
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจําป  2563 

วันท่ี 11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.30  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ  
……………………………… 

ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาฯ นายอับดุลรอแม  จะปะกียา  

2 นายบาราเฮง หามะ รองประธานสภาฯ นายบาราเฮง หามะ  

3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต. นายมุคตา  อาลี  

4 นายดอรอแม  มามะ สมาชิก  อบต. นายดอรอแม  มามะ  

5 นายเจะยอ ลาเตะ สมาชิก  อบต. นายเจะยอ ลาเตะ  

6 นางพัชรีย  โชติรัตน สมาชิก  อบต. นางพัชรีย  โชติรัตน  

7 นางกาญจนา ศักด์ิสองเมือง สมาชิก  อบต. นางกาญจนา ศักด์ิสองเมือง  

8 นางวารี ศักด์ิสองเมือง สมาชิก  อบต. นางวาร ีศักด์ิสองเมือง  

9 นางสาวสมหญิง  ชูเอิน สมาชิก  อบต. นางสาวสมหญิง  ชูเอิน  

10 นายบูคอรี  หะยีเจะมะ สมาชิก  อบต. นายบูคอรี  หะยีเจะมะ  

11 นายหามะ  สาเมาะ สมาชิก  อบต. นายหามะ  สาเมาะ  

12 นายสูดิง   สาแม็ง สมาชิก  อบต. นายสูดิง   สาแม็ง  

13 นายมามะยาวาวี  วาน ิ สมาชิก  อบต. นายมามะยาวาวี  วาน ิ  

14 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต. นายอาหามะ  อามะ  

15 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต. นายมะลาเย็ง  บือสา  

16 นายดอแม มะเยง สมาชิก  อบต. นายดอแม มะเยง  

17 นายแวอาลี  ยูโซะ สมาชิก  อบต. นายแวอาลี  ยูโซะ  

18 นายเสือ  พูนสุวรรณ เลขานุการสภาฯ นายเสือ  พูนสุวรรณ  

 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต. นายมะกะตา  อาแว  

2 นายณัฐพงศ  จันทรสวาง รองนายก นายณัฐพงศ  จันทรสวาง  

3 นายฮะมะ    มาม ุ รองนายก นายฮะมะ    มาม ุ  

4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. นางสรินยา   นิลวิเชียร  



 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

  นายอับดุลรอแม จะปะกียา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  กลาวเปดประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ สมัยสามัญสมัยท่ี 
1 ประจําป 2563  เมื่อวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2563 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ สมัย
สามัญสมัยท่ี 1 ประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ดวยคะแนนเสียง
เอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3       กระทูถาม 
ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
                   5.1 เรื่องการรายงานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2564) 
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(1 ต.ค.60-30 มี.ค.61) 
ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอ สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน 
นับแตวันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกลาวจะตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคมของทุกป รายละเอียดใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนช้ีแจง 

นักวิเคราะหฯ ดวยองคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2560-2562) ประจําป 2561 ครั้งท่ี 1 ผลการดําเนินงาน
ระหวางตุลาคม2560-มีนาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561ท่ีไดแจกให
แลว 

ประธาน มีสมาชิกทานใดจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม…… 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี 6       เรื่องอื่น ๆ 
   6.1 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธาน ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ขอ 89 
จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 74,503 บาท 

 และขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ไดช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ี
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
จายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (1) ใหกระทําเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดของ อปท.หรือ
กิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนท้ังนี้ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาชอง อปท.หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของแตละประเภทตามระเบียบแลว 

  (3) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

  ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธาน ตามท่ีเลขานกุารสภาฯ ไดช้ีแจงระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับ
การจายขาดเงินสะสมมีสมาชิกทานใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบางหรือไม 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกทานใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ประธาน ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรายละเอียดโครงการอนุมัติใหจายขาด

เงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตอไป 
นายก อบต.               เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลตะโละ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดใหความเห็นชอบตอราง 
                            ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะโละ เรื่องงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแลวนั้น บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีความ
จําเปนเรงดวนท่ีจะขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ จายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อบริการชุมชนและสังคม ตามอํานาจ
หนาท่ีและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ขอ 89 จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้



 (1) โครงการ ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี งบประมาณ 74,503.- บาท 

                            
   สถานะการเงินการคลัง 
  ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลตะโละมียอดเงินสะสมในปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ดังนี้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 8,213,390.64 บาท  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนตําบลตะโละไดต้ังงบประมาณ
รายจายไวท้ังส้ิน 35,500,000 บาท 

   หลักการและเหตุผล 
   -ขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองสะสมรวม 1 โครงการ 

(1) โครงการ ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี งบประมาณ 74,503.- บาท 

                            
   -รวมงบประมาณขอจายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน จํานวน 74,503.- บาท 

-คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีสามารถจายเปนคาใชสอยประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีเกิด 
สาธารณภัย จํานวน 8,138,887.64.- บาท 
เหตุผล 
1.โครงการท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
(1) โครงการ ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี งบประมาณ  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รวมท้ัง
แกไขจนถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546 มาตรา 67 บัญญัติไวงา ภายใตบังคับแหงกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 

   (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (29) การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กลาวคือ การกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมถนนซึ่ง
ถือวาเปนส่ิงสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกัน
และแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน ท้ังยังเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดียิ่งข้ึน (รายละเอียดตามโครงการ) 

    ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาความตองการของประชาชน คณะ
ผูบริหารจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาวท้ัง 1 
โครงการ 

   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการับเงิน การเบิกจาย 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 



2) พ.ศ.2548 ขอ 89 องคการปกครองสวนทองถ่ินสามารถจายเงินสะสมได โดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําเฉพาะกิจการซึ่งอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของ อปท.ซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการการเพิ่มพูนรายไดของ อปท.หรือ
กิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนท้ังนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาของ อปท.หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด      

(2) ไดสงเงินสมบทกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว  

(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงิน
สะสมใหคํานึงถึงสถานการณคลัง และเสถียรภาพในระยะยาวจึงเรียนมาเพื่อให
ท่ีประชุมแหงนี้ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอญัตติขออนุมัติจายเงินสะสมมีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมมีมติใหจายขาดเงินสะสม 
(1) โครงการ ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี งบประมาณ 74,503.- บาท 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     16  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

 
ปดประชุม  เวลา 12.00 น. 

 

(ลงช่ือ)         เสือ   พูนสุวรรณ  ผูจดบันทึก 
     (นายเสือ   พูนสุวรรณ) 

    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

(ลงช่ือ)    กาญจนา   ศักด์ิสองเมือง ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักด์ิสองเมือง) 

(ลงช่ือ)        มุคตา   อาลี)  ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา   อาลี) 



    (ลงช่ือ)        อาหามะ  อามะ     ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาหามะ  อามะ) 

(ลงช่ือ)      อับดุลรอแม   จะปะกียา  ผูรับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
 
 
 
 


	ผู้มาประชุม
	ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
	ไม่มี


