมะลี 
นายมุสตอพา   เตะมะแย 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 

อายีซะ  ยูโซะ 
ดํารงค   นะยะอิ 
มะสะแอ  หะเลาะ 
มะนุ  มะโดง 
อับดุลเลาะ  กาเจร 
มาหามะ  แปตาลี 
อัมรินทร   ยะมะลี 
มุสตอพา   เตะมะแย 

 
     ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 

นายอับดุลเลาะ  สน ิ
นางณัฐวดี   สิงหลอ 
นายดอรอเซะ  สนิ 
นายนูรูดิง   สาลีแม 
นายฟโรสคานร   กุลาม 

นากองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัด อบต. กายูบอเกาะ 
ผูใหญบาน หมู 3 
ประชากร หมู 3 
จนท.วเิคราะหฯ 

อับดุลเลาะ  สนิ 
ณัฐวดี   สิงหลอ 
ดอรอเซะ   สนิ 
นูรูดิง  สาลีแม 
ฟโรสคานร  กุลาม 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น.   
 นางอายีซะ  ยโูซะ   ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม และใหเลขานุการสภานับองค
ประชุม 
เมื่อครบองคประชุมจึงไดดําเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 



     ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่   2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
มติท่ีประชุม  ใหการรับรอง 
 
 
ระเบียบวาระที่   3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
                 3.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  2551 
ประธานสภา   -   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  2547 หมวด 2  

ขอ 21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ขอใหประธานสภาทองถ่ินนาํ
ปรึกษา 

ในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใน พรบ.สภาตําบลและองคการ
บริหาร 

สวนตําบล พ.ศ.  2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมี
สมัย 

ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา อบต.จะกําหนดแตตองไมเกินสี่สมัย จึง 
อยากจะปรึกษากับสมาชิกทกุทานวาจะกําหนดใหมีสมัยประชุมกี่สมัย ในป 2551 

มะสะแอ         - เสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมไวส่ีสมยั  คือ 
  1.  สมัยท่ี 1 1 – 15   กุมภาพันธ  2551 
  2.  สมัยท่ี 2 1 – 15   พฤษภาคม  2551 
  3.  สมัยท่ี 3 1 – 15   สิงหาคม     2551 
  4.  สมัยท่ี 4 1 – 15   ตุลาคม      2551 
ประธานสภา   -    ตามที่นายมะสะแอ  เสนอใหกําหนดการประชุมมี 4 สมัย ไมทราบวาสมาชิกทานอื่นมี
ความ 
    เห็นอยางไรบาง  
 

 
 มติท่ีประชุม   -     เห็นชอบตามที่เสนอ 

3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนา  อบต. 
 

นายก อบต.    - เนื่องจากทาง จนท.วเิคราะหฯไดแจงวาคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาของ อบต. ท่ีออก       
                            คําส่ังไวจะหมดวาระจํานวน 2 ชุด  คือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินที่มาจากการคดัเลือก
ของ 



                            สภาทองถ่ิน  จํานวน  3  คน  จะหมดวาระในวันที่  13  มีนาคม  2551  และคณะกรรมการ 
                            ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะหมด วาระในวันที่ 20  มีนาคม  2551 จึงตอง      
                            แตงตั้งคณะกรรมการใหม ขอใหทางเจาหนาที่วเิคราะหช้ีแจงรายละเอียดดวย 
จนท.วเิคราะห- ตามระเบียบวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 จะตั้ง
ให 
  อบต. ออก คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหผู 
  บริหารทองถ่ินเปนผูลงนามในคําส่ัง  ซ่ึงในระเบียบการจัดทําแผนตองให อบต.แตงตั้งคณะ 
  กรรมการทองถ่ิน  และคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาซึ่งกรรมการทั้ง  
  2  คณะ  จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน ที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคนและใหมีวาระ
อยู 
  ในตําแหนงคราวละ  2  ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ผมขอชี้แจงหนาที่ของคณะ
กรรม 
  การแตละชุด  ดังนี ้
 
                           คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

1. กําหนดแนวทางพัฒนาทองถ่ิน 
2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา 
3. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดาํเนินงาน 
4. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  19 (2) 
5. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกบัการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แตงตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่

เห็นสมควร 
7. ในกรณี อบต.ใหคณะกรรมการพัฒนา อบต. มีหนาที่ ประสานกับประชาคมหมูบาน

ในการรวบรวมวิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและจดัทํา
เปโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ดวย 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา



ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกนัอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเห็นชอบปฏิบัติหนาที่ตามที่เห็นสมควร 
 

