
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจําป 2563 

วันท่ี 14 สิหาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.30 น. 

ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
………………………………………………… 

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  วานิ สมาชิก  อบต. นายมามะยาวาวี  วานิ  

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 อบต. นายณัฐพงศ  จันทรสวาง  

3 นายฮะมะ   มาม ุ รองนายก อบต. นายฮะมะ   มาม ุ  

4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. นางสรินยา   นิลวิเชียร  
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เร่ิมประชุมเวลา    09.30  น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอม  นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563  เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม  2563 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563  เมื่อวันท่ี  3  สิงหาคม  2563  
ดวยคะแนนเปนเอกฉันท   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องดวน 
ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีคางพิจารณา 
การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
ประธาน ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละไดมีมติรับหลักการแหงราง
ขอ บัญญั ติงบประมาณรายจ าย  ประ จําป งบประมาณ  พ.ศ.2564 และ
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว ใหคงรางเดิมตามรางขอบัญญัติรายละเอียด
ตามท่ีไดรายงานใหแกสมาชิกทุกคนทราบ แลว  เพื่อนําเขาสูการพิจารณาในวาระท่ี  
2  ข้ันแปรญัตติ 

    วาระท่ี  2 ข้ันแปรญัตติ 
 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯไดรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  

นางวารี ศักด์ิสองเมือง     ตามท่ีสภาไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564
เพื่อใหคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมพิจารณากอนท่ีจะสงรางใหประธานสภา
เพื่อใหสมาชิกกอนท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ นั้น คณะกรรมการ 
แปรญัตติ ไมมีการแกไข  มีมติใหคงรางเดิมแหงรางบัญญัติ 

ประธาน เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิมตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ท่ีประชุมจะมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
แปรญัตติรายงานหรือไม 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   15  เสียง 
   ไมเห็นชอบ    จํานวน     0   เสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน     1   เสียง 
ประธาน การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  

วาระท่ี  3  ข้ันลงมติ 
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วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  และวาระท่ี 2ข้ัน
แปรญัตติ ( ใหคงรางเดิมแหงรางขอบัญญัติ) ไปแลว นั้น  ก็ขอใหท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไดลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.2564   

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน  16 เสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน   0 เสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน   1 เสียง 

ระเบียบวารท่ี  5   ญัตติอื่น ๆ 
   5.1 ขออนุมัติต้ังรายการใหม และโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายในรายการใหม 
ประธาน ตามขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 การต้ัง

รายการใหม และเพื่อโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายในรายการใหม ประเภทรายจาย 
ครุภัณฑสํานักงานเนื่องจาก สํานักงานปลัด ไมไดต้ังรายการจาย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จึงขอความเห็นชอบจากอํานาจสภาทองถ่ิน เพื่อต้ัง
รายการจายใหม จัดซื้อครุภัณฑ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543  ขอ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน กอนจึงจะดําเนินการได 

ประธาน ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับ
การการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทํา
ใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมมีสมาชิกทาน
ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบางหรือไม 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกทานใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ประธาน ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียดโครงการการโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม 

นักวิเคราะหฯ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลตะโละ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดใหความเห็นชอบตอราง 

                            ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะโละ เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแลวนั้น องคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีความจําเปน
ท่ีจะมีการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทํา
ใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม โดยความ
เห็นชอบและอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 
และ 3) พ.ศ.2543  ขอ 27 จํานวน 10 โครงการ ดังนี ้
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1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU ประหยัดไฟเบอร 5 
พรอมติดต้ัง และโอนงบประมาณเพื่อใชในการต้ังรายการจายใหม โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 50,000.- บาท (เงินหาหมื่นบาทถวน) 

ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
ลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซื้อ
ชุดโตะเกาอี้รับแขก จํานวน 20,000.-บาท 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารงานคลัง งบงบ
ดําเนินงาน หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการหนวยบริการรับชําระภาษี
เคล่ือนท่ี จํานวน 30,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (โดม)หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอ 
ยะหร่ิง จังหวัดปตตานี   ขนาด กวาง 8 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร 
งบประมาณ 1,400,000.-บาท  (เงินหนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน) 

ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
ดําเนินงาน หมวดรายจาย  คาใชสอย ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการการเลือกต้ัง จํานวน 
1,110,000.-บาท 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบดําเนินงาน 
หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดทําประชาคม/เวทีชาวบาน จํานวน 
10,000.- บาท 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบดําเนินงาน 
หมวดรายจายคาวัสดุ ประเภทรายจายวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000.-บาท 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบดําเนินงาน 
หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
จํานวน 20,000.-บาท 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบดําเนินงาน 
หมวดรายจาย คาใชสอย ประเภทรายจายรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ โครงการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000.-บาท 

