
  

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยวิสามัญท่ี ๑/๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๑  วันท่ี  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔ 
 

---------------------------------------------------- 
 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  
๓๓  วรรคสี่  กําหนดว่า “ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถ่ินมีมติรับรองแล้วในท่ี
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปทราบ” 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ท่ี ๑/๒๕๕๑  ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔    ซึ่งมีสาระสําคัญคือ... 
  ๑.อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม วงเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อท่ีดินสําหรับเป็นท่ีท้ิงขยะ 

๒.อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ 
โอนลด ค่าวัสดุ สํานักงานปลัดฯ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันคงเหลือ ๓๐,๐๐๐  

บาท มีความจําเป็นต้องจ่าย ขอโอนมา ๖,๕๐๐  
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด ๒๙ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง โดยมี 

รายละเอียดดังนี้...(๑)จอแบนราบ (๒)สามารถรับภาพสีจากสถานีส่งได้ท้ังระบบ VHF และ UHF (๓) ระบบสีแบบ PAL 
(๔) ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง (๕)มีระบบปรับกําลังไฟอัตโนมัติ (๖)ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ําเป็น
เงิน ๖,๕๐๐ บาท  
 

ซึ่งสภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  จากการประชุมสภาฯ สมัย 
สามัญ ท่ี ๑/๒๕๕๔  ครั้งท่ี ๒   เม่ือวันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔      จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล่าว 
เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท้ายนี)้ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดย ท่ัวกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๘  เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 
 

 



  

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  

สมัยวสิามัญ สมัยที่   ๑/๒๕๕๔      คร้ังที่   ๑ 
วันที่    ๑๒     เมษายน   ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
…………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับท่ี    ชื่อ – สกลุ         ตําแหน่ง   
๑.  นายซันดีน   เต๊ะมะส ุ  ประธานสภาอบต. 
๒.  นายอับดุลเลาะ ลูปูซ ี  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๑ 
๓.  นายการียา หะมะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๒ 
๔.  นายซอมือล ี ริจ ิ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๒ 
๕.  นายหะแว เจ๊ะอาแว  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๓ 
๖.  นายอับดุลรอเซะ ดาแม  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๓ 
๗.  นายมามะ   อูมา  รองประธานสภาอบต. 
๘.  นายอดิเรก    อารีย ู  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๔   
๙.  นายอับดุลรอมัน     แลมีซอ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๕   
๑๐.  นายมาหะมะมสูือนิ  กะจ ิ  มาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๕    
๑๑.  นายการี    เซ็งสะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๖   
๑๒.  นายบือราเฮง สือแม  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๖    
๑๓.  นายสุวรรณ ดอเลาะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๗    
๑๔.  นายอับดุลละเล็ง ดะเซะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๗    
 

ผู้ไม่มาประชุม 
   - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายหาแว   ซารูมอ   นายกอบต.เกะรอ 
๒. นายอัครพล   อาลีมีน           ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 
๓. นายมะยาซ ิ สุหะแล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
๔. นายมะสอรด ี มะเกะรอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
๕. นายสุรยิา        วาน ิ   เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเกะรอ 
 
 

 
 
 
 
 



  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายซันดนี  เต๊ะมะสุ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ

ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ไม่ม)ี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันท่ี   ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔) 
ประธาน ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ  รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมยัสามญัท่ี ๑/๒๕๕๔  ครั้งท่ี ๒  เมื่อวันท่ี  ๑๐ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว  โดยได้ปิดประกาศสําเนา
รายงานการประชุม ท่ีบอร์ดหน้าหอ้งประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมตั้งแต่วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔   
เพ่ือให้ท่านสมาชิกไดต้รวจสอบก่อนการประชุมแล้ว  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  ๓๓    หากท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญ ครับ 

 มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือท่ีดินสําหรับเป็นท่ีท้ิงขยะ  (ญัตติของนายกอบต.) 
    
ประธานฯ    เชิญ นายกอบต. ผู้เสนอญตัติฯ 
นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ใคร่ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ของอบต.เกะรอเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี 

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการจัดซื้อท่ีดินสําหรับเป็นท่ีท้ิงขยะ ของอบต.เกะรอ  
ซึ่งแต่เดิม องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ เรา ไม่มีท่ีท้ิงขยะเป็นของตนเอง  เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณ ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัด  จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ท่ีท้ิงขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง   
ต่อมาก็ขอใช้ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโละหะลอ  จนถึงปัจจุบัน สําหรับท้ิงขยะ จากตําบลเกะรอ  
แต่ปัจจุบันปริมาณขยะจํานวนมาก  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลตะโละหะลอ แจ้งว่า ไม่สามารถให้บริการ
ได้อีก    จึงมีความจําเป็น ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ต้องดําเนินการจัดซื้อ ท่ีดินสําหรับท้ิงขยะเป็น
ของตัวเอง  จึงขออนุมัติวงเงิน  จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือ จัดซื้อท่ีดินจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ไร่ เพ่ือทํา
เป็นท่ีท้ิงขยะ 

การการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เป็นอํานาจหน้าท่ี และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๖) เป็นการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน และบริการชุมชนและสังคม เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) ข้อ  ๘๙      

