
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2566 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายซามีรี  บาเหะ ประธานสภาฯ 
2. นายอิสมะแอ  สะมาแฮ รองประธานสภาฯ 
3. นายมะอูเซ็ง  มะมิง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ต.ปะโด 
4. นายดอหะ  สาและ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.ปะโด 
5. นายดอเลาะ  มายอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ต.ปะโด 
6. นายมะตามียี  แวดือราแม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ปานัน 
7. นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ปะโด (เลขานุการสภา อบต.ปะโด) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุม ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบเมื่อมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปะโด เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ จึงให้สัญญาณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ทุกท่านเข้าห้องประชุม 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายสูดิง  สูโร๊ะ รองนายก อบต.ปะโด 
๒ นายมะสูดิง  แยนา รองนายก อบต.ปะโด 
๓ นายมูกตาร์  อุมา เลขานุการนายก อบต.ปะโด 
๔ ว่าที่ร.อ. สุทธิพงศ์  วรรักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
๕ นางรีฮานะห์  สะอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๖ นางคอตีเย๊าะ  สือนิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
๗ ว่าที่ร.ต.หญิง สนธยา  มั่นจติร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8 นางสาวอานีซะห์  ลาเต๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
9 นางสาวรอมัยซะ  ตีโด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

10 นางสาวนูรียะ  สือแม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 
๑1 นายอาลีฟ  เซาะแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายซามีรี  บาเหะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด นายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนตำบลปะโด และคณะผู้บริหารทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี  
2566 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง  การกำหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
ได้ประกาศกำหนด การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 สมัย
แรก ระหว่างวันที่ ๑ - 15 กุมภาพันธ์ ๒๕66 รวม ๑๕ วัน และได้มีการ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ ๑/2566 ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด นั้น เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม
แล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.ปะโด 

  ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งที่ผ่านมา 

- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2566 
วาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
วาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 
 5.2 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่ม
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2567  
                 5.2.1 ร่าง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง  
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 

5.3 การพิจารณา ตราสัญลักษณ์ ของ อบต.ปะโด 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 เตรียมความพร้อมโครงการกีฬา 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายซามีรี  บาเหะ   ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภา อบต. ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุม 
ประธานสภา   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖6 ไว้ให้  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ได้ตรวจดู ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ไปแล้วนั้น  
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ  
 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ

ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ผมให้เวลา
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สัก 5 นาที่ หากมี
ข้อความใดท่ีจะแก้ไขขอให้เสนอต่อสภา อบต. ได ้ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายซามีรี  บาเหะ  ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงาน 
ประธานสภาฯ การประช ุ มสภาคร ั ้ ง ท ี ่ ผ ่ า นมา  จ ึ ง อาศ ั ยอำนาจตามระ เบ ี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภา อบต.ว่ารับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖6  โดยขอให้ท่าน
สมาชิก ได้ยกมือขึ้น 

มติ    ที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม  จำนวน 6  เสยีง 
  ขาดประชุม   จำนวน        -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน       1           เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566
นายซามีรี  บาเหะ   ในระเบียบวาระนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ได้
ประธานสภาฯ    เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ซึ่งญัตติทางผู้บริหารได้เสนอเข้ามาผมได้ตรวจสอบและได้บรรจุในวาระ ใน
สมัยประชุมวันนี้ จำนวน 2 โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสม เพื ่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจ
หน้าที่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,749,300.- บาท เพื่อขอเสนอต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เพื่อพิจารณาต่อไป ก่อนที่ทางผู้บริหาร
จะได้แถลงต่อที ่ประชุม เพื ่อชี ้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกทราบและ
พิจารณาร่วมกัน ผมขอเชิญ นายช่างโยธา ในฐานะรักษาราชการแทนปลัด
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องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจ ขอเชิญครับ 

ว่าท่ีร.อ. สุทธิพงศ์  วรรักษ์   เรียนท่านประธานสภา/สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธา  ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน

สะสม ซึ่งทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามาทั้งหมด 2 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,749,300.- บาท นั้น ตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมที่เราใช้
ในปัจจุบัน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไปท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
นายซามีรี  บาเหะ   ผมขอเชิญ ท่านรองนายก อบต.ปะโด ที่รักษาราชการแทนนายก
ประธานสภาฯ   อบต.ปะโด ได้ชี้แจงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  

