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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธานสภา อบต.                 เลขานกุารสภาเป็นอยา่งไรบ้าง สมาชิกสภาเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุ

หรือยงัช่วยนบัด ูครบแล้วใช่ไหม ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน วันนีเ้ป็นการประชุมสภาสมัยสามญัสมยัท่ี ๓/

๒๕๕๗ ครัง้ท่ี ๑ ซึง่เป็นไปตามประกาศก าหนดสมยัประชมุของสภา อบต. ส าหรับวนันีน้ัน้ มีระเบียบวาระท่ี

ส าคัญก็คือ การพิจารณาเสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขัน้รับ

หลกัการ ฉะนัน้ ผมจงึขอให้สมาชิกทกุทา่นได้พิจารณาอยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ มองประโยชน์ของ

ประชาชนอยา่งแท้จริง   

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

                                                    ๑.๑ เร่ืองวนัหยดุราชการส าคญัประจ าเดือนสิงหาคม 

                                                         ตามท่ีชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติภารกิจส าคัญในเดือนรอมฎอน

(กรกฎาคม ๒๕๕๗)คือการถือศีลอด ซึ่งทางส านกังานจุฬาฯ และศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ได้ประกาศให้วนัออกถือศีลอดเป็นหยดุราชการส าหรับ ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ๑ วนั ซึ่งตรงกับ

วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส าหรับวนัหยุดส าคญัท่ีทางศนูย์รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช)ได้

ประกาศวนัหยุดเพิ่มเติมอีกหนึ่งวนัคือวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นความต่อเน่ืองกบัวนัแม่แห่งชาต ิ

๑๒ สิงหามหาราชินี และเพ่ือคืนความสขุให้กบัประชาชนและร่วมเฉลิมฉลองในวนัดงักลา่ว  

มตทิี่ประชุม                                   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒                    เร่ืองรับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา 

ทา่นสมาชิกสภาครับเอกสารส าเนารายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมาท่ีทางเลขานกุารสภา 
ได้แจกให้กบัทา่นนัน้ ข้อใดท่ีเป็นข้อสงสยัให้ทา่นสอบถามได้และสามารถแก้ไขได้ เชิญครับ มีไหมครับ หาก
ไมมี่ผมจะไปวาระตอ่ไป ถือว่าทา่นสมาชิกสภารับรองนะครับ 
มตทิี่ประชุม                                      รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เร่ืองพจิารณา             

ทา่นสมาชิกสภาทกุทา่น ตามท่ีก าหนดระเบียบวาระการประชมุ ระเบียบวาระท่ี ๓ มีอยู ่๒  
เร่ือง คือเร่ืองร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  ส่วนเร่ืองท่ี ๒ เร่ืองจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอยงันีน้ะครับ 
คือ เอาเร่ืองท่ี ๒ ก่อน เพราะว่ามนัจะเร็วและสัน้กว่าคือถ้าท่านไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบ คิดว่าจะใช้ในการ



อภิปรายไม่มาก ส่วนเร่ืองท่ี ๑ อาจต้องใช้เวลามากกว่าเพราะรายละเอียดมีจ านวนมาก และอยากให้
สมาชิกสภาได้อภิปรายได้อยา่งเตม็ท่ีคงไมมี่ปัญหานะครับ 
                                                    ๓.๑ เร่ืองพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม จ านวน ๒ โครงการ 

                                               ๑. โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔*๒๗๓ เมตร 

หนา ๐*๑๕ เมตร  หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) ซอยตนัหยง หมู่ท่ี ๖ บ้านกะตปูะ 

ต าบลบนันงัสาเรง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ านวนเงิน ๙๔๒,๕๐๐ บาท 

                                               ๒. โครงการบ ารุงทางสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete 

ชนิดสายทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ชนิดไหล่ทาง ๐.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสายทาง ๒.๑๙๑ กิโลเมตร ช่วง 

กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๘๐๐ ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร สายทางบ้านตะโละสาลี-แม่น า้ปัตตนี หมู่ท่ี ๔  

ต าบลบนันงัสาเรง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ านวนเงิน ๒,๐๓๗,๐๐๐ บาท 

                                                     เชิญท่านนายกชีแ้จงครับ 

นายก อบต.                                 เรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพ ทา่นสมาชิกสภาทกุทา่น ผมขอน าเรียน

