
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 
วันที่ 8  สิงหาคม  2559 

เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต 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  

 
 

                                                                                                /ผู้เข้ารว่มประชุม….. 
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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  

 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลรอแม จะปะกียา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดินด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ได้จัดท าโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าระบรม
ราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 
2559 จึงขอเชิญทุกสมาชิกร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ สมัยวิสามัญสมัย    
ที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2559 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ                  
สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจ าปี  2559 วันที่ 11  กรกฎาคม  2559  ด้วยคะแนน 
เป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประธาน ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ. 2560  เพ่ือให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ  จึงขอเชิญผู้บริหารได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ฯ 

นายก อบต. ขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

/1….. 
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1. สถานะการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้ประมาณการรายรับไว้  
38,000,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 19,197,000.- บาท     
และจากเงินอุดหนุน จ านวน 18,803,000.- บาท รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในส่วนของ
งบประมาณรายจ่าย ได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 38,000,000.- บาท       
ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบ
สมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสม
เหลืออยู่  713,992.96  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับทั้งสิ้น 29,376,748.69.-บาท 
แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ค่อยดีแต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการ
ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเกือบทุกรายการ   
รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 38,000,000.- 
บาท 
 

รายรับ 
 

รายรับจริงปี 2558 ประมาณการปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 

รายได้จัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 38,013.00       45,500.00        83,500.00  

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,930.00         12,000.00         49,500.00  

    หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 104,621.31     130,000.00      170,000.00  

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ -                 -                    -    

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -         8,500.00         14,000.00  

    หมวดรายได้จากทุน -                 -      



    รวมรายได้จัดเกบ็เอง - 196,000.00      317,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -     

    หมวดภาษีจัดสรร 13,575,738.72 14,904,000.00  18,880,000.00  
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 14,904,000.00  18,880,000.00  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,775,948     

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -   12,200,000.00  18,803,000.00  

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -   12,200,000.00  18,803,000.00  

    
รวม 17,505,251.03 27,300,000.00  38,000,000.00  

ตามรายละเอียดรายรับ และรายจ่าย รายละเอียดตาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

/ประธาน.... 
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ประธาน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ฯ เพ่ือให้สภา ฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะ เวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
ตามรายละเ อียดร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ .25 60          
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 38,000,000  
บาท  
และประมาณการ รายจ่ายไว้จ านวน 38,000,000 บาท ซึ่ งเป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล โดยบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้   

   หลักการ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป                 

    แผนงานบริหารทั่วไป 12,450,040.00  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  38,000,000  บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
(ตามรายละเอียดข้อบัญญัติ) 

/เหตุผล….. 
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เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละให้ความเห็นชอบต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ นั้น หรือไม่  และหาก
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ก็ขอให้อภิปรายก่อนที่จะลงมติ..........เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดอภิปรายก็ขอให้สภาได้ลงมติขั้นรับหลักการ 

มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการ  จ านวน  17 เสียง 
   ไม่รับหลักการ     จ านวน  0  เสียง 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    436,250.00  

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

    แผนงานการศึกษา                  6,937,070.00  

    แผนงานสาธารณสุข                    90,000.00  

    แผนงานเคหะและชุมชน                  1,746,615.00  

    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      750,000.00  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                    1,030,000.00  

ด้านการเศรษฐกิจ                        

    แผนงานการเกษตร                     50,000.00  

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน                       

    แผนงานงบกลาง                  7,130,0250.00  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น               38,000,000.00  



   งดออกเสียง        จ านวน 1  เสียง 

ประธาน เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2560 แล้ว การพิจารณาใน         
 วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ด าเนินการต่อไป 

    5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2554 หมวด 8  ข้อ 103 และ 105 สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามข้อ 107 ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้
เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน และวิธีการเลือกให้น าข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติก าหนด 
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค า
แปรญัตติ (ข้อ 49 วรรคหนึ่ง) อีกท้ังสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีมติก าหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลัง
จากที่ได้รับค าแปรญัตติจากสมาชิก อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วันตั้งแต่
วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปร
ญัตติพิจารณา (ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 110) 

ประธาน   ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรม 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

นายเจะยอ ลาเตะ กระผมนายเจะยอ ลาเตะ  ขอเสนอชื่อนายอาหามะ อามะ 
 

/ประธาน … 
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ประธาน   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายมามะยาวาวี  กระผมนายมามะยาวาวี วานิ ขอรับรอง 
นายดอแม มะเยง กระผมนายดอแม มะเยง  ขอรับรอง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอาหามะ อามะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 



ประธาน   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่2 
นางสาวสมหญิง   ดิฉันนางสาวสมหญิง ชูเอิน ขอเสนอชื่อนางวารี ศักดิ์สองเมือง 
ประธาน   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นางพัชรีย์    ดิฉันนางพัชรีย์ โชติรัตน์  ขอรับรอง 
นายมุคตา  กระผมนายมุคตา อาลี  ขอรับรอง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางวารี ศักดิ์สองเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่3 
นางกาญจนา  ดิฉันนางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง  ขอเสนอชื่อนางพัชรีย์ โชติรัตน์ 
ประธาน   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายบูคอรี หะยีเจ๊ะมะ กระผมนายบูคอรี หะยีเจ๊ะมะ  ขอรับรอง 
นายดอรอแม็ง     กระผมนายแวอาลี ยูโซะ ขอรับรอง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางพัชรีย์ โชติรัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
   มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่เม่ือไม่มีสมาชิก
ท่าน 

ใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  สรุปที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
   1) นายอาหามะ อามะ 
   2) นางวารี ศักด์สองเมือง 
   3) นางพัชรีย์ โชติรัตน์ 

ประธาน   เมื่อสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ล าดับ 
ต่อไป กระผมจะให้สภา อบต. ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิก อบต . ที่มิได้เป็น
กรรมการแปรญัตติยื่นค าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสภา อบต. ได้มีมติรับหลักการเม่ือเวลา 11.15 น.  

ประธาน  เมื่อสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ขอให้
ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภา อบต. ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ฯ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2560 ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า การเสนอค าแปรญัตติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๔๙ 

 
/มติที่ประชุม…. 
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มติที่ประชุม  มี มติ ก าหนดระยะเวลาให้ สมาชิ กเสนอค าแปรญั ตติ ได้ ตั้ งแต่ วั นนี้ วั นที่                                   
8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00น ถึง วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕9 และก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.      
และนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  ในวันที่ 
15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ประธาน ดังนั้น ขอให้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาแปร
ญัตติตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ 2560 ใน วัน - เวลา และสถานที่ตามมติที่ประชุมฯ 
ด้วยแล้วน าร่างข้อบัญญัติฯที่ได้ประชุมแปรญัตตินี้เสนอต่อ สภา อบต.ฯ ในการ
ประชุมสภา ฯ ครั้งต่อไปด้วย 

ระเบียบวาะที่  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประธาน                   (1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะขาม 
(2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ท าการ อบต.ตะโละ 

    ขอเชิญปลัด  อบต.  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ3)พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นส าหรับเหตุผลในการเสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ ตามเอกสารที่ได้แจกแล้วนั้น เนื่องจาก ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายการใหม่ โดยโอนตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน  2 
โครงการ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณตามเอกสารที่แจก 
  (1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะขาม โอน
เพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครางสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะขาม งบประมาณ 
จ านวน 340,000.- บาท 
โอนลด แผนงานการพานิชย์ งานกิจการสภา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ในรายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โอนลดครั้งนี้ 340,000.- บาท 
   (2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ท าการ อบต.ตะโละ 



- โอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครางสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ท าการ อบต.ตะโละ งบประมาณ จ านวน 
838,000.- บาท 

/-โอนลด....   
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-โอนลด  แผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน            
ในรายการ โครงการเลือกตั้ง โอนลดครั้งนี้ 543,023.- บาท 
-โอนลด  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็ม
แข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ในรายการ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โอนลดครั้งนี้ 130,000.- บาท 
-โอนลด  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็ม
แข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ในรายการ โครงการอบรมสัมมนาเข้าค่าย           
ยุวเกษตรกร โอนลดครั้งนี้ 130,000.- บาท 
-โอนลด  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็ม
แข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ในรายการ โครงการสร้าความปรองดองสมานฉันท์
เพ่ือคืนสันติสุขแก่ประชาชน โอนลดครั้งนี้ 34,977.- บาท 
รวมโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 838,000.- บาท 

ประธาน   ตามท่ีปลัด  ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่..... ถ้า 
ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม.  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
(1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะขาม 
โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครางสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะขาม 
งบประมาณ จ านวน 340,000 บาท 
โอนลด แผนงานการพานิชย์ งานกิจการสภา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ในรายการ ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โอนลดครั้งนี้ 340,000 บาท 
(2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ท าการ อบต.ตะโละ 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครางสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 



รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ท าการ อบต.ตะโละ งบประมาณ 
จ านวน 838,000 บาท 
-โอนลด  แผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน        
ในรายการ โครงการเลือกตั้ง โอนลดครั้งนี้ 543,023 บาท 
-โอนลด  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ในรายการ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โอนลดครั้งนี้ 130,000 
บาท 
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-โอนลด  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ในรายการ โครงการอบรมสัมมนาเข้า
ค่ายุวเกษตรกร โอนลดครั้งนี้ 130,000 บาท 
-โอนลด  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ในรายการ โครงการสร้าความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนสันติสุขแก่ประชาชน โอนลดครั้งนี้ 34,977 บาท 
รวมโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 838,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ  ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ   17 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 

เลิกประชุม เวลา   12.00 น. 
 
 
         (ลงชื่อ)   นายเสือ พูนสุวรรณ์        ผู้จดบันทึก 
                  (นายเสือ      พูนสุวรรณ์) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 

                (ลงชื่อ)  กาญจนา ศักดิ์สองเมือง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง)                              
 



                (ลงชื่อ)      มุคตา อาลี              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายมุคตา     อาลี) 

   
                (ลงชื่อ)  อับดุลรอแม จะปะกียา   ผู้รับรองรายงานการ
ประชุม 

                (นายอับดุลรอแม จะปะกียา) 
 
 

 