 

3. โครงการกอสรางโรงจอดรถท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะโละ หมูท่ี 3 
ตําบลตะโละ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 5.5 เมตร สูง 2.50 เมตร 
ยาว 20 เมตร งบประมาณ 550,000.-บาท   (เงินหาแสนหาหมื่นบาทถวน)    
  ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
ดําเนินงาน หมวดรายจาย คาตอบแทน ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 50,000.-บาท 
  โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
ดําเนินงาน หมวดรายจายคาวัสดุ ประเภทรายจายวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 
160,000.-บาท 
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  โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
ดําเนินงาน หมวดรายจายคาวัสดุ ประเภทรายจายวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 
20,000.-บาท 
  โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
ดําเนินงาน หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 
100,000.-บาท 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบบุคลากร 
หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน จํานวน 
220,000.-บาท 
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.-ประปา หมูท่ี 3 ตําบล 
ตะโละ  อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 257,000.-บาท   (เงินสองแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)   
  ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบงบ
บุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน 
จํานวน 257,000.-บาท 
 

5. โครงการกอสรางคูระบายน้ําหลัง อบต. หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ  อําเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร งบประมาณ 32,000.-บาท  
(เงินสามหมื่นสองพันบาทถวน)   
  ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารท่ัวไป งบ
ดําเนินงาน หมวดรายจาย คาสาธารณูปโภค ประเภทรายจายคาบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม จํานวน 32,000.-บาท 
 

6. โครงการขยายทอเมนประปา พรอมซับเมอร สายหลัง อบต. หมูท่ี 3 ตําบลตะ
โละ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี งบประมาณ 126,000.-บาท  (เงินหนึ่งแสน
สองหมื่นหกพันบาทถวน) 
  ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารงานคลัง งบงบ
บุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน 
จํานวน 126,000.-บาท 
7. โครงการจัดซ้ือตูเอนกประสงค หนาลิ้นชัก หนาบาน เมลามีน ขนาด 80x 35x 
180 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู และโอนงบประมาณเพื่อใช ในการต้ังรายการจายใหม 
จํานวน 8,800.- บาท     (เงินแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน 
จํานวน 8,800.-บาท 
 

8. โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  และโอนงบประมาณเพื่อใช ใน
การต้ังรายการจายใหม จํานวน 2,900.- บาท (สองพันเการอยบาทถวน) สีดํา 
MONO FIESTA/M 
  ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน 
จํานวน 2,900.-บาท 



 
-6- 

 
 

9. โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 2 ตู และโอนงบประมาณเพื่อใช 
ในการต้ังรายการจายใหม จํานวน 8,800.- บาท (แปดพันแปดรอยบาทถวน) 

ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน 
จํานวน 8,800.-บาท 
 
10. เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เคร่ือง 
และโอนงบประมาณเพื่อใช ในการต้ังรายการจายใหม จํานวน 15,000.- บาท (หนึ่ง
หมื่นหาพันบาทถวน) 
    ท้ังนี้ โอนลด จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานงานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน 
จํานวน 15,000.-บาท  

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการ
ใหม 
1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU ประหยัดไฟเบอร 5 
พรอมติดต้ัง และโอนงบประมาณเพื่อใชในการต้ังรายการจายใหม โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 50,000.- บาท (เงินหาหมื่นบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

 2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (โดม)หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอ 
ยะหร่ิง จังหวัดปตตานี   ขนาด กวาง 8 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร 
งบประมาณ 1,400,000.-บาท  (เงินหนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

3. โครงการกอสรางโรงจอดรถท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะโละ หมูท่ี 3 
ตําบลตะโละ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 5.5 เมตร สูง 2.50 เมตร 
ยาว 20 เมตร งบประมาณ 550,000.-บาท   (เงินหาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
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4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.-ประปา หมูท่ี 3 ตําบล 
ตะโละ  อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 257,000.-บาท   (เงินสองแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

6. โครงการขยายทอเมนประปา พรอมซับเมอร สายหลัง อบต. หมูท่ี 3 ตําบลตะ
โละ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี งบประมาณ 126,000.-บาท  (เงินหนึ่งแสน
สองหมื่นหกพันบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง  

5. โครงการกอสรางคูระบายน้ําหลัง อบต. หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ  อําเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร งบประมาณ 32,000.-บาท  
(เงินสามหมื่นสองพันบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

7. โครงการจัดซ้ือตูเอนกประสงค หนาลิ้นชัก หนาบาน เมลามีน ขนาด 80x 35x 
180 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู และโอนงบประมาณเพื่อใช ในการต้ังรายการจายใหม 
จํานวน 8,800.- บาท     (เงินแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

8. โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  และโอนงบประมาณเพื่อใช ใน
การต้ังรายการจายใหม จํานวน 2,900.- บาท (สองพันเการอยบาทถวน) สีดํา 
MONO FIESTA/M 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
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9. โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 2 ตู และโอนงบประมาณเพื่อใช 
ในการต้ังรายการจายใหม จํานวน 8,800.- บาท (แปดพันแปดรอยบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

10. เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เคร่ือง 
และโอนงบประมาณเพื่อใช ในการต้ังรายการจายใหม จํานวน 15,000.- บาท (หนึ่ง
หมื่นหาพันบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
 

5.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไวเบิกเหลื่อมป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

ประธาน  เนื่องดวยปงบประมาณ 2563 จะส้ินสุดในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีระยะเวลา
เหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ซึ่งขณะนี้โครงการตางๆ ในหมวดคาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง จํานวน 7 โครงการ ยังไมไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แตอยางใด 
เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีปฏิบัติตามขอกฎหมาย ดังนั้นจึงไมสามารถจัดซื้อจัดจางได
ทันในปงบประมาณ 2563 จึงมีความเปนท่ีตองกันเงินไวเบิกเหล่ือมป (กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน และขอใหเลขานุการสภาช้ีแจงขอกฎหมายดวยครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 57 กรณีท่ีมี
รายจายหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน
ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลตะโละจึงขออนุมัติตอสภาฯเพื่อกันเงิน
ปงบประมาณ 2563 ไวเบิกเหล่ือมป ซึ่งมีรายการท่ีขอกันเงิน ดังนี้ 

   1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (โดม) หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ 
อําเภอ ยะหร่ิง จังหวัดปตตานี   ขนาด กวาง 8 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร 
งบประมาณ 1,400,000.-บาท  (เงินหนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน) 

   2. โครงการกอสรางโรงจอดรถท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 5.5 เมตร สูง 
2.50 เมตร ยาว 20 เมตร งบประมาณ 550,000.-บาท (เงินหาแสนหาหมื่นบาทถวน) 
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   3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.-ประปา หมูท่ี 3 

ตําบลตะโละ  อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 257,000.-บาท   (เงินสองแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาท
ถวน) 
  4. โครงการกอสรางคูระบายน้ําหลัง อบต. หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ  อําเภอ
ยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาด กวาง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร งบประมาณ 32,000.-
บาท  (เงินสามหมื่นสองพันบาทถวน) 
  5. โครงการซอมแซมร้ัวกุโบรโตะแยหมะ หมูท่ี 5 ตําบลตะโละ อําเภอ 
ยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาดยาว 45 เมตร สูง 1.60 เมตร งบประมาน 
171,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
  6. โครงการตอยอดร้ัวกุโบร หมูท่ี 4 ตําบลปุลากง อําเภอยะหร่ิง จังหวัด
ปตตานี ขนาดยาว 92 เมตร สูง 1.60 เมตร งบประมาณ 320,000.- บาท (เงิน
สามแสนสองหมื่นบาทถวน) 
  7. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายกุโบรโตะแยะหมะ หมูท่ี 5 ตําบล 
ตะโละ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 
งบประมาณ 229,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละไดทราบและขอกันเงินเบิก
เหล่ือมป จํานวน 7 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,959,000 บาท (สองลานแปด
แสนสองหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

ประธาน ตามท่ีเลขานุการสภาฯไดช้ีแจงการกันเงินเบิกเหล่ือมป จํานวน 7 โครงการ รวมเปน
เงินท้ังส้ิน 2,828,000 บาท (สองลานแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) กอนส้ิน
ปงบประมาณ 2563 ซึ่งไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันที จึงขอมติสภาฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเหล่ือมป หากสมาชิกสภาเห็นดวยในการกันเงินเบิกเหล่ือม
ป จํานวน 7 โครงการ ขอมติท่ีประชุมสภาฯครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกันเงินงบประมาณ 2563 ไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 6 
โครงการ  

ดวยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ     15  เสียง 
ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
 

เลิกประชุม เวลา            12.00 น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)          เสือ   พูนสุวรรณ  ผูจดบันทึก 
     (นายเสือ   พูนสุวรรณ) 

    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
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(ลงช่ือ)   กาญจนา   ศักด์ิสองเมือง         ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางกาญจนา   ศักด์ิสองเมือง) 

(ลงช่ือ)      นายมุคตา    อาลี            ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นายมุคตา    อาลี) 

    (ลงช่ือ)       อาหามะ  อามะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาหามะ  อามะ) 

(ลงช่ือ)     อับดุลรอแม   จะปะกียา  ผูรับรอง 
 (นายอับดุลรอแม   จะปะกียา) 

        ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ผู้มาประชุม