เลขานุการสภาฯ (นายอัครพล อาลีมีน)       สําหรับแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมในการใช้เงินสะสม นั้น..หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑  ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ได้ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.   ในข้อ ๓  กําหนดว่า..... 
  ๓. เป็นกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ี หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งหากเป็น
โครงการเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อท่ีดิน หรือโครงการท่ีใช้วงเงินงบประมาณท่ีมีมูลค่าสูง 
ให้พิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

 



  

-๒- 
 
 
 ๓.๑ จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลําดับแรก 
 ๓.๒ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้
แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพ่ือการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือ
การบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ี และไม่อาจรอจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปี
ต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพ่ือมิให้เกิดผล
กระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ) ซึ่งในการจัดซื้อ ท่ีดิน สําหรับท้ิงขยะ ครั้งนี้  ไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
๒๕๕๕  ได้ เพราะเหตุเร่งด่วน มาก ซึ่งปัจจุบันต้องระงับการเก็บขยะ ในพ้ืนท่ีตําบลเกะรอ ช่ัวคราว เพราะ 
ไม่สามารถ หาท่ีท้ิงขยะ ได้  จึงมีความจําเป็นต้อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการดําเนินการจัดซื้อ 

ประธานฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 
นายอับดุลเล๊าะ  ลูปูซี (สมาชิกสภาอบต.ม.๑)    มีความจําเป็นท่ีตอ้งดําเนินการ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากขณะนี้ รถขยะ เราหยุดเก็บขยะ  
        มาหลายวันแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อน ขยะกองอยู่ตามหมู่บ้าน ต่าง ๆ  ผมขอสนับสนุน ให้ดําเนินการ  
ประธานฯ   มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 
ท่ีประชุม    ไม่มผีู้ประสงค์จะอภิปราย 
ประธานฯ    ขอให้ท่ีประชุมลงมต ิ
  มติท่ีประชุม   อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมวงเงิน จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐   บาท ตามท่ีนายกอบต. เสนอญัตต ิ

 
๓.๒) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   

                             เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศนส์ี ขนาด ๒๙ นิ้ว จํานวน  ๑ เคร่ือง 
ประธานฯ    เชิญ นายกอบต.  ช้ีแจงรายการตอ่ไป 
นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ใคร่ขอเสนอญตัต ิขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  

๒๕๕๔  ค่าวัสดุ สํานักงานปลัดฯ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์   ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  ยอด
คงเหลือ จํานวน  ๓๐,๐๐๐   บาท   ขอโอนงบประมาณดังกล่าวมาจํานวน  ๖,๕๐๐ บาท มาตั้งจ่าย
รายการใหม ่ เพ่ือจัดซื้อโทรทัศนส์ี ชนิดจอแบน ขนาด ๒๙ นิ้ว  จํานวน  ๑  เครื่อง  โดยมรีายละเอียด 
ดังนี.้..(๑) จอแบนราบ (๒) สามารถรับภาพสจีากสถานสี่งได้ท้ังระบบ VHF และ UHF (๓) ระบบสีแบบ PAL 
(๔) ระบบเสียงแบบมลีําโพงในตัวเครื่อง (๕) มีระบบปรับกําลังไฟอัตโนมัติ (๖) ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาด
จอภาพข้ันต่ํา 

เนื่องจาก อบต.เกะรอ ต้องดําเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ของอบต.เกะรอ ตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๑ ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ๑.ซึ่ง
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาตดิตั้งจานรับสญัญาณดาวเทียวระบบ KU Band หรือระบบ 
C-Band ณ ท่ีทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูข้้อมูล 
ข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายท่ีสําคญั คือ การปกป้องสถาบัน การแก้ปัญหายาเสพตดิ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั การมสี่วนร่วม การรูร้ักสามคัคี และเผยแพร่ผลติภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นการกระตุ้น 
 



  

-๓- 
 
 
เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชน หรือ ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อ่ืนๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชาชน หน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถ่ิน ได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน 

    จึงขอนําเสนอสภาฯ เพ่ือขออนุมัตติาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗ 

 ประธานฯ   มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 
ท่ีประชุม    ไม่มผีู้ประสงค์จะอภิปราย 
ประธานฯ    ขอให้ท่ีประชุมลงมต ิ
  มติท่ีประชุม   อนุมัติให้โอนงบประมาณ ได้ ตามท่ีนายกอบต. เสนอญัตต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอื่น ๆ  

(ไม่ม)ี 
 

จากนัน้ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม                เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 

         อัครพล  อาลีมีน   ผู้บันทึก/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายอัครพล  อาลีมีน) 
                         ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 
 
 

                               - สภาอบต.เกะรอ มีมตริับรองรายงานการประชุมนี้ แล้วจากการ 
                     ประชุมสภาฯ เมือ่วันท่ี ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                   (ลงช่ือ)        ซันดีน  เต๊ะมะส ุ   
                        (นายซันดีน  เต๊ะมะส)ุ 

                                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
 
 

       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
   (ลงช่ือ) นายหะแว  เจ๊ะอาแว  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
                     (ลงช่ือ) นายมะหะมะมูสือนิ  กะจ ิ กรรมการตรวจรายงานการประชุม      
   (ลงช่ือ)  นายการี  เซ็งสะ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                       
 
 
 
 

 


