
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

.................................................................................................................. 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง  
1 นายดอเลาะ ดือราแม  ประธานสภา   
2 นายสุกรี ตะมะระ  รองประธานสภา  
3 นายมะลาเซ็ง บาเหะ  สมาชิกสภา   
4 นายอับดุลฟาตะ  แมเราะ  สมาชิกสภา    
5 นายมะกตา เจ๊ะมะสาแล   สมาชิกสภา  
6 นายมะรอนิง ดาซอตาลาแด  สมาชิกสภา   
7 นายยูโซ๊ะ มะสาพา  สมาชิกสภา  
8 นายมาหามะรุสดี  สะแอ  สมาชิกสภา  
9 นายมะ ซาและ   สมาชิกสภา   
10 นายหากีม บือราเฮง  สมาชิกสภา  
11 นายยูโซะ อาดะ   สมาชิกสภา    
12 นายลาเต๊ะ  กามา  เลขานุการสภา อบต.   

 
ผู้ไม่มาประชมุ 
 1 นายดอรอแม มะรอซี   สมาชิกสภา  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1.นายตอเละ เจ๊ะมะสาแล   นายก อบต. บันนังสาเรง 
2.นายอาซัน อาซ่อง     รองนายก อบต.บันนังสาเรง 
3.นางนาซีเราะ เจ๊ะมะสาแล  หัวหน้าส านักปลัด 
4.นายฮัมเซาะ สาและ    จนท.วิเคราะห์ ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 



ประธานสภา อบต.                   บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาฯ ตามที่นัดไว้เวลา ๑๐.๐๐ น ท่าน
เลขานุการสภาฯ ไม่ทราบองค์ประชุมครบหรือยังครับ ครบแล้วใช่ไหม ฉะนั้น ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ 
ซึ่งมีระเบียบวาระดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี ๑                      เรื่อง ประธานสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                           ๑.๑ เรื่อง  เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ 

ส าหรับเรื่องนี้นายกฯได้ฝากให้แจ้งในที่ประชุมสภาฯเพื่อให้สมาชิก
เตรียม 

ความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้  ซึ่งทุกปีเราได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว ในส่วน
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ สถานที่พักช่ัวคราวของประชาชน ทางฝ่ายบริหารได้เตรียมไว้แล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบพร้อมเคลื่อนย้าย สัตว์ สิ่งของ เมื่อมีการแจ้งเตือน และขอให้
สมาชิกสภาฯเตรียมพร้อมลงไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่งครับ 
มติที่ประชุม                               รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒                       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                            ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบด้วยว่ามีประเด็นใดต้องแก้ไข เชิญ
ครับ ท่านได้ตรวจสอบแล้วมีไหม หากไม่มีถือว่ารับรองนะครับ  
มติที่ประชุม                               รับรอง     
ระเบียบวาระท่ี ๓                      เรื่อง เพื่อทราบและด าเนินการ 
                                                ๓.๑ เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
                                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเรื่องให้
หน่วยงานหรือบุคลากรที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลการรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่าง
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผยให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันอย่างน้อยสามสิบวัน 
                                               ซึ่ง ผมได้แจกเอกสารแบบรายงาน ฯไว้ให้ท่านสมาชิกสภาฯไว้
เรียบร้อยแล้วก่อนการประชุม รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) จ านวนงบประมาณและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี

ยทุธศาสตร์ ปีที ่1 (2557) ปีที ่2 ( 2558 ) ปีที ่3 ( 2559) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณ ีและการกีฬานันทนาการ 45                                  17,618,000      48                  51,866,000                        69               1,651,000                   162          157,020,000     

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 13                                  2,850,000        63                  20,670,000                        52               14,955,000                 128          37,945,000       

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 22                                  11,825,000      34                  17,760,000                        36               23,050,000                 92            51,735,000       

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้มและท่องเทีย่ว 1                                    150,000           12                  2,880,000                          11               1,880,000                   24            4,910,000         

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง การบรหิาร 13                                  9,160,000        33                  13,272,500                        27               12,060,000                 73            28,282,500       

รวม 94                                  34,313,000      190                108,448,500                      195             137,641,000               479          280,792,500     

รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

ยทุธศาสตร์

โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณ ีและการกีฬานันทนาการ 18 19.1 3 3.19 4 4.25 - - 25 26.59