2566 ให้ที่ประชุมสภา อบต.ปะโด พิจารณาโครงการเพื่อขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับต่อไปนี้ ขอเชิญครับ  

นายสูดิง  สูโร๊ะ     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายก อบต.ปะโด  ทุกท่าน ผมได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ ใน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด มีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็นภารกิจสำคัญ
และเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีน้ำประปา
ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคท่ัวทั้งหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ
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บริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 
๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ ๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ประกอบกับการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในตำบลปะโดและปานัน เพื่อดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซึ ่งการดำเนินการในครั ้งนี้  ต้องใช้เงินงบประมาณเป็น
จำนวนมาก แต่ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่เพียงพอ 
เพราะมีประชาชนแจ้งมาว่ามีระบบประปาเสียหายหลายจุด ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปะโด มีเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือนำมาดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  

1.1 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านภายในตำบลปะโดและ
ปานัน งบประมาณ 1,500,000.- บาท 

2. ตามที่ นายช่างโยธา ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 
ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน 0017.3/ว3384 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมผล
ขอให้ ทางนายช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ 

ว่าท่ีร.อ. สุทธิพงศ์  วรรักษ์   เรียนท่านประธานสภา/สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธา ประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี ้แจงรายละเอียดเพิ ่มเติมจากที่ได้เข้า

ประชุม ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี ได้มี
แผนการเตรียมการรับเสด็จฯ ในภาพรวม ดังนี้  

๑. ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเตรียมความ
พร้อมในทุกด้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๒. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซักซ้อมเนื้อหาในการถวายรายงาน 
3. วันที ่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ซักซ้อมเจ้าหน้าที ่ถ ่ายทอด

สัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ 

๔. ว ันท ี ่  ๒๐ ก ุมภาพ ันธ ์  ๒๕๖๖ ร ่วมร ับเสด ็จฯ ผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  

ในการประชุมทางจังหวัดได้มอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการ
รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของ อบต.ปะโด ทางจังหวัดได้ขอให้ อบต.ปะโด 
เตรียมสถานที่จอดรถยนต์สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมรับเสด็จฯ 
บริเวณลานดินตรงข้าม อบต.ปะโด และทางโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ ได้ของให้ทางเราช่วยในการจัดเตรียม



-6- 
 

สถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ในส่วนนี้ทางกองช่างได้ไปสำรวจ
สถานที่และได้ประมาณราคา ดังนี้ 

 2.1 โครงการปร ับปร ุงสถานท ี ่  เพ ื ่ อ เตร ียมร ับเสด ็จฯ 
งบประมาณ 249,300.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ  

นายสูดิง  สูโร๊ะ   ตามท่ีนายช่างได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ไปแล้วนั้น ซึ่งทาง 
รองนายก อบต.ปะโด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้ขอให้ทาง อบต.ปะโด เตรียมความพร้อมด้าน

สถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ดังกล่าว แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติไม่เพียงพอ ในการ
ดำเนินงานเตรียมรับเสด็จฯ และเพื่อให้การดำเนินการเตรียมรับเสด็จฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 
๒๕61 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นการใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย 
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ ่นภายใต้เงื ่อนไข  นั ้น รายละเอียดเพิ ่มเติม
เกี่ยวกับการเงินผมขอให้ กองคลัง ชี้แจงครับ 

นางคอตีเย๊าะ  สือนิ    ๑. สถานการณ์คลัง 
จพง.การเงินและบัญชี  ยอดเงินสะสม จำนวนเงิน 2,880,482.66 บาท ข้อมูล (ณ วันที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2566) ดังนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
นายสูดิง  สูโร๊ะ   ซ่ึงผมได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายก อบต.ปะโด ปะโด มีเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือนำมาดำเนินการ ทั้ง 2 

โครงการได้ ผมจึงเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด 

นายซามีรี  บาเหะ                            ขอขอบคุณครับ หลังจากท่ีทางรองนายก อบต.ปะโดและเจ้าหน้าที ่
ประธานสภาฯ ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้ทราบแล้ว ไม่ทราบว่า

