
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยที่  2   ประจ าปี  2555๖  
วันที่    13   มิถุนายน    พ.ศ. 255๖ 

เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

……………………………… 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอับดุลรอแม จะปะกียา ประธานสภาฯ   

2 นางวารี  ศักดิ์สองเมือง รองประธานสภาฯ   

3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต.   

4 นายอาบัตร  ดาโอะ สมาชิก  อบต.   

5 นายบาราเฮง  หามะ สมาชิก  อบต.   

6 นายเจะยอ  ลาเตะ สมาชิก  อบต.   

7 นางพัชรีย์ โชติรัตน์ สมาชิก  อบต.   

8 นายประสิทธิ์  ไชยสุวรรณ สมาชิก  อบต.   

9 นายส าราญ  ทองขวัญสุข สมาชิก  อบต.   

10 นายหามะ  บาราเห็ง สมาชิก  อบต.    

11 นายบูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ สมาชิก  อบต.   

12 นายอาหามัด  ยีแว สมาชิก  อบต.   

13 นายอับดุลเลาะ  กูจิ สมาชิก  อบต.   

14 นายตูแวอิสมาแอ  ตูแวสูหลง สมาชิก  อบต.   

15 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต.   

16 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต.   

17 นายมาหามะคตา  นิเซ็ง สมาชิก  อบต.   

18 นายมูสตอปา  วาเย็ง สมาชิก  อบต.   

19 นายเสือ  พูนสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต.   

2 นายณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง รองนายก   

3 นายฮะมะ    มามุ รองนายก   

4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต.   
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอับดุลรอแม  จะปะกียา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 ไม่มี 
มติที่ประชุม               รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญสมัยที่  1 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2556  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์     2556 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  สมัย สามัญสมัย

ที่  1 ครั้งที่ 2   ประจ าปี 2556  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์   2556        ด้วยคะแนนเป็นเอก
ฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน 
3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557- 2559)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการ จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ประกอบด้วย  6   ส่วน  คือ 

    ส่วนที่ 1 บทน า 
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
- ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

    ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคม 
-  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
- ศักยภาพภายในต าบล 

    ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
    ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

-  วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลตะโละ 
- พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
- จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
- กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
- วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (2557-2560) 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ประจ าปี 2557 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
- นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

    ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ 
 ส่วนที่ 6 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม  
 ประเมินผล 

-  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
- การก าหนดวิธีติดตามและประเมินผล 
- การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

    (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ที่ได้แจกให้  
  สมาชิกแล้ว) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ข้อ 17   วรรคท้าย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

มติที่ประชุม    มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) ของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยคะแนนเสียง 
 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

3.2เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2556 
  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะโละ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตะโละ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ไป
แล้วนั้น  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จ่ายขาดเงินสะสม    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  
เพ่ือบริการชุมชนและสังคม  ตามอ านาจหน้าที่  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548  ข้อ  
89 (1)  จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 
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 (1) โครงการ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  
  จ.ปัตตานี   งบประมาณ 125,000 บาท 
 (2) โครงการ บุกเบิกถนนลูกรังสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ ม.3 
  ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 125,000 บาท 
   สถานะการเงินการคลัง 
  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  มียอดเงินสะสม    ใ น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ดังนี้เงินสะสม ณ วันที่ 31  มกราคม     2556  จ านวน   8,070,470.76  
บาท  
   หลักการและเหตุผล 
   -ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรวม 2 โครงการ 
 (1) โครงการ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  
  จ.ปัตตานี   งบประมาณ 125,000 บาท 
 (2) โครงการ บุกเบิกถนนลูกรังสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ ม.3 
  ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 125,000 บาท 
  -รวมงบประมาณขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น จ านวน 250,000 บาท  

-คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉิน ที่ เ กิ ด  ส า
ธารณภัย   จ านวน  970.76 บาท   

    เหตุผล 
1. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
(1)โครงการ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 ตามมาตราที่ 68 (1) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
ในการส่งเสริมให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ปัจจุบันประชาชนหมู่ที่ 2 ต าบลปุ
ลากง อ าเภอยะหริ่ง  จังหวดัปัตตานี ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากน้ าที่ใช้ในการอุปโภค 
และบริโภคไม่เพียงพอกับจ านวนประชากร และเป็นน้ าประปาที่มีคุณภาพต่ า ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ใช้น้ าประปาในการประกอบอาหารท าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ี สืบเนื่องจากระบบประปาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นระบบประปาที่ใช้มานานจึง
ท าให้หอถังเกิดความช ารุด ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
(2) โครงการ บุกเบิกถนนลูกรังสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ ม.3 
ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าทางบก และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอน 
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การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 บัญญัติให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองดังนี้ (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(รายละเอียดตามโครงการ) 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน  คณะผู้บริหารจึง
ขออนุมัติ        จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ ด าเนินการ โครงการดังกล่าวทัง้ 2  โครงการ 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน
การ   ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ.  2548   ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ  อปท.  ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ  อปท.  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ  อปท. หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3)เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป-ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมียอดเงิน สะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานการณ์คลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
 จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมแห่งนี้  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธาน   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน   
 สะสมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม 

(1) โครงการ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 
125,000 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
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(2) โครงการ บุกเบิกถนนลูกรังสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ ม.3 
 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 125,000 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
   
  
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 

4.1   ไม่มี 
ระเบียบวารที่  5   ญัตติอ่ืน ๆ 
    ไม่มี 
  เลิกประชุม เวลา   12.45 น. 
 
 
    (ลงชื่อ                                       ผู้จดบันทึก 
         (นายเสือ    พูนสุวรรณ์) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 

(ลงชื่อ)                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายส าราญ  ทองขวัญสุข)                              
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายมุคตา       อาลี) 

 