              จากการที่ผมไดช้ีแจงหนาที่ของคระกรรมการแตละชุดแลวผมขอใหทางสมาชิกสภาชวย     
               เสนอผูที่เห็นสมควรวาจะเปนคณะกรรมการชุดใด  ซ่ึงมีชุดละ 3 คน 

 
ประธานสภา  - ขอใหสมาชิกทุกทานชวยกนัพิจารณาเพื่อเสนอเปนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร 

 เร่ิมจาก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกอนซึ่งอํานาจหนาที่ของแตละคณะ และให 
เจาหนาที ่

 วิเคราะหไดอธิบายใหฟงแลว เชิญเสนอคะ 
 
มติท่ีประชุม   - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน  3 คน คือ 
  1. นายมาหามะ  แปตาล ี สมาชิก ม.3 
  2. นายอัมรินทร  ยะมะลี  สมาชิก  ม.4 
  3. นายมะสะแอ  หะเลาะ  สมาชิก  ม.5 
ประธานสภา   - ขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาและเสนอคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  ทองถ่ินจํานวน  3  คน  เชิญเสนอคะ 
มติท่ีประชุม  - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จํานวน  3  คน คือ 
  1. นายอายีซะ  ยูโซะ ประธานสภา  ม.5 
  2. นายดํารง  นะยะอ ิ รองประธานสภา ม.3 
  3. นายมะนุ  มะโดง สมาชิก ม.2 
นายก  อบต.  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่ชวยกันเสนอคณะกรรมการเพื่อชวยจดัทําแผนพัฒนาของ  
  ของ อบต. ไดจัดทําคําส่ังเรียบรอยแลวจะสงคําส่ังใหคณะกรรมการรับทราบอีกครั้ง 
               3.3 การขอโอนงบประมาณรายจาย 
นายก อบต.   - เนื่องจากทางปลัด อบต.ไดขอโอนงบประมาณมาตั้งจายในรายการใหมที่ไมได ตั้งจายไว  
  ผมขอใหทางปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอยีดดวยครับ 
ปลัด อบต.    - เนื่องจากในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 ที่ไดอนุมัติใชแลวนัน้ใน
สวน 
  รายจายของสํานักปลัด ไมไดตั้งจายในหมดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภท
คาตอบแทน 



  รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง 
  จําเปนที่จะตองตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากทาง อบต. จะไดดําเนนิการคัดเลือก ปลัด  
  อบต. (นักบรหิารงาน อบต. 7)จึงไดแตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสาย
งาน 
  ผูบริหาร ตามคําส่ังของ อบต.กายูบอเกาะ ที่ 11 /2551 ลว 24 ม.ค. 2551  เห็นปฏิบัตหินาที่
ใน 
  การคัดเลือกตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกลงวนัที่ 28  ม.ค. 2551 และตาม
ระเบียบ 
  กฎหมายผูปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการคัดเลือกสายงานผูบริหารไดรับคาตอบแทนตาม 
  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลเกีย่วกับการสอบ พ.ศ.  2534 และ 
  หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.,และก.อบต.ที่ มท.0809.1/739 ลว 13  พ.ย. 2546 ซ่ึงในสวน
สํานัก 
  ปลัด อบต.ไมไดตั้งงบประมาณดังกลาวไวจึงจําเปนที่ตองขอโอนงบประมาณ   ดังนี ้

1. โอนงบประมาณจากประเภทคาตอบแทน รายการประเภทเงินพื้นที่พเิศษตั้งจายไว 
192,000 บาท ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ประเภทคาตอบแทนรายการ 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 
10,000 บาท จึงมีเงินเหลือจายในรายการประเภทเงนิพื้นที่ พิเศษ จํานวน  182,000 บาท 

ประธานสภา  - จากที่ปลัดอบตไดช้ีแจงถึงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณไมทราบวาสมาชิกทกุทานม ี
  ความเหน็อยางไรบาง 
มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณตามรายการที่เสนอไว 
 
ระเบียบวาระที่4  เร่ืองอื่นๆ 

               ฯลฯ 
 
 

 
 
 
หลังจากนัน้ประธานที่ประชมุไดกลาวปดการประชุม  เวลา  12.15  น. 

 
    

 



 
อายีซะ  ยูโซะ        ผูตรวจรายงานการประชุม          ณัฐวดี   สิงหลอ   ผูจดรายงานการ
ประชุม 

                     (นางอายีซะ  ยโูซะ)                                                     (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 
            ประธานสภาฯ                    เลขานุการสภาฯ 

 
  
 
 
 