ท่านใดมีข้อสงสัยบ้าง ขอเชิญซักถามได้ครับ 
นายอิสมะแอ  สะมาแฮ   เรียนท่านประธานสภา/สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานัน ประชุมทุกท่าน ในส่วนของผมก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าประปาหลายจุดที่

เสียหายแต่ตามที่ท่านรองนายก อบต.ปะโด แจ้งว่างบประมาณที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่เพียงพอ และเรื่องนี้มันเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน ผมเสนอว่าเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็นภารกิจสำคัญและเป็นความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคทั่วทั้งหมู่บ้าน ซึ่งมันหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ปะโด จึงควรเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านภายในตำบลปะโดและปานัน เพื่อดำเนินการแก้ไขบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนครับ 

 
นายซามีรี  บาเหะ                            ขอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
  ในเมื่อที ่ประชุมสภาฯ อบต.ปะโด ไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะ 

สอบถาม ผมขอมติที ่ประชุมสภาฯ หากท่านเห็นว่าการเสนอให้ความ
เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 2 
โครงการ  

1. โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านภายในตำบลปะโดและ
ปานัน งบประมาณ 1,500,000.- บาท 

2. โครงการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ งบประมาณ 
249,300.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,749,300.- บาท ของ อบต.ปะโด มี
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและมีเงินงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ
โดยได้ กันเงินสำรองจ่ายที่สำคัญไว้แล้ว คือ 1. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ประมาณ สามเดือน 2. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ไว้ร้อยละสิบ
ของวงเงินสะสมคงเหลือ จึงไม่กระทบกับรายจ่ายด้านบุคลากรและรายจ่าย
กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย จึงมีความ จำเป็นสมควรเห็นชอบอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมได้ขอให้ท่านยกมือครับ 

 
มติ    ที่ประชุม 

เห็นชอบ    จำนวน 6  เสยีง 
  ไม่เห็นชอบ   จำนวน        -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน        1           เสียง 

 
นายซามีรี  บาเหะ  5.2 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่มประชุม 
ประธานสภาฯ   สามัญ สมัยแรกของปี 2567  

เชิญฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงขั้นตอน
และ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการกำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

นายอิสมะแอ  ตีโด  ผมขออนุญาตขอให้เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้รับผิดชอบ งานกิจการสภา 
เลขานุการสภาฯ เป็นคนชี้แจงครับ 
 
นายซามีรี  บาเหะ   เชิญเจ้าหน้าที่ อบต. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
ว่าท่ีร.ต.หญิง สนธยา  มั่นจิตร  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด นายกองค์การ 
จพง.ธุรการ บริหารส่วนตำบลปะโด คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ

ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัยประชุม
สามัญประจำปีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯ 
จะกำหนด โดยการกำหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีท่ีในปี (พ.ศ.) 
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นั้น เคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วกี่ครั้ง ให้นำมารวมกับการกำหนด
สมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

2) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญ
ประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน 

3) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรกของ
ปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน) 
กฎหมาย/ระเบียบ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และ
วรรคสี่กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่น เลขานุการสภาท้องถิ ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ดังนี้ 

(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื ่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน 
วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที ่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้
กำหนดวันเริ ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
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สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายซามีรี  บาเหะ   ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และ
ประธานสภาฯ   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2567 เป็นไปอย่าง 

และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงเสนอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 
2566 กี่สมัยพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ดังกล่าวไว้ด้วย และให้กำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 
2567 และมีกำหนดกี่วัน 

นายอิสมะแอ  ตีโด  ผมฝ่ายเลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้รับผิดชอบ  
เลขานุการสภาฯ งานกิจการสภา ได้จัดทำร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 

เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมร่วมพิจารณาครับ 

นายซามีรี  บาเหะ   ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้เสนอร่างประกาศสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลปะโด นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือมีข้อแก้ไขอะไรไหม
ไม่ครับ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปะโด โดยขอให้ท่านสมาชิก ได้ยกมือขึ้น 
 

มติ    ที่ประชุม 
เห็นชอบ    จำนวน 7  เสยีง 

  ไม่เห็นชอบ   จำนวน        -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน        -           เสียง 
 
นายซามีรี  บาเหะ   ที่ประชุมได้พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของการกำหนด
ประธานสภาฯ   สมัยการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรกำหนดสมัย 

ประชุมสามัญประจำปี 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปี 2567 ดังนี้ 

