
  (ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2559 
วันที่  15 สิงหาคม  2559 

เวลา  13.30 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  

 
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  

                                                                                                       /เริ่ม.... 
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

   เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอับดลรอแม จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  สมัยสามัญ       
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ       
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2559  ด้วยคะแนนเป็นเอก
ฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560 
ประธาน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง ข้ อ บั ญ ญั ติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 และคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้ว ให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามที่ได้รายงานให้แก่สมาชิกทุกคนทราบ แล้ว  
เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

    วาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติ 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้รายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ  

นางวารี ศักดิ์สองเมือง ตามท่ีสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาก่อนที่จะส่งร่างให้ประธานสภาเพ่ือ
รายให้สมาชิกก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ นั้น  คณะกรรมการแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไข มีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างบัญญัติ ตามรายละเอียดรายงานผล 
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ที่ประชุมจะมีมติตามที่ คณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานหรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ   จ านวน  17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน  0 เสียง 
   งดออกเสียง        จ านวน  1 เสียง 

ประธาน   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  และวาระท่ี 2 
ขั้นแปรญัตติ ( ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติ) ไปแล้ว นั้น ก็ขอให้ที่ประชุมสภา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.2560   

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  จ านวน 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    จ านวน  0   เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน 1   เสียง 

ระเบียบวารที่  5   ญัตติอ่ืน ๆ 
   5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประธาน                  (1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ต.ปุลากง 
    อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  

(2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายใน
อาคารส านักงาน อบต.ตะโละ   
ขอเชิญปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นส าหรับเหตุผลในการเสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งนี้ ตามเอกสารที่ได้แจกแล้วนั้น เนื่องจาก ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายการใหม่ โดยโอนตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 
โครงการ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณตามเอกสารที่แจก 



   (1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ต.ปุลา
กง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ รายการ  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ จ านวน 109,815.- บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ในรายการ เงินเดือนและเงินเพ่ิมพนักงาน โอนลดครั้งนี้ 
109,815.- บาท 
   (2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง
ภายในอาคารส านักงาน อบต.ตะโละ 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสง
พร้อมติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.ตะโละ งบประมาณ จ านวน 309,160 บาท 
โอนลด  แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดหมวดเงินเดือน   
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ในรายการ เงินเดือนและเงินเพ่ิมพนักงาน 
ในรายการ โครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในอาคารส านักงาน   
อบต.ตะโละ โอนลดครั้งนี้ 309,160 บาท 

/ประธาน.... 
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ประธาน ตามท่ีปลัด ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่..... ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดอภิปราย ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม.  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
(1) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1         
ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ รายการ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ จ านวน 109,815 บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดเ งินเดือน           
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ในรายการ เงินเดือนและเงินเพิ่ม
พนักงาน โอนลดครั้งนี้ 109,815 บาท 
(2) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง
ภายในอาคารส านักงาน อบต.ตะโละ 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับ
แสงพร้อมติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.ตะโละ งบประมาณ จ านวน 
309,160 บาท 



โอนลด  แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดหมวดเงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ในรายการ เงินเดือนและเงินเพิ่ม
พนักงาน ในรายการ โครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในอาคาร 
ส านักงาน  อบต.ตะโละ โอนลดครั้งนี้ 309,160 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ  ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    17 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 

  
 เลิกประชุม เวลา   17.00 น. 
           (ลงชื่อ)   นายเสือ  พูนสุวรรณ์        ผู้จดบันทึก 
                    (นายเสือ     พูนสุวรรณ์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

               (ลงชื่อ)  กาญจนา ศักดิ์สองเมือง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง)                              

                (ลงชื่อ)      มุคตา  อาลี              ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 

               (นายมุคตา     อาลี) 

               (ลงชื่อ)  อับดุลรอแม  จะปะกีย     ผู้รับรองรายงานการ
ประชุม 

               (นายอับดุลรอแม จะปะกียา) 
 

 
 