สรุปตอ่สภาในขอจา่ยขาดเงินสะสมวา่ เพ่ือชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเร่ืองของ

ถนนหนทางท่ีเดนิไมส่ะดวก ซึง่มีประชาชนมาร้องเรียนตอ่ผมโดยตรงจ านวนมาก อีกประการหนึง่ก็เป็น

นโยบายของผมและคณะผู้บริหารท่ีจะน าความสขุให้กบัประชาชน ฉะนัน้ ๒ โครงการดงักลา่วต้องยอมรับ

วา่สายทางหลกัในหมู่บ้านหมูท่ี่ ๔ ต าบลบนันงัสาเรง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา เป็นถนนลาดยางท่ีก่อสร้าง

มานาน เป็นหลมุเป็นบอ่ ซึง่ อบต. ได้เข้าซอ่มแซมบ ารุงสายทางปีหนึง่ไมต่ ่ากว่า ๒ ครัง้ตอ่ปี คิดวา่ใช้

งบประมาณไมน้่อย แตห่ากว่าเราได้ซอ่มสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ใหมจ่ะท าให้ใช้บริการได้ดี

กวา่เดมิ และทนทานใช้ได้นานโดยไมต้่องมาซ่อมปะอดุหลมุปีละ ๒ ครัง้เหมือนท่ีผา่นมา สว่นโครงการตอ่

เตมิถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดมิเขาท าไว้แล้วคร่ึงหนึง่ไม่สดุปลายทางถนน จงึเห็นวา่ควรด าเนินการให้สดุ

ปลายทางของถนนเพ่ือให้การเดนิทางได้สะดวกมากขึน้ 

                                          ทา่นประธานท่ีเคารพ ผมพิจารณาแล้วว่าการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องมีความ

คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ดงันัน้หากเรามองถนนทัง้ ๒ สาย ในด้านการเดินทาง 

การขนถ่ายสินค้า การจดัระเบียบความเรียบร้อยจะมีความคุ้มคา่อย่างมาก ท่านประธานท่ีเคารพ ผมคิดว่า



ท่านสมาชิกสภาคงจะสงสยัเร่ืองงบประมาณท่ีจะจ่ายขาดมีอยู่เท่าไร สามารถจ่ายขาดได้เท่าไร เพ่ือความ

กระจา่งผมขอชีแ้จงดงันี ้

                                           ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีงบประมาณและ ผอ. กองคลงั

เพ่ือให้ตรวจสอบด้านการบญัชีมีงบประมาณเงินสะสมมีเพียงพอท่ีจะด าเนินการจ่ายขาดหรือไม่อย่างไร ซึ่ง

ทาง ผอ.กองคลงัได้รายงานว่ามีเงินสะสมท่ีสามารถน าไปบริหารได้ ณ วนัท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๗ จ านวน 

๕,๓๒๘,๓๔๒.๑๕ บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีจ านวนเงินทัง้สิน้ 

๘,๙๒๑,๔๙๖.๔๓ บาท และสามรถน าไปใช้ได้โดยได้รับอนมุตัจิากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ข้อ ๘๗ วรรค 

๓ ข้อ ๘๙ (๑) และข้อ ๘๘ จ านวน ๑,๖๗๑,๔๙๖ บาท โดยอาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบบัท่ี 

๒)๒๕๔๘ แม้ว่าจ่ายได้แต่ก็ควรระวงัในการใช้จ่ายเน่ืองจากสามเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่องค์การ

บริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ อาจจ าเป็นต้องใช้เงินสะสมจ่ายไปพลางก่อนในส่วนของ

รายจา่ยประจ า  ทา่นประธานครับผมเองจะพยายามจา่ยขาดเงินสะสมให้อยูใ่นกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

ซึง่การจา่ยขาดเงินสะสมครัง้นีจ้ านวน ๒ โครงการ เป็นเงินจ านวน ๒,๙๗๙,๕๐๐ บาท คิดว่ามีเงินเพียงพอ

ในการบริหารในชว่ง ๓ เดือน ของปีงบประมาณใหม่ หากสมาชิกสภามีข้อส่งสยัใดก็ให้สอบถามได้ผมจะได้

ชีแ้จงให้กระจา่งครับ 

ประธานสภา                          เชิญครับ 

นายยูโซ๊ะ มะสะพา สมาชิก หมู่ที่ ๔  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและท่านสมาชิกภาทกุท่าน ผมเอง

