
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2557 

วันที่  13  ธันวาคม   2557 
เวลา 09.30 น. 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาฯ   

2 นายบาราเฮง หามะ รองประธานสภาฯ   

3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต.   

4 นายดอรอแม  มามะ สมาชิก  อบต.   

5 นายเจะยอ ลาเตะ สมาชิก  อบต.   

6 นางพัชรีย์  โชติรัตน์ สมาชิก  อบต.   

7 นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต.   

8 นางวารี ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต.   

9 นางสาวสมหญิง  ชูเอิน สมาชิก  อบต.   

10 นายหามะ  บาราเห็ง สมาชิก  อบต.   

11 นายบูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ สมาชิก  อบต.   

12 นายหามะ  สาเมาะ สมาชิก  อบต.   

13 นายสูดิง   สาแม็ง สมาชิก  อบต.   

14 นายมามะยาวาวี  วานิ สมาชิก  อบต.   

15 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต.   

16 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต.     

17 นายดอแม มะเยง สมาชิก  อบต.   

18 นายแวอาลี  ยูโซะ สมาชิก  อบต.   

19 นายเสือ  พูนสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต.   

2 นายณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง รองนายก อบต.   

3 นายฮะมะ   มามุ รองนายก อบต.   

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 รายงานสรุปกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 55 
สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ก าหนดให้ วันที่5-12 ธันวาคม 2555เป็น
สัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยก าหนดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ดังนี้ 
1. ถางป่า 2 ข้างทางทั้ง 2 ต าบล 9 หมู่บ้าน 
2. ปลูกต้นไม้ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในต าบล 
ตะโละและต าบลปุลากงเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2555    เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2555 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2555    เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2553  
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน 
3.1 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2556 โครงการ จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ชนิด 6  ล้อ 

ประธานสภาฯ        ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต.        ดว้ยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะยอ ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรงบประมาณ 300,000 บาทเพ่ือขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2553 จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะ
โละ(รายละเอียดตามโครงการฯ)ส าหรับรายละเอียดวิธีการงบประมาณ ขอเชิญ ปลัด อบต.
ชี้แจง 

ประธานสภาฯ          เรียนเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดวิธีการงบประมาณ 
ปลัด อบต.               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ   ฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2548   ข้อ  
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ  อปท.  ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการ  
ชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ  อปท.  หรือกิจการที่จัดท า  เพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ  อปท.   หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ  ประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
-ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า  
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานการณ์คลัง  
และเสถียรภาพในระยะยาว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเงินสมทบกองทุนตามระเบียบข้อ(2) เรียบร้อยแล้วและมี
เงินสะสม  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 จ านวน  8,066,584.76   บาท   

ประธานสภาฯ           ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะยอ ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 เซนติเมตร งบประมาณ 300,000 บาท
(รายละเอียดตามโครงการฯ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปราย  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เจ๊ะยอ ม.1ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 
เซนติเมตร    
งบประมาณ 300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ   16      เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2554 โครงการก่อสร้าง    
ถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายปิกาเย๊าะ ม.2 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต.         ด้วยถนนสายปิกาเย๊าะ ม.2 ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง

ในการสัญจรไปมาและใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ ตลาด เช่น 
ยางพารา ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล แต่สภาพทั่วไปของถนนในปัจจุบันเป็นหลุม  เป็นบ่อ เมื่อ
ฝนตกก็มีน้ าท่วมขัง ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวและใกล้เคียงได้รับ ความเดือดร้อน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้
จัดท าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายปิกาเย๊าะ ม.2 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง    
จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. งบประมาณ 300,000 บาทเพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ  2554 จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ
(รายละเอียดตามโครงการฯ)ส าหรับรายละเอียดวิธีการงบประมาณ ขอเชิญ ปลัด อบต.
ชี้แจง 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน  
  เจ๊ะยอ ม.1 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. 