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 9 9.57                 - - 4 4.25 - - 13 13.82

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 9 9.57                 - - - - - - 9 9.57

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้มและท่องเทีย่ว 0 0.0 - - - - - - 0 0

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง การบรหิาร 4 4.25                 - - 1 10.63 - - 5 5.31

รวม 40 42.6 3 3.2 9 9.57                            - - 52 55.31

จ านวนโครงการทัง้หมดจ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการจ านวนโครงการทีท่ าส าเรจ็ จ านวนโครงการทีย่ังไมไ่ด้ด าเนินการ จ านวนโครงการทีม่กีารยกเลิกโครงการ

การเบิกจา่ยงบประมาณปี 2557

ยุทธศาสตร์

จ านวนเงิน รอ้ยละตามแผนพัฒนาสามปีจ านวนเงิน รอ้ยละตามแผนพัฒนาสามปี

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณ ีและการกีฬานันทนาการ 1,858,984              5.42            - -

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 1,394,130              4.06            - -

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1,354,300              3.95 2,979,500  8.68                         

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้มและท่องเทีย่ว - - - -

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร 252,933                 0.74 - -

รวม 4,860,347              14.16 2,979,500  8.68

งบปกติ งบสะสม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ ในข้อเท็จจริงคณะกรรมการติดตามฯได้ด าเนินการประชุม
เพื่อติดตามว่าได้การปฏิบัติตามแผนหรือไหม ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดมีความส าเร็จขนาดไหนกับแนวทาง
พัฒนาที่บรรจุลงไป หากเราพิจารณาข้อสรุปของรายงานนี้จะเห็นว่ามีโครงการอีกจ านวนมากที่ไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และโครงการอีกส่วนเป็นโครงการที่รองรับโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ฉะนั้น การด าเนินการ
เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่ ตัวเลขต่างๆในตารางที่แสดงให้เห็นเพื่อแยกให้เห็นชัดเจน ซึ่งอาจเป็ น
ข้อเสนอให้ฝ่ายจัดท าแผนไปพิจารณาต่อไป ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯมีข้อเสนอแนะไหม ไม่มีใช่ไหม ผมถือ
ว่ารับทราบนะครับ 
มติที่ประชุม                               รับทราบ 
                                                ๓.๒ เรื่องสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
                                                 ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและการก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมฌ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และ