ไมมี่ข้อสส่ยัแตอ่ยากจะเรียนในท่ีประชมุว่า ผมเป็นคนเสนอโครงการนีเ้พ่ือให้ผู้บริหารได้ตดัสินใจ  เพราะว่า

ชาวบ้านมาร้องต่อผมตลอดว่าถนนเส้นนีข้อให้ อบต. ได้มาดแูล้วช่วยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด้วย เพราะ

เดินทางล าบาก เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบถนนเส้นนีมี้การก่อสร้างมานานมากแล้ว ซึ่งผมเองอยู่ในพืน้ท่ีนี ้

ผมรู้ดี แตด้่วยความเกรงใจในปีท่ีผา่นๆมาไมไ่ด้เสนอ เพราะว่าต้องใช้เงินจ านวนมาก ซึ่งในแตล่ะปีหากดใูน

ข้อบญัญัติแล้วมีงบพฒันาเพียงแค่ ๓ ล้านกว่าบาท ความเดือดร้อนก็ไม่ใช่มีเพียงแห่งเด่ียว แต่บางครัง้ก็

จ าเป็นเพ่ือน าเงินส่วนอ่ืนมาพฒันา ฉะนัน้ผมขอบขอบคณุท่านนายกท่ีได้น าโครงการทัง้ ๒ โครงการมา

บรรจใุนวาระเพ่ือการพิจารณาของสภา และผมขอขอบคณุท่านสมาชิกสภาหากจะกรุณาให้ความเห็นชอบ

ญตัตนีิเ้พ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตอ่ไป ขอบคณุครับ 



ประธานสภา อบต.                   มีไหมครับ  หากไมมี่ผมขอให้โหวตด้วยการยกมือ เลขาฯชว่ยนบัด้วย 

มตทิี่ประชุม                             เห็นชอบด้วยเสียง ๑๐ เสียง  

                                               ๓.๒  เร่ืองพิจารณาร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘  

                                                   การพิจารณาญตัตนีิมี้รายละเอียดมาก ผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา

อยา่งรอบคอบ และสามารอภิปรายได้อยา่งเตม็ท่ี เพราะเพ่ือให้ข้อบญัญตัิท่ีผ่านความเห็นชอบในหลกัการมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนา และร่วมได้รับประโยชน์ ในล าดับต้นนี ้เชิญท่านนายกได้แถลงข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณปี ๒๕๕๘ เชิญทา่นนายกครับ 

นายก อบต.                                    เรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ มีเกียรติ์ ผมขอเรียน

วา่ในปีงบประมาณรายจา่ยปี ๒๕๕๗ ผมด าเนินการตามนโยบายตามท่ีผมได้แถลงตอ่สภาได้ส่วนหนึ่งและ

คิดจะว่าด าเนินการให้ได้ ในส่วนท่ีมีเหลือเวลาอีก ๒ ปี ส าหรับในปีนีน้ัน้ต้องยอมรับว่าเรามีผลกระทบมาก

พอสมควร เน่ืองจากงบประมาณท่ีผมตัง้ไว้ จ านวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้เป็นไปตามเป้าขาดอีก

ประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท นีก็้เดือนสิงหาคมแล้ว ซึ่งอาจเป็นเพราะผลกระทบจากรัฐบาลไม่สามารถเก็บ

ภาษีได้ตามเปา้หมายด้วยเหตปัุญหาทางการเมืองท่ีทกุท่านคงได้เห็นตามส่ือตา่งๆ แตผ่มเองก็ได้พยายาม

ปรับเกล่ียงบประมาณเพ่ือให้ได้ด าเนินการเร่ืองส าคญัๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ตามความจ าเป็นเร่งดว่นสมาชิกสภาคงทราบดีอยู่แล้ว ถึงแม้งบประมาณจะมีจ านวนน้อยแตเ่ราก็สามารถ

บริหารได้ เพราะไม่ได้แก้ด้วยเงินอย่างเดียวแต่เราแก้ด้วยความเข้าใจ  ส าหรับปีงบประมาณรายจ่ายปี 

๒๕๕๘ ผมได้ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผ่านมา คือ ประมาณการตัง้ไว้ทัง้สิน้เป็นเงินจ านวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท เชน่เดียวกนั หากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เศรษฐกิจดี สถานการณ์ทางการเมืองสงบก็ไม่น่าจะพลาด

