
  

 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๑  วันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

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

ตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   ข�อ  

๓๓  วรรคสี่  กําหนดว�า “ให�เลขานุการสภาท�องถิ่นป�ดประกาศรายงานการประชุมทีส่ภาท�องถิ่นมมีติรบัรองแล�วในที่

เป�ดเผย ณ สํานักงานองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพือ่ให�ประชาชนทั่วไปทราบ” 
 

สภาองค�การบรหิารส�วนตําบลเกะรอ  ได�มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั ที่ ๑/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน   ๒๕๕๔    ซึ่งมีสาระสําคัญคือ... 

๑. ให�ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  ของอบต.เกะรอ 

๒.อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจาํป� ๒๕๕๔ 

    ในหมวดร�ายจ�ายประจํา ไปตั้งหมวดรายจ�ายเพื่อการลงทุน จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุง

ซ�อมแซมภายในอาคาสํานักงาน อบต. 

๓. อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๔ 

    โอนลด ค�าวัสดุ สํานักงานปลัดฯ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� ซึ่งป�จจุบันคงเหลือ  

๒๓,๕๐๐ บาท มีความจําเป�นต�องจ�าย ขอโอนมา ๒๐,๐๐๐ บาท 

    โอนมาเพิ่ม ร�ายการค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� ซึ่งป�จจุบันคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท ไม�พอจ�าย 

เนื่องจากมีความจําเป�นต�องเปลี่ยนยางรถยนต�สวนกลาง เป�นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 

๔.  อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณร�ายจ�ายประจําป� ๒๕๕๔ ในรายการที่เกี่ยวข�อง 

กับการจัดซื้อคอมพิวเตอร� ให�เป�นไปตามมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา  
 

ซึ่งสภาอบต.เกะรอ ได�มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล�ว  จากการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ        

สมัยที่ ๑/๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔      จึงขอป�ดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล�าว เพื่อ

เผยแพร�ให�ประชาชนทราบ  ตามระเบียบฯ ทีก่ําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท�ายนี้) 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย ทั่วกัน   

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๔   กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 

เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 



  

- สําเนา - 

 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยที่   ๒/๒๕๕๔      ครั้งที่   ๑ 

วันที่    ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 
…………………………………….. 

ผู�มาประชุม 
 

ลําดับที่    ชื่อ – สกุล         ตําแหน�ง   

๑.  นายซันดีน   เต�ะมะสุ  ประธานสภาอบต. 

๒.  นายอับดุลเลาะ ลูปูซี  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๑ 

๓.  นายการียา หะมะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๒ 

๔.  นายซอมือลี ริจิ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๒ 

๕.  นายหะแว เจ�ะอาแว  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๓ 

๖.  นายอับดุลรอเซะ ดาแม  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๓ 

๗.  นายมามะ   อูมา  รองประธานสภาอบต. 

๘.  นายอดิเรก    อารียู  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๔   

๙.  นายอับดุลรอมัน     แลมีซอ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๕   

๑๐.  นายมาหะมะมูสือนิ  กะจิ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๕    

๑๑.  นายการี   เซ็งสะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๖   

๑๒.  นายบือราเฮง สือแม  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๖    

๑๓.  นายสุวรรณ ดอเลาะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๗    

๑๔.  นายอับดุลละเล็ง ดะเซะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๗    
 

ผู�ไม�มาประชุม 

   - 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑ นายหาแว   ซารูมอ   นายกอบต.เกะรอ 

๒. นายอัครพล   อาลีมีน           ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 

๓. นายมะยาซิ สุหะแล   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

๔. นายมะสอรดี มะเกะรอ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

๕. นายสุริยา        วานิ   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

๖. นางสาวสูไฮบะห�  รูเยียระ   เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 

๗. นางสาวอาอีดะห�  แวหะยี   เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
 

 

 

 

 



  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
เมื่อที่ประชุมพร�อมแล�ว นายซันดีน  เต�ะมะสุ  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ

ประธานในที่ประชุม ได�กล�าวเป�ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต�อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

(ไม�มี) 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล�ว   (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันที่   ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔) 

ประธาน ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ  รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล�วเป�นการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๒ 

เมษายน  ๒๕๕๔  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบแล�ว  โดยได�ป�ดประกาศสําเนา

รายงานการประชุม ที่บอร�ดหน�าห�องประชุมล�วงหน�าก�อนเวลาประชุมตั้งแต�วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   

เพื่อให�ท�านสมาชิกได�ตรวจสอบก�อนการประชุมแล�ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการ

ประชุมสภาท�องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗   ข�อ  ๓๓    หากท�านใดจะขอแก�ไขขอเชิญ ครับ 

 มติที่ประชุม  รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑) ญัตติพิจารณาให�ความเห็นชอบแผนแผนพัฒนาอบต.เกะรอสามป� (๒๕๕๕-๒๕๕๗) (ญัตติของนายกอบต.) 