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - 15 พฤษภาคม ๒๕66 รวม ๑๕ วัน 
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - 1๕ สิงหาคม ๒๕๖6 รวม ๑๕ วัน 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖6 รวม ๑๕ วัน 
 การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 
สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ - 15 กุมภาพันธ์ ๒๕67 รวม ๑๕ วัน 
 
5.3 การพิจารณา ตราสัญลักษณ์ ของ อบต.ปะโด 

นายซามีรี  บาเหะ   การพิจารณา ตราสัญลักษณ์ ของ อบต.ปะโดผมขอให้ทางรอง 
ประธานสภาฯ   นายก อบต.ปะโด ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายสูดิง  สูโร๊ะ   ผมขอชี้แจงว่า ซึ่งในตอนนี้ทาง อบต.ปะโดของเราใช้ตราสัญลักษณ์  
รองนายก อบต.ปะโด หลากหลายแบบมาก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามหนังสือสั่งการ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0918/ว1114 ลงวันที่ 5 เมษายน 2535 ได้
แจ้งดังนี้  

1. ตราเครื่องหมายนั้นให้เป็นรูปวงถลมหรือรูปไข่ และให้มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางกว้างไม่เกิน 5 ซ.ม. 

2. ขอบเบื ้องบนให้ระบุข้อความย่อว่า"อบต." และให้ระบุชื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ๆ ด้วย สำหรับขอบเบื้องล่างให้ระบุข้อความ
ย่อว่า "อ.          "  และ “จ          ”และให้ระบุชื่ออำเภอ และจังหวัดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ 

3. ตอนกลางตราเครื ่องหมายให้มีรูปอันสมควรที ่จะแสดงเป็น
เครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจจะแสดงลักษณะประวัติ
ความเป็นมาแห่งท้องถิ่น ตำนานหรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นก็ได้ 

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์ อบต. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผม
จึงของให้สภาฯ พิจารณา เลือกตราสัญลักษณ์ อบต. ต่อไปครับ 

นายซามีรี  บาเหะ                            ขอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
  ในเมื่อที ่ประชุมสภาฯ อบต.ปะโด ไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะ 

สอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอให้ท่านยกมือครับ 
 
มติ    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ตราสัญลักษณ์ อบต. ปะโด แบบท่ี 1 
 

               
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การเตรียมความพร้อมโครงการกีฬา 
นายซามีรี  บาเหะ   ในวาระนี้การเตรียมความพร้อมโครงการกีฬา ทางเจ้าหน้าที่ อบต.
ประธานสภาฯ   จะขอแจงรายละเอียดครับ 
นางสาวอานีซะห์  ลาเต๊ะ   เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด นายกองค์การ 
นักวิชาการศึกษา บริหารส่วนตำบลปะโด คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ

การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาในเบื่องต้นก่อนนะคะ ทางกอง
การศึกษาจะจัดโครงการดังกล่าวในวันที่ 11 มีนาคม 2566 โดยจะมี
ประเภทกีฬาที่ทางเราจะรับสมัครการแข่งขัน ประกอบด้วย  

  1. ฟุตบอล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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- ประเภททั่วไป   หมู่ละ 1 ทีม 
- ประเภทเยาวชน หมู่ละ 1 ทีม 

  2. ตะกร้อ ซึ่งจะแค่ 1 ประเภท คือ ประเภททั่วไป หมู่ละ 1 ทีม 
  3. วอลเลย์บอล ประเภททั่วไป ชาย หญิง หมู่ละ 1 ทีม 
  4. ฟุตซอล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

- ประเภททั่วไป   หมู่ละ 1 ทีม 
- ประเภทเยาวชน หมู่ละ 1 ทีม 
จะเริ่มรับสมัครนักกีฬา ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-2 มี.ค. 2566 โดยให้ส่งใบ
สมัคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ค่ะ 

นายซามีรี  บาเหะ                            ขอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 

 
นายซามีรี  บาเหะ                            ในเมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือขอชี้แจงเพ่ิมเติม ผมขอปิดการ
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  

1/2566 และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้  
ขอขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา   15.55 น. 
 
 
    ...............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายอิสมะแอ  ตีโด) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 

                            
 
 
 

...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายซามีรี  บาเหะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
 
 