เปา้ไปมากไปกวา่ปีท่ีผา่นมา หรืออาจได้ตามเปา้ท่ีผมประมาณการตัง้ไว้ การตัง้ประมาณการผมเองไม่ได้ตัง้

ด้วยความรู้สกึนกึคดิ แตผ่มอ้างอิงหลกัวิชาการ ตามหนงัสือสัง่การ  การย้อนหลงัดงูบประมาณรายรับสองปี

ท่ีผา่นมา และรายได้ท่ีเราจดัเก็บเอง ทกุสิ่งทกุอยา่งผมวิเคราะห์อยา่งรอบแล้ว ครบถ้วน 

              บดันีถ้ึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบนันงัสาเรง จะได้เสนอร่างข้อบญัญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบนันงัสาเรงอีกครัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลบนันงัสาเรง จงึขอชีแ้จงให้ท่านประธานและสมาชิกทกุท่านได้ทราบ



ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ดงัตอ่ไปนี ้         

1. สถานะการคลงั        

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป       

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดงันี ้     

  1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้สิน้ 22,207,252.68 บาท    

  1.1.2 เงินสะสม 5,372,212.43 บาท     

  1.1.3 ทนุส ารองเงินสะสม 8,921,496.43 บาท     

  1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย  จ านวน 0 โครงการ รวม 0 

บาท   

  1.1.5 รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนีผ้กูพนั  จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง 0 บาท      

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

   (1) รายรับจริงทัง้สิน้ 23,190,555.45บาท ประกอบด้วย   

   หมวดภาษีอากร     154,265.03   บาท  

   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 51,080.50         บาท  

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   121,875.09  บาท  

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  117,490    บาท  

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   7.20      บาท  

   หมวดรายได้จากทนุ   0     บาท  

   หมวดภาษีจดัสรร   10,366,510.63     บาท  

   หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป    12,379,327.00    บาท  

  (2) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ 10,798,560.00   บาท 

  (3) รายจา่ยจริง จ านวน 17,959,653.73 บาท ประกอบด้วย    

   งบกลาง   759,777.00   บาท  

   งบบคุลากร  4,783,415.00   บาท  



   งบด าเนินงาน   7,082,807.17   บาท  

   งบลงทนุ   1,229,310.80   บาท  

   งบรายจา่ยอ่ืน    0   บาท  

   งบเงินอดุหนนุ    4,104,343.76    บาท  

  (4) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ 9,119,760  บาท 

  (5) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินสะสม  จ านวน 2,108,306.000 บาท   

  (6) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินทนุส ารองเงินสะสม  จ านวน 0 บาท 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตัง้ประมาณการรายรับ ทัง้สิน้ 29,871,200.00 บาท ซึง่ 
ประกอบด้วย 

- รายได้ท่ี อบต.จดัเก็บ จ านวน 495,000.00 บาท 

- รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 12,504,500.00 บาท 

- รายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนนุให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 16,871,200.00 บาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตัง้ประมาณการรายจา่ย ทัง้สิน้ 29,871,200.00 บาท ซึง่ 

ประกอบด้วย 

 งบกลาง  จ านวน 827,000.00  บาท 
 งบบคุลากร จ านวน 8,026,330.00  บาท 
 งบด าเนินงาน จ านวน 11,003,490.00 บาท 
 งบลงทนุ จ านวน 4,075,000.00  บาท 
 งบเงินอดุหนนุ จ านวน 4,075,000.00  บาท 

                                                สว่นหมวด ประเภท และรายการงบประมาณขอให้สมาชิกสภาได้ซกัถาม 

อะไรเป็นอยา่งไรเป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงตอ่สภาหรือไม ่ก็อภิปรายได้เตม็ท่ีผมจะชีแ้จงเพ่ือท าความ

เข้าใจ ครับ 

ประธานสภา อบต.                       ท่านสมาชิกสภาครับ ท่านคงจะได้ฟังท่ีนายกได้แถลงไปแล้ว คงจะ

เข้าใจแล้วสว่นหนึง่ อาจจะมีสว่นอ่ืนท่ีอาจมีข้อสงสยัอยูก็่สามารถซกัถามได้อยา่งเตม็ท่ี เชิญครับ 