งบประมาณ 300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ           16       เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 

3.4 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ    2553   โครงการ
ก่อสร้างรั้วกูโบร์ บ้านหัวหว้า ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต. กูโบร์หรือสุสานเป็นสถานที่ฝังศพของมุสลิม เป็นสถานที่สาธารณะที่ส าคัญของชุมชน

ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงได้ก าหนดกรอบแนวปฏิบัติโดยต้องให้ความเคารพและให้เกียรติ
สุสานหรือกูโบร์ในฐานะท่ีเป็นสาธารณะสถานเป็นสถานที่เพ่ือเยี่ยมญาติ หรือบุคคลที่
ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการให้ซาลาม ขอดุอาฮหรืออ่านกุรอาน เพ่ือเป็นฮีดายะฮแก่ผู้ที่ล่วงลับ
ไปแล้ว ตามหลักศาสนาอิสลามมีข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับกูโบร์ เช่น ห้ามสตรีเข้าในบริเวณกู
โบร์  ห้ามเปิดเพลง หรือมีการละเล่นรื่นเริง ห้ามแบ่งสันปันส่วนครอบครองเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่กูโบร์ เป็นต้น 
ฉะนั้นกูโบร์จึงต้องมีเขตหรือรั้วที่แสดงถึงอาณาเขตท่ีชัดเจนให้ประชาชนและผู้สัญจรไป
มาได้ทราบเพ่ือจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาต่อไป    องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละ จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ บ้านหัวหว้า ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานีขนาดสูง 1.20  ม. ยาว 120.00 ม. งบประมาณ 300,000 บาทเพ่ือขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2553 จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโละ(รายละเอียดตามโครงการฯ) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ บ้านหัวหว้า ม.3 ต.ตะโละ  
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งบประมาณ 300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นชอบ          16        เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 

  3.5 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2554 
โครงการก่อสร้างอาคารทีอ่่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง    
จ.ปัตตานี 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในการพัฒนาชาติ การให้การศึกษาค้นคว้า

หาความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ชนบท เป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐ
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชาติ พัฒนาท้องถิ่น
ต่อไปประกอบกับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ได้ตั้งงบประมาณเก่ียวกับค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้านตามแบบที่ อบต.ก าหนด เป็นเงิน 300,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอเนื่องจากทาง
ชุมชนต้องการให้มีการก่อสร้างอาคารที่รองรับการให้ความรู้แก่ประชาชนครบวงจรไม่ว่า 
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จะเป็นความรู้จากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้จัดท า
โครงการก่อสร้างอาคารที่อ่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ตะโละ   อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. ตามแบบที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 
300,000 บาท เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2553 จากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ(รายละเอียดตามโครงการฯ) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารที่อ่าหนังสือพิมพ์ประจ า 
หมู่บ้าน ม.4 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นชอบ                    16       เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 

3.6 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2554 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายบ้านดูซง  ม.5 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการ 
นายก อบต.  ด้วยถนนสายบ้านดูซง ม.5  ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่ประชาชนใช้เป็น 

เส้นทางในการสัญจรไปมาและใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด เช่น ยางพารา ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล แต่สภาพทั่วไปของถนนในปัจจุบันเป็นหลุม
เป็นบ่อ เมื่อฝนตกก็มีน้ าท่วมขัง ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวและใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
โละ จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดูซง ม. 5 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง       
จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. งบประมาณ 300,000 บาทเพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ  2553 จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ
(รายละเอียดตามโครงการฯ) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดูซง ม. 5         
ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. งบประมาณ 
300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นชอบ           16       เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
4.1 ไม่มี 

ระเบียบวารที่  5   ญัตติอ่ืน ๆ 
 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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นายก อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ตาม 

เอกสารแนบท้าย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา    12.15 น. 
        
      
 
       (ลงชื่อ)            เสือ        พูนสุวรรณ์     ผู้จดบันทึก 
                (นายเสือ      พูนสุวรรณ์) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
 

   (ลงชื่อ)         อับดุลรอแม  จะปะกียา        ผู้ตรวจสอบ 
            (นายอับดุลรอแม  จะปะกียา) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 


