
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญสมัยที่  1 ประจ าปี  2559 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาฯ อับดุลรอแม  จะปะกียา  

2 นายบาราเฮง หามะ รองประธานสภาฯ บาราเฮง หามะ  

3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต. มุคตา  อาลี  

4 นายดอรอแม  มามะ สมาชิก  อบต. ดอรอแม  มามะ  

5 นายเจะยอ ลาเตะ สมาชิก  อบต. เจะยอ ลาเตะ  

6 นางพัชรีย์  โชติรัตน์ สมาชิก  อบต. พัชรีย์  โชติรัตน์  

7 นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต. กาญจนา ศักดิ์สองเมือง  

8 นางวารี ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต. วารี ศักดิ์สองเมือง  

9 นางสาวสมหญิง  ชูเอิน สมาชิก  อบต. สมหญิง  ชูเอิน  

10 นายหามะ  บาราเห็ง สมาชิก  อบต. หามะ  บาราเห็ง  

11 นายบูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ สมาชิก  อบต. บูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ  

12 นายหามะ  สาเมาะ สมาชิก  อบต. หามะ  สาเมาะ  

13 นายสูดิง   สาแม็ง สมาชิก  อบต. สูดิง   สาแม็ง  

14 นายมามะยาวาวี  วานิ สมาชิก  อบต. มามะยาวาวี  วานิ  

15 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต. อาหามะ  อามะ  

16 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต. มะลาเย็ง  บือสา  

17 นายดอแม มะเยง สมาชิก  อบต. ดอแม มะเยง  

18 นายแวอาลี  ยูโซะ สมาชิก  อบต. แวอาลี  ยูโซะ  

19 นายเสือ  พูนสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ เสือ  พูนสุวรรณ์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต. มะกะตา  อาแว  

2 นายณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง รองนายก ณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง  

3 นายฮะมะ    มามุ รองนายก ฮะมะ    มามุ  

4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. สรินยา   นิลวิเชียร  

                                                                                               

                                                                                           /เริ่มประชุม……. 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1  ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2559  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษี   
บ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยสามัญสมัยที่    
4/2558  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2558 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละสมัย
สามัญสมัยที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องด่วน 
3.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559  และการก าหนดวันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

เลขานุการสภาฯ ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา        
วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และวันเริ่มประชุมสามัญใน    
ปีถัดไป ฯ ให้ประธานสภาน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกของแต่ละปี 

มติที่ประชุม หลังจากท่ีประธานสภา น าเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีปรึกษาที่ประชุม
แล้ว ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัยสามัญประจ าปี 2559 ดังนี้ 

1. สมัยสามัญท่ี 2 วันที่   16 – 30 พฤษภาคม   2559 
2. สมัยสามัญท่ี 3 วันที่     1 – 15 สิงหาคม      2559 
3.  สมัยสามัญท่ี 4 วันที่     1 – 15 ธันวาคม      2559 

          และมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีต่อไป 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 
3.2 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  2559 

ประธานสภา            ด้วยนายก อบต.ได้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 87  จ านวน 4 โครงการ รวมเป็น
งบประมาณท้ังสิ้น 2,600,000 – บาทและขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 87 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการ
บริหารให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่
ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 25 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั่นหากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า 
ยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อปท. หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป-ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงสถานการณ์คลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธาน          ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินทุนส ารองเงิน 
       สะสม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม        ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ประธาน         ของเชิญ นายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตะโละ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตะโละ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือบริการชุมชนและสังคม ตามอ านาจหน้าที่  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 87 จ านวน 4 โครงการ  ดังนี้ 
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 (1) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบเลาะ-มะซง 

 ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 500,000.- บาท 
 (2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายกาบือแร-ดุซง     
    ม. 1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 640,000.- บาท 
          (3) โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก   
    ม.4 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 960,000.- บาท 
          (3) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงสี   
    ม.4 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี   งบประมาณ 500,000.- บาท 
  สถานะการเงินการคลัง 

           ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมียอดเงินทุนส ารองสะสมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 จ านวน 6,825,000-  
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 27,300,000 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 เป็นเงิน 
2,911,048.03 บาท 

   หลักการและเหตุผล 
   -ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมรวม  4  โครงการ 
 (1) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบเลาะ-มะซง 

 ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 500,000.- บาท 
 (2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายกาบือแร-ดุซง     
    ม. 1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 640,000.- บาท 
          (3) โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ่อกายอ   
    ม.4 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 960,000.- บาท 
          (4) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงสี   
    ม.4 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 500,000.- บาท 

-รวมงบประมาณขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมทั้งสิ้น จ านวน 1,600,000.- บาท  
-คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่เกิด 
 สาธารณภัย  จ านวน  2,856,800.09.- บาท   

   เหตุผล 
1. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
(1) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบเลาะ-มะซง 
ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 67 
บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
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    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
(2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายกาบือแร-ดุซง  ม. 1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง   
จ.ปัตตานี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล        
    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   
    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
 (3) โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ่อกายอ ม.4         
ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 67 บัญญัติ
ไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล      
     1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก .และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
     2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 
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    (4) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงสี   ม.4 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
รวมแก้ไขจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล        
    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   
    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นอ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยั งเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามโครงการ) 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ป ร ะ ช า ช น  ค ณ ะ
ผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ โครงการดังกล่าวทั้ง 4  
โครงการ 

  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการ  ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548  ข้อ 87 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อปท. หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงสถานการณ์คลัง และเสถียรภาพในระยะยาวจึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมแห่งนี้  
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน 
 สะสมมี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ 

  ประชุม 
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มติที่ประชุม    มติที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
(1) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบเลาะ-มะซง 
 ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ  500,000.- บาท 
รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

(2) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายกาบือแร-ดุซง     
 ม. 1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ  640,000.- บาท 
รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 (3) โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ่อกายอ   
  ม.4 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ  960,000.- บาท 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นชอบ   17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
   (4) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงสี   
   ม.4 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี   งบประมาณ  500,000.- บาท 

รายละเอียดตามเอกสารโครงการ 
ด้วยคะแนนเสียง 

   เห็นชอบ   17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4      ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    ไม่มี     

ระเบียบวาระท่ี 5      ญัตติอ่ืน ๆ 
                    ไม่มี 
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ปิดประชุม             เวลา 11.25 น. 
 
           (ลงชื่อ)   นายเสือ  พูนสุวรรณ์        ผู้จดบันทึก 
                    (นายเสือ     พูนสุวรรณ์) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
                       (ลงชื่อ)  กาญจนา ศักดิ์สองเมือง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง)                              
                       (ลงชื่อ)      มุคตา  อาลี              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายมุคตา     อาลี) 
                    (ลงชื่อ)  อับดุลรอแม  จะปะกีย     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          (นายอับดุลรอแม จะปะกียา) 
 