นายสุกรี  ตะมะระ   สมาชิกหมู่ท่ี 2   ทา่นประธานสภาท่ีเคารพ  ผมขอถามไปยงันายกผ่านประธานสภา 

วา่ ทกุปีเรามีการตัง้งบประมาณเก่ียวกบัการกีฬาและนนัทนาการ คือการแข่งขนักีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล 

เซปัคตะกร้อ เปตอง และกีฬาพืน้บ้าน เป็นเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหมือนปีท่ีผา่นมาจะเพียงพอหรือไม ่

ผมอยากจะให้ผู้บริหารหรือนายกเพิ่มกีฬาอีกประมาณหนึ่งก็คือ มวยไทย เพราะในพืน้ท่ีต าบลของเรามี



นกัมวยอยู่หลายคนท่ีออกไปฝึกข้างนอกและชกตามรายการต่างๆมีช่ือเสียงอยู่บ้าง และเยาวชนเหล่านีก็้

หา่งไกลยาเสพตดิอนันีช้ดัเจน ผมอยากให้นายกได้พิจารณาประเดน็นีด้้วย ขอบคณุครับ 

ประธานสภา อบต.                         เชิญทา่นนายกครับ 

นายก อบต.                                   ท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมขอเรียนว่าการตัง้งบประมาณเพ่ือการ

กีฬานัน้ เม่ือปีงบประมาณปี ๒๕๕๖ ได้ตัง้ไว้ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท และมาเพิ่มปี ๒๕๕๗ เป็น 

๒๐๐,๐๐๐ บาท สามารถเพิ่มชนิดกีฬา เช่นวอลเล่ย์บอล ส่วนหากเราจะมีกีฬาเพิ่มขึน้ คือ ชกมวย ก็น่าจ า

ท าได้ แตต้่องหาผู้สนบัสนนุภายนอก เพราะกีฬาชกมวยมนัจะมีคา่ตวัของตวันกักีฬา และจะท าการแข่งขนั

เฉพาะคนในพืน้ท่ีอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีนักกีฬาจากภายนอกด้วย นอกจากเราจะมีงบประมาณของ 

อบต.ท่ีตัง้ไว้แล้วจะต้องหาผู้สนบัสนนุจากภายนอกด้วยใช้งบจ านวนมาก แตค่ิดว่าอยู่ในความสามารถท่ีจะ

ท าได้ เม่ือถึงเวลานัน้อาจต้องมาคยุกัน ท่ีผมเห็นว่าน่าจะท าก็คือ เราควรหาอุปกรณ์ฝึกซ้อม มีสถานท่ีฝึก

อยา่งเป็นกิจจาลกัษณะ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกบักีฬาประเภทนีใ้ห้มากขึน้ สิ่งท่ีท่านอยากจะให้มีผมจะ

พิจารณาแตข่อดคูวามพร้อมเป็นหลกั ครับทา่นประธาน 

ประธานสภา อบต.                               เชิญทา่นตอ่ไปครับ  

นายยูโซะ  มะสาพา สมาชิกหมู่ท่ี ๔        ท่านประธานท่ีเคารพและท่านสมาชิสภาทุกท่าน  คือว่าผมมี

ข้อสงัเกตตามร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งผมได้พลิกดหูน้าทุกหมวดรายการ

แล้ว คืองบลงทนุปี ๒๕๕๘ มีการตัง้ท่ีลดลงจาก ๓ ล้านกวา่บาท ลงเหลือ ๒ ล้านกวา่ เป็นเหตใุด 