โครงการทีไ่ด้รบัเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

ด าเนินการ อยูใ่นระหวา่ง ยงัไม่ได้ งบประมาณที่

เสรจ็แล้ว การด าเนินการ ด าเนินการ เบิกจ่าย

ค่าอาหารกลางวนัโรงเรยีน / - - 3,988,000             

ค่าอาหารกลางวนั ศพด.บันนังสาเรง / - - 189,300                

อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน / - - 1,885,150             

อาหารเสรมิ(นม)ศพด.บันนังสาเรง / 108,670                

เบ้ียยงัชีพคนชรา / - - 4,527,200             

เบ้ียยงัชีพคนพิการ / - - 546,000                

เบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ / - - 24,000                  

โครงการปรบัปรงุถนนยกระดับพรอ้มลงหนิคลกุ  ณ สายรมิแม่น้ า ม.4-ม.5 - 1,027,000             

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ณ ซอยตันหยง ม.6 - 561,000                

โครงการบุกเบิกถนน พรอ้มลงหนิคลกุ หมู่ที ่1 - 1,182,000             

รวม 14,038,320            



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ 
(๕) อบต. บันนังสาเรง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี ๒๕๕๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต. บันนังสาเรง 
                                                 ซึ่งรายละเอียดสรุปการด าเนินงานตรงกับรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙) ซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกัน ตามส าเนาเอกสารที่ได้แจกให้กับ
สมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาสงสัยหรือไม่ตามที่ช้ีแจงไป หากไม่มีผมถือว่ารับทราบนะครับ 
มติที่ประชุม                               รับทราบ 
                ๓.๓ เรื่องแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
               ท่านสมาชิกสภาฯครับ ส าหรับแผนด าเนินงานทางฝ่ายผู้บริหารได้
จัดท าขึ้นทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผน
สามปีและแผนการด าเนินงานส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการ ในการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามผลเมื่อสิ้นปีได้สะดวกมากขึ้น  หากจะพูดง่ายๆก็คือ กิจกรรมที่เราจะท าในปี 
๒๕๕๘ เราควรก าหนดว่า วัน/เดือน/ปี เป็นแนวทาง แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ส าหรับรายละเอียดผมแจกส าเนาเอกสารไว้ให้ท่านแล้ว ขอให้ตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
                                    มีใครจะสักถามหรือไม่ หากไม่มีใครสักถามขอให้เป็นตามที่ฝ่ายบริหารได้
น าเสนอนะครับ 
มติที่ประชุม                                    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔                   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
                                        ๔.๑ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
                                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ คณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนของสภาฯที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาท้องถิ่นมี
ก าหนดการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ซึ่งบัดนี้ได้ครบก าหนดการด ารงต าแหน่งแล้ว ดังนั้นจะต้องเลือกตัวแทน
ใหม่แทนต าแหน่งว่างเนื่องจากครบวาระนะครับ หรือถ้าเห็นว่าบุคคลที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีความ
เหมาะสมก็สามารถจะเสนอมาใหม่ได้ อันนี้อยู่ที่ความเห็นของสภาฯครับส าหรับกรรมการฯชุดเดิมมีนายยู
โซ๊ะ  อาดะ , นายยูโซ๊ะ มะสาพา  และนายมะกตา   เจ๊ะมะสาแล เชิญเสนอได้ครับ 
นายยูโซ๊ะ     มะสาพา ส. อบต. ๔  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาครับ ผมเห็นว่า
ควรเปลี่ยนชุดใหม่ครับ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีประสบการณ์ในการท างานหลายๆด้าน  ผมขอเสนอนาย
หากีม  บือราเฮง ส.อบต. ๕ ครับ 
นายมะกตา    เจ๊ะมะสาแล ส.อบต.๓    ท่านประธานที่เคารพ ผมเห็นด้วยที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๔ ได้เสนอ
ความเห็นครับ 



นายมาหามะสะดี   สะแอ ส. อบต. ๔     ท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอนายมะลาเซ็ง  บาเหะ ส.อบต.
๑  ครับ 
นายนายมะลาเซ็ง  บาเหะ ส.อบต.๑   ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอนายดอเลาะ  ดือราแม ส.
อบต.๖ ครับ 
ประธานสภา อบต.                      เชิญเสนอต่อครับ มีอีกไม่ครับ หากไม่มีถือว่าเห็นชอบตามนี้นะครับ 
มติที่ประชุม                                 เห็นชอบ  ให้มีการเปลี่ยนแปลงชุดใหม่  คือ  นายหากีม  บือรา
เฮง  นายมะลาเซ็ง  บาเหะ  และนายดอเลาะ  ดือราแม  
                                             ๔.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบต. บันนังสาเรง 
                                             ซึ่งเป็นส่วนของสมาชิกสภาที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ ทางสภาขอด าเนินการเลือกก่อนแต่ให้มีผลเมื่อคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เหตุผลก็คือ ทางสภาสามารถส่งตัวแทนเข้าไปปฏิบัติงานได้ทันเม่ือฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นใน
การที่จะด าเนินการจัดท าแผน ซึ่งตัวแทนของฝ่ายสภามีจ านวนทั้งหมด ๓ คน ขอให้สมาชิกได้เสนอเพื่อ
เป็นตัวแทนของท่านนะครับ กรรมการที่จะครบวาระคือ นายดอเลาะ  ดือราแม  นายหากีม  บือราเฮง 
และนายยูโซ๊ะ  มะสาพา  เชิญเสนอได้ครับ 

นายหากีม    บือราเฮง ส.อบต.๕        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอนายอับดุลฟาตะ   แม
เราะ  ส.อบต.๒ ครับ 
นายยูโซ๊ะ     มะสาพา ส.อบต.๔        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมขอเสนอนายมาหามะสะดี  สะ
แอ ส.อบต.๔  ครับ 
นายอับดุลฟาตะ  แมเราะ  ส.อบต.๒    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมขอเสนอนายมะรอนิง  ดาสอ
ตาลาแด ส.อบต.๓  ครับ 
ประธานสภา อบต.                                    เชิญเสนอต่อได้ครับ มีไม่ครับ หากไม่มีถือว่าเห็นชอบนะ
ครับ 
มติที่ประชุม                                             เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์  ให้นาย นายอับดุลฟาตะ   แม
เราะ  ส.อบต.๒   นายมาหามะสะดี  สะแอ ส.อบต.๔   และ นายมะรอนิง  ดาสอตาลาแด ส.อบต.๓   
                                                              ๔.๓ เรื่องรับรองรายชื่อคณะกรรมการตีราคาปาน
กลางท่ีดิน พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
                                                              อาศัยพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๔ (๒) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ มาใช้การประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี 
๒๕๕๘-๒๕๖๑ ดังนี้ 
                                       ๑. นางผ่องศรี      เพชรยอด  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(จากกรมธนา
รักษ์) 
                                      ๒. นายมะรีเพ็ง    กาจิ          เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(จากในพื้นที่
ต าบล) 



