
 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  3 คร้ังท่ี 1  ประจําป  2563 

วันท่ี  3  สิงหาคม  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. นางวารี ศักด์ิสองเมือง  

9 นายบูคอรี  หะยีเจะมะ สมาชิก  อบต. นายบูคอรี  หะยีเจะมะ  

10 นายหามะ  สาเมาะ สมาชิก  อบต. นายหามะ  สาเมาะ  

11 นายสูดิง   สาแม็ง สมาชิก  อบต. นายสูดิง   สาแม็ง  

12 นายมามะยาวาวี  วาน ิ สมาชิก  อบต. นายมามะยาวาวี  วาน ิ  

13 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต. นายอาหามะ  อามะ  

14 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต. นายมะลาเย็ง  บือสา  

15 นายดอแม มะเยง สมาชิก  อบต. นายดอแม มะเยง  

16 นายแวอาลี  ยูโซะ สมาชิก  อบต. นายแวอาลี  ยูโซะ  

17 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  
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เร่ิมประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอม นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  - 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ สมัยสามัญสมัย

ท่ี 2 ประจําป 2563  เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน  2563 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ                    

สมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจําป  2563 วันท่ี  11  มิถุนายน  2563 ดวยคะแนน
เปนเอกฉันท    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทูถาม 
ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
 5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธาน ดวยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564  เพื่อใหสภา ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตามรายละเอียด 
รางขอบัญญัติ ฯ  จึงขอเชิญผูบริหารไดอานคําแถลงงบประมาณ ฯ 

ผูบริหาร ขอแถลงใหทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
1. สถานะการคลัง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดประมาณการรายรับ
ไว  34,100,000 บาท โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน  17,134,700 บาท 
และจากเงินอุดหนุน  จํานวน  16,965,300 บาท    
รายได ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และในสวนของงบประมาณรายจาย ไดกําหนดวงเงิน
รายจายไว  จํานวน  34,100,000 บาท  ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ)  
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมเหลืออยู  10,472,556.22  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
ในปงบประมาณท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลมีรายรับท้ังส้ิน 27,403,647.39 บาท 
แมวาเศรษฐกิจจะยังไมคอยดีแตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการ
ตามท่ีไดต้ังงบประมาณรายจายเกือบทุกรายการ  รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประมาณการรายรับไวท้ังส้ิน 34,100,000 บาท 
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รายรับ 

 รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ป 2562   ป 2563   ป 2564  

รายไดจัดเก็บเอง       

    หมวดภาษีอากร 87,857.88 62,500.00 76,000.00 

    หมวดค า ธ ร รม เนี ยม  ค าปรั บ  แล ะ
ใบอนุญาต 

2,659.20 4,500.00 19,200.00 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 121,112.53 75,000.00 100,000.00 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 460.00 5,000 2,000.00 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 212,089.61 147,000.00 197,200.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 15,801,743.60 15,153,000.00 16,937,500.00 

    รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

15,801,743.60 15,153,000.00 16,937,500.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

   

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,874,493.00 20,200,000.00 16,965,300.00 

    รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

16,874,493.00 20,200,000.00 16,965,300.00 

รวมท้ังหมด 32,888,326.21 35,500,000.00 34,100,000.00 

 
 

ตามรายละเอียดรายรับ และรายจาย  รายละเอียดตาม รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2564 

ประธาน  ตามท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดอานคําแถลงงบประมาณ ฯเพื่อใหสภา ฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบตามรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
ขอ  45  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
และการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะ เวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น 
วาระท่ี  1  ข้ันรับหลักการ 
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ตามรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 องคการ
บริหารสวนตําบลตะโละ ไดประมาณการรายรับไวท้ังส้ิน 34,100,000 บาท และ
ประมาณการ รายจายไวจํานวน  34,100,000 บาท ซึ่งเปนการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุล  โดยบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําป  ดังนี้   

   หลักการ 
   งบประมาณรายจายท้ังส้ิน  34,100,000 บาท จําแนกไดดังนี ้
 

 
 

 
 

 
 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป                 

    แผนงานบรหิารท่ัวไป 11,829680.00 
 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 479,000.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 7,201,520.00 

    แผนงานสาธารณสุข 205,000.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน 1,725,745.00 

    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 345,000.00 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 710,000.00 

ดาน ยอดรวม 

ดานการเศรษฐกิจ                        

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,944,700.00 

    แผนงานการเกษตร 45,000.00                    

    แผนงานการพาณิชย 0 

ดานการดําเนินงานอื่น                       

    แผนงานงบกลาง 6,614,355  

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น               34,100,000.00  



-5- 
 
(ตามรายละเอียดขอบัญญัติ)      

เหตุผล 
เพื่อใชในการดําเนินการตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตาม

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตะโละใหความเห็นชอบตอไปขอใหท่ีประชุมสภาไดปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบัญญัติ ฯ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ นั้น 
หรือไม  และหากสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย ก็ขอใหอภิปรายกอนท่ีจะลงมติ
..........เมื่อไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ก็ขอใหสภาไดลงมติข้ันรับหลักการ 

มติท่ีประชุม   มีมติรับหลักการ จํานวน  15  เสียง 
    ไมรับหลักการ จํานวน  0  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  1  เสียง 
ประธาน เมื่อท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว การพิจารณาใน         
 วาระท่ี  2  ข้ันแปรญัตติ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลจะไดสงรางขอบัญญัติ ใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 6.1 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547   