ประธานสภา อบต.                               เป็นข้อสงัเกตท่ีดี เชิญทา่นนายกครับ 

นายก อบต.                                         ท่านประธานท่ีเคารพ  จากข้อสงัเกตของท่านสมาชิกผมขอชีแ้จง
สรุปสัน้เพ่ือท าความเข้าใจให้กับทุกท่าน ในความเป็นจริงแล้วเราดูว่ารายได้ท่ีมากจากการตัง้จ่าย
งบประมาณประจ าปี เพราะว่างบประมาณรายจ่ายตัง้ไว้ ๒๙ ล้านกว่าบาท เหมือนปีท่ีผ่านมา ใน ๒๙ ล้าน
กว่าบาท เราสามารถจ่ายเพียงแค่ ๒๗ ล้าน ในทุกหมวดทุกประเภทรายการ นัน้คือการประมาณการจริง
ของปี ๒๕๕๘ เพราะผมย้อนไปดรูายรับจริง ของปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ เพ่ือตรวจสอบว่ารายรับคงท่ีอยู่ท่ีเท่าไร 
คือ ต้องวิเคราะห์การตัง้งบประมาณไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดและคาดเคล่ือนของตวัเงิน คือการตัง้รายจ่ายมาก
แตเ่งินไม่ตามเปา้หมาย การจ่ายประมาณก็ไม่เป็นปกติ ฉะนัน้ เม่ือวิเคราะห์แล้วรายรับจริงอยู่ท่ี ๒๗ ล้าน  
ตอ่มาการตัง้ท่ีเกิน ๒ ล้าน เป็น ๒๙ ล้านกว่าบาท เป็นเพราะเหตใุด ก็เพราะว่าเม่ือปี ๒๕๕๗ มีหนงัสือให้
เสนอโครงการเงินอดุหนนุเฉพาะกิจเงินชดเชยรายได้ส าหรับพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒ ล้าน



กว่าบาท ซึ่งได้รับอนมุตัิจากจงัหวดัเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเดิมไม่ต้องบรรจลุงในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แต่มีหนังสือตามมาให้น าโครงการดังกล่าวบรรจุลงในข้อบัญญัติด้วย แต่ไม่สามารถคิดเป็น
โครงการใหม่ได้ ดงันัน้งบลงทุนของเราก็ไม่ได้น้อย หากรวมทัง้หมดแล้วอยู่ท่ี ๕ ล้านกว่าคิดว่าท่านคงจะ
เข้าใจท่ีมาท่ีไปนะครับ ผมขอเสริมเร่ืองการตัง้งบประมาณรายจ่ายเพ่ือความเข้าใจท่ีดีขึน้ ในแต่ละหมวด
รายการนัน้ ผมด าเนินตามนโยบายตามท่ีผมแถลงไว้ตอ่สภา โดยเฉพาะเร่ืองการศกึษา วฒันธรรม และด้าน
คณุภาพชีวิต สว่นเร่ืองอ่ืนผมเองไมไ่ด้ทิง้ผมก็ด าเนินไปเช่นเดียวกนั ซึ่งดแูล้วมนัน้อยโครงการเพราะมนัต้อง
งบประมาณจ านวนมาก เชน่ โครงสร้างพืน้ฐาน อะไรท่ีใช้งบประมาณท่ีมากผมจะพยายามขอจากภายนอก
เป็นโครงการอดุหนนุเฉพาะกิจไป แตค่วามส าเร็จก็ต้องรอด ูคดิวา่ทกุทา่นคงเข้าใจ ขอบคณุทา่นประธาน 
ประธานสภา อบต.                             มีทา่นใดอีกไหมครับ เชิญครับ หากไมมี่ผมจะให้ท่ีประชมุโหวต
โดยการยกมือเม่ือผมถามวา่เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกับร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
มตทิี่ประชุม                                       เห็นด้วย                 ๑๐      เสียง 
                                                        ไมเ่ห็นด้วย                -        เสียง 
                                                        งดออกเสียง              ๑       เสียง 
                                          มตท่ีิประชมุสภาฯเห็นชอบรับหลกัการด้วยเสียงข้างมาก 
                                              เม่ือได้เห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ แล้ว 
ตอ่ไปเป็นขัน้ตอนการตัง้คณะกรรมการแปรญตัต ิซึง่เดมิเม่ือปีท่ีผ่านมาสภาฯได้เห็นชอบแตง่ตัง้สมาชิกท่ีอยู่
ในสภาฯ จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นาย มะกตา   เจ๊ะมะสาแล  นายหากิม  บือราเฮง 
และนายยโูซะ  มะสาพา อาศยัอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน 
๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ ดงันัน้ผมอยากปรึกษาท่ีประชุมว่าเราจะแต่งตัง้ชุดเดิมหรือชุดใหม่ ขอให้ความเห็นด้วย
ครับ 
นายมะสะดี   สะแอ สมาชิกสภาหมู่ท่ี ๔  เรียนทา่นประธานครับ  ผมขอเสนอให้ใช้ชดุเดมิครับ เพราะชดุ