                                      ๓. นายลาเต๊ะ     กามา        ปลัด อบต. เป็นกรรมการที่ผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมาย 
                                     มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ครับ  ส าหรับรายชื่อดังกล่าวนี้ทางผู้บริหาร 
อบต. ได้สรรหามาเพื่อให้สภาได้พิจาณาให้ความเห็นชอบ หากไม่สงสัยถือว่าเห็นชอบ 
มติที่ประชุม                     รับรอง และเห็นชอบตามที่เสนอมาเป็นเอกฉันท์ 
                                   ๔.๒  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
                                   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ การประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ที่สภาได้มีมติเห็นชอบ ตามที่ผมได้น ามาปรึกษาหารือ นั้น ซึ่งการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งนี้ถือ
ว่าเป็นครั้งสุดท้าย ดังนั้นผมขอปรึกษาหารือกับสภาฯ ว่า เราควรจะก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
แรกประจ าปี ๒๕๕๘ เดือนไหน วันที่เท่าไร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ข้อ ๒๑ แต่ถ้าทุกท่านเห็นว่าการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 
๒๕๕๘  เป็นวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เหมือนปีที่ผ่านมาก็จะได้ขอมติเลยนะครับ ส่วนการประชุม
สภาสมัยสามัญที่จะก าหนดเพิ่มเติม ขอให้ไปก าหนดในการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งแรกของปี ๒๕๕๘ 
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภามีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอครับ  
ถ้าไม่มีผมจะถือตามเดิมนะครับ เพราะว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมแล้วนะครับ  
มติที่ประชุม                      

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี ๒๕๕๘   เป็นวันที่  ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘     

ระเบียบวาระท่ี ๕                                    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
                                                ท่านสมาชิกสภาฯที่ผมให้มาตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ผมต าแหน่ง
ประธานสภา อบต. ในช่วงหลังผมมีภารกิจส่วนมากผมอาจมีเวลาน้อยลงที่จะมาดูแลพวกท่านและท า
หน้าที่ประธานสภาฯ ดังนั้น ผมขอลาออกจากการเป็นประธานสภาฯเพื่อความเหมาะสม ขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมาตลอดระยะเวลา ๒ ปีท่ีผ่านมาครับ 
นายสุกรี  ตะมะระ รองประธานสภาฯ       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  อันที่จริง ๒ ปีท่ีผ่านมาก็มี
โอกาสได้ช่วยเหลือประธานอยู่บ้าง ประกอบกับช่วงหลังผมท าธุรกิจนอกพื้นที่ส่วนใหญ่จะกลับในช่วงที่
ประชุม มีเวลาน้อยมาก อีกอย่างหนึ่งช่วงหลังผมมีสุขภาพไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีโอกาสได้ช่วยเหลือประธาน
และเพื่อนสมาชิก ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมผมขอลาออกจากประธานสภาฯ ณ สภาแห่งนี้ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.                ท่านสมาชิกผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาคงไม่ถามแล้ว ขอให้เป็น
เหตุผลที่ผมและรองประธานได้ชี้แจงให้ท่านทราบก็แล้วกันนะครับ 
มติที่ประชุม                                           รับทราบ 
 
 
                                                   (นายลาเต๊ะ   กามา ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 
 



                                                   ( นายดอเลาะ   ดือราแม ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                         ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตบลบันนังสาเรง 
 
คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม 

 

(นายอับดุลฟาตะห์  แมเราะ)                    (นายมะกตา  เจ๊ะมะสาแล)           (นายมะ  ซาและ) 
    สมาชิสภาหมู่ท่ี ๒                                  สมาชิสภาหมู่ท่ี ๓                   สมาชิสภาหมู่ที่ ๕  
                                                                              
                                           