    

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต. ผู�เสนอญัตติฯ 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  กระผมนายกอบต.เกะรอ ขอเสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป� (๒๕๕๕-๒๕๕๗)   

ต�อสภาอบต.เกะรอ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘     ตามคําสั่ง อบต.เกะรอ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เกะรอ ซึ่งบัดนี้ คณะ

กรรมการฯ ได�เห็นชอบร�างแผนพัฒนาอบต.เกะรอสามป� (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�

รายงานมายังนายกอบต.เกะรอ  กระผมในฐานะนายกอบต.  จึงนําเสนอสภาอบต.   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   รายละเอียด  

(ตามเอกสารร�างแผนพัฒนาสามป�ฯ ที่ได�แจกจ�ายกับสมาชิกทุกท�าน.... 

ประธานฯ   ครับ ทางสภาฯ ของเราก็ได�แจกจ�ายร�างแผนพัฒนาอบต.เกะรอสามป� (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  ให�กับท�านสมาชิก 

ทุกท�าน ไปพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม ก็ขอให�สมาชิกสภาอบต.เกะรอ ทุกท�าน ได�พิจารณา ตรวจสอบ หรือ 

จะอภิปรายก็ขอเชิญครับ 

นายกอบต.เกะรอ ขอเชิญทุกท�านพิจารณา หรือจะมีข�อซักถามใด ๆ  

ประธานฯ   มีท�านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 

ที่ประชุม    มีผ�ูอภิปรายกันพอสมควร 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุ เห็นชอบแผนพัฒนาอบต. เกะรอสามป� (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ตามที่นายกอบต. เสนอญัตติ ไม�มีการแก�ไข 

 

๓.๒) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�ายหมวดรายจ�ายประจําไปตั้งจ�ายรายการใหม�ในหมวดรายจ�ายเพื่อ    

       การลงทุนปรับปรุงซ�อมแซมอาคารที่ทําการอบต.  (ญัตติของนายกอบต.) 
  

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต. ผู�เสนอญัตติฯ 

 

 

 

 



  

-๒- 

 

 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  กระผมนายกอบต.เกะรอ ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�ายหมวดรายจ�าย

ประจําไปตั้งจ�ายในหมวดรายจ�ายเพื่อการลงทุน ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๔  

เนื่องจากมีความจําเป�นต�องปรับปรุงซ�อมแซมภายในอาคารสํานักงานอบต.  คือ  ซ�อมประตูด�านหน�า,ประตู

ห�องนํ้า,ประตูห�องละหมาด,ติดตั้งไฟฟ�าเพิ่มเติม,เปลี่ยนหลอดไฟเดิมที่ชํารุด,ติดตั้งกระจกบานเลื่อนกั้นกลาง 

ภายในสนง.ระหว�างสํานักงานปลัดอบต. กับส�วนการคลังนายกอบต. เพื่อความเป�นระเบียบเรียบร�อย  ซึ่ง 

กระผมได�มอบหมายให�ส�วนโยธาประมาณการค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงต�อเติมและซ�อมแซม 

ภายในอาคารที่ทําการอบต.เกะรอ  ดังกล�าวแล�วได�รายงานการประมาณการค�าใช�จ�ายในการปรับปรุง

ซ�อมแซม  ใช�งบประมาณ  ๒๕,๖๐๐  บาท (สองหมื่นห�าพันหกร�อยบาทถ�วน)  ซึ่ง ข�อบัญญัติงบประมาณ

รายจ�ายประจําป�งบประมาณ  ๒๕๕๔  มิได�ตั้งงบประมาณในรายการดังกล�าวไว�   

              จึงมีความจําเป�นต�องโอนงบประมาณจาก ค�าใช�สอย รายการค�าใช�จ�ายในการช�วยเหลือคนไข�ใน

พระราชานุเคราะห�สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งยังมีงบประมาณคงเหลือ  ๔๑,๙๕๐  บาท   มาจํานวน  ๒๕,๖๐๐  

บาท เพื่อมาตั้งจ�ายรายการใหม�ในการปรับปรุงซ�อมแซมอาคารที่ทําการอบต. ดังกล�าว จึงต�องขออนุมัติต�อ

สภาฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

ข�อ  ๒๗  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล�าว รายละเอียดตามใบประมาณการค�าใช�จ�าย

ของส�วนโยธา ที่แนบ 

ประธานฯ   มีท�านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 

ที่ประชุม    ไม�มีผ�ูประสงค�จะอภิปราย 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุม   อนุมัติให�โอนงบประมาณ ได� ตามที่นายกอบต. เสนอญัตติ 

 

๓.๓) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายเพื่อมาตั้งเพิ่มในงบลุงทุน รายการ ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง 

        ครุภัณฑ� 

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต.  ชี้แจงรายการต�อไป 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ใคร�ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�  

๒๕๕๔  ค�าวัสดุ สํานักงานปลัดฯ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย�    ตั้งไว�  ๓๐,๐๐๐  บาท  ยอด

คงเหลือ จํานวน  ๒๓,๕๐๐   บาท   ขอโอนงบประมาณดังกล�าวมาจํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท มาตั้งจ�าย

เพิ่มให�แก� ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  ซึ่งตั้งไว�  ๗๐,๐๐๐  บาท ป�จจุบันคงเหลือ  ๘,๐๐๐  บาท ไม�

พอจ�ายเนื่องจากมีความจําเป�นต�องเปลี่ยนยางรถยนต�ส�วนกลาง ยี่ห�อมิตซูบิชิสตราด�า แบบขับเคลื่อน ๔ ล�อ 

ที่ได�รับรายงานจากหัวหน�าส�วนโยธาว�ายางบวมมาก ตามอายุการใช�งานหลายป� เวลาขับรถยนต�จะมีอาการ

สั่นสะเทือนมาก อาจเป�นอันตรายระเบิดขึ้นมา 

    จึงขอนําเสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณของ 

องค�กรปกครองส�วน ท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข�อ  ๒๗ 

ประธานฯ   มีท�านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 

ที่ประชุม    ไม�มีผ�ูประสงค�จะอภิปราย 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุม   อนุมัติให�โอนงบประมาณ ได� ตามที่นายกอบต. เสนอญัตติ 

 

 



  

-๓- 

 

 

๓.๔) ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๔(ญัตติของนายกอบต.) 

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต.  ชี้แจงรายการต�อไป 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ใคร�ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๔ 
   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ .... 

   ข�อเท็จจริง 

๑)ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ๒๕๕๔ตั้งงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ�ในการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร�,เครื่องสํารองไฟฟ�า ทั้งของสํานักงานปลัดอบต. และส�วนโยธา   

๒) คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด

ยะลา ได�จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ ห�องประชุมพิกุล ศาลากลาง

จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาการจัดซื้อคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานต�าง ๆ  

๓)  ที่ประชุมมีมติ ให�อบต.เกะรอ แก�ไขการจัดหาคอมพิวเตอร� จากที่ตั้งตามข�อบัญญัติฯ ให�เป�นไปตาม

รายละเอียดคุณลักษณะที่คณะกรรมการฯ กําหนด  

ข�อพิจารณา/เสนอ 

              เพื่อให�การดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร� ของอบต.เกะรอ ถูกต�อง และ เป�นไปตามมติของ 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๔ ใน

รายการที่เกี่ยวข�องกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร� ให�เป�นไปตามมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ดังกล�าว 

รายละเอียด  (ตามเอกสารที่แจกจ�าย) 

ประธานฯ   มีท�านใดจะอภิปราย 

ที่ประชุม    ไม�มีผ�ูประสงค�จะอภิปราย 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุม  อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายดังกล�าว ได� ตามที่นายกอบต. เสนอญัตติ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอืน่ ๆ     (ไม�มี) 

 

จากนั้นประธานจึงกล�าวป�ดการประชุม                เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 

 

                อัครพล  อาลีมีน   ผ�ูบันทึก/ผ�ูตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายอัครพล  อาลีมีน) 

                           ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 

                               - สภาอบต.เกะรอ มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ แล�วจากการ 

                     ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

                   (ลงชื่อ)          ซันดีน  เต�ะมะสุ  

                        (นายซันดีน  เต�ะมะสุ) 

                                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

 

 



  

      ตรวจสอบแล�วถูกต�อง 
 

   (ลงชื่อ) นายหะแว  เจ�ะอาแว  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                     (ลงชื่อ) นายมะหะมะมูสือนิ  กะจิ กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

   (ลงชื่อ)  นายการี  เซ็งสะ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