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2554 หมวด 8  ขอ 103 และ 105  สภาทองถ่ิน 
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ไดตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภา
ทองถ่ิน  และวิธีการเลือก 
คณะกรรมการสภาทองถ่ินตามขอ 107 ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
เสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแต
กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอช่ือตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน  
สวนกรณีผูบริหารทองถ่ินเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจํากัด
จํานวน และวิธีการเลือกใหนําขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อไดคณะกรรมการแปรญตัติตามจํานวนแลว สภา อบต. ตองมีมติกําหนด 
ระยะเวลาใหสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมิไดเปนกรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง นับแตสภา อบต. มีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบ ประมาณรายจายดังกลาว ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะยื่นคํา
แปรญัตติ (ขอ 49 วรรคหนึ่ง) อีกท้ังสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีมติกําหนด
ระยะเวลาใหคณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการแปรญัตติ โดยละเอียดภายหลัง
จากท่ีไดรับคําแปรญัตติจากสมาชิก อบต. แลว โดยกําหนดเปนระยะเวลากี่วันต้ังแต
วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแตละวัน รวมท้ังสถานท่ีท่ีกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณา (ขอ 49 ขอ 50 ขอ 110) 

ประธาน ขอเชิญผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน เสนอช่ือผูท่ีเห็นสมควรเปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 

นางพัชรีย           ดิฉันนางพัชรีย โชติรัตน สมาชิก อบต.หมูท่ี 3 ขอเสนอช่ือนางวารี ศักด์ิสองเมือง 
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ประธาน   ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
นางกาญจนา  ดิฉันนางกาญจนา ศักด์ิสองเมือง ขอรับรอง 
นายมุคตา    กระผมนายมุคตา  อาลี ขอรับรอง 
มติทีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทให นางวารี ศักด์ิสองเมือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายแวอาลี           กระผมนายแวอาลี ยูโซะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 ขอเสนอช่ือนายอาหามะ อามะ 
ประธาน   ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
นายเจะยอ    กระผมนายเจะยอ ลาเตะ  ขอรับรอง 
นายมะลาเย็ง  กระผมนายมะลาเย็ง บือสา  ขอรับรอง 
มติทีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทให นายอาหามะ อามะ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
นางกาญจนา  ดิฉันนางกาญจนา ศักด์ิสองเมือง สมาชิก อบต.หมูท่ี3  ขอเสนอช่ือนางพัชรีย โชติรัตน 
ประธาน   ขอผูรับรอง 2 คนครับ 
นางสาวสมหญิง    ดิฉันนางสาวสมหญิง ชูเอิน  ขอรับรอง 
นางวารี     ดิฉันนางวารี ศักด์ิสองเมือง ขอรับรอง 
มติทีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทให นางพัชรีย โชติรัตน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
   มีสมาชิกหรือผูบริหารทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม...เมื่อไมมี 
    สมาชิกทานใดเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติแลวก็ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  สรุปท่ีประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
   1) นางวารีศักด์ิ สองเมือง 
   2) นายอาหามะ อามะ 
   3) นางพัชรีย โชติรัตน 
ประธาน เมื่อสภาไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว ลําดับ

ตอไป กระผมจะใหสภา อบต. กําหนดระยะเวลาใหสมาชิก อบต. ท่ีมิไดเปนกรรมการ 
แปรญัตติยื่นคําแปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัตติ  ไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง 
นับแตสภา อบต. มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2564 ซึ่งสภา อบต. ไดมีมติรับหลักการเมื่อเวลา 11.35 น.  

ประธาน   เมื่อสภาไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว ขอใหท่ี 
ประชุมไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก สภา อบต. ผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติ ฯ 
เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนา การเสนอคําแปรญัตติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ขอ ๔๙ 

มติท่ีประชุม  มีมติกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกเสนอคําแปรญัตติไดต้ังแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.00น. ถึง วันท่ี  7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. และกําหนดระยะเวลา  
ในการแปรญัตติ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. และนัดประชุมเพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติฯในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ในวันที  14  สิงหาคม 2563 
เวลา  09.30 น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
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ประธาน  ดังนั้น ขอให คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ไดรวมประชุมพิจารณาแปร

ญัตติตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณารายละเอียดของรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ฯ พ.ศ 2564 ใน วัน - เวลา และสถานท่ีตามมติท่ีประชุมฯ ดวยแลวนําราง
ขอบัญญัติฯท่ีไดประชุมแปรญัตตินี้ เสนอตอ สภา อบต.ฯ ในการประชุมสภา ฯ  
ครั้งตอไปดวย 

ระเบียบวารท่ี  7   ญัตติอื่น ๆ 
   ไมมี 
   
เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
 
 

 
 
(ลงช่ือ)          เสือ   พูนสุวรรณ  ผูจดบันทึก 

     (นายเสือ   พูนสุวรรณ) 
    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

(ลงช่ือ)   กาญจนา   ศักด์ิสองเมือง         ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักด์ิสองเมือง) 

(ลงช่ือ)      นายมุคตา    อาลี            ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา    อาลี) 

(ลงช่ือ)        อาหามะ  อามะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาหามะ  อามะ) 

สภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

(ลงช่ือ)     อับดุลรอแม   จะปะกียา  ผูรับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

        ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
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