เดมิดีอยูแ่ล้วมีความรู้ความสามารถ หรือว่าสมาชิกทา่นอ่ืนเห็นตา่ง ขอบคณุครับ 

ประธานสภา อบต.                          สมาชิกท่านอ่ืน เชิญครับ หรือว่าเห็นเหมือนกับสมาชิกท่ีเสนอมา

สกัครู่นีค้รับ มีไหมครับ หากไมมี่ ผมถือวา่ทา่นเห็นชอบกบัสมาชิกทัง้ ๓ ท่านนีเ้ป็นคณะกกรมการแปรญัตต ิ

ซึง่ได้แก่                  

                                         ๑.   นายมะกตา      เจ๊ะมะสาแล 
                                         ๒.   นายหากีม        บือราเฮง 
                                         ๓.    นายยโูซะ        มะสาพา 
 



                                                 ดงันัน้ผมขอให้สมาชิกสภาท่ีได้รับการแตง่ตัง้ ปฏิบตัิหน้าท่ีคณะกรรมการ
แปรญตัต ิโดยก าหนดให้สมาชิกสภาท่ีจะขอเสนอย่ืนค าขอแปรญัตติภายในวนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตัง้แต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖. ๐๐ น. เป็นเวลา ๑ วัน  และขอแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์แผนและนโยบายเป็น
ผู้ชว่ยเลขานกุารสภาฯ ในการรับและรวบรวมค าขอแปรญัตติเสนอตอ่คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านสมาชิก
สภาฯ ผมขอนดัและแจ้งในท่ีประชมุสภาฯ การประชมุสภาฯ ครัง้ท่ี ๒ ขัน้แปรญัตติ ก าหนดให้ท่านสมาชิก
สภาฯมาประชมุในวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เร่ิมเวลา ๑๐.๐๐ น.  มีใครจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนไหม หากไม่มี
ถือวา่เห็นชอบตามนี ้                                                                    
มตทิี่ประชุม                                เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔                     เร่ืองอ่ืนๆ 

                                              ๔.๑  เร่ืองไฟฟ้าแสงสว่างบนท้องถนน  บางครัง้ดบัเป็นเดือน ขอให้ทาง

ผู้บริหารได้บริหารจดัการให้มีระบบขัน้ตอน คือ สมาชิกสภาแจ้งตอ่เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบ ก าหนดตารางเวลา

ไปด าเนินการ และแจ้งพืน้ท่ีเพ่ือทราบตอ่ไป  

                                              ๔.๒  เร่ืองการช่วยเหลือน า้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งในปีนีฝ้นทิง้ช่วงแล้ง
เป็นเวลานาน ท าให้เกิดการขาดแคลนน า้ในหลายหมู่บ้าน นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายนจนถึงปัจจบุนั ดงันัน้ การ
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านท่ีขาดแคลนน า้ให้ด าเนินการเป็นระบบขัน้ตอน ก าหนดตารางออกพืน้ท่ี วนั  เวลา
และแจ้งเตรียมให้ชาวบ้านเตรียมภาชนะรองรับน า้ 

                                                ๔.๓   เร่ืองการเพิ่มอ านาจสัง่การหรือมอบอ านาจในการตดัสินใจ  คือเม่ือ
เกิดปัญหาไมมี่ผู้ใดกล้าตดัสินใจต้องรอนายกเพียงอย่างเดียว ฉะนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องมอบอ านาจกระจายลง
มาเพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
                                                     หากไมมี่ใครซกัถามหรือเสนอมาผมขอเลิกการประชมุ และประชมุสภา

ครัง้ตอ่ไป ในวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  

เลิกประชุม       เวลา   ๑๓.๑๑   น.             

 

 

                

                                                                ( นายลาเต๊ะ   กามา )ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
                                                     ต าแหนง่เลขานกุารสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบนันงัสาเรง. 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           ( นายดอเลาะ   ดือราแม )ผู้ตรวจบนัทกึรายงานการประชมุ 
                                                     ต าแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตบลบนันงัสาเรง 
 

คณะกรรมการรับรองรายงานการประชมุ 

 

(นายอบัดลุฟาตะห์  แมเราะ)                    (นายมะกตา  เจ๊ะมะสาแล)           (นายมะ  ซาและ) 

    สมาชิสภาหมูท่ี่ ๒                                    สมาชิสภาหมูท่ี่ ๓                      สมาชิสภาหมูท่ี่ ๕  

 

 

 

 

         

      


