
  

 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญ ที่ ๓/๒๕๕๔  ครั้งท่ี ๒ 
 

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

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 สมัยสามญั ที่ ๓/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔   ซึ่งมีสาระสําคัญคือ    

  ๑.มีมติเห็นชอบให�ตรา ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวาระที่

สอง - สาม ข้ันลงมติ ตามที่คณะผู�บรหิารอบต.เกะรอ เสนอ     

  ๒.ได�อนุมัติให�จ�ายขาดเงินสะสม ตามที่นายกอบต.เกะรอ เสนอญัตติ จัดซื้อที่ดินสําหรบัเป�นที่ทิง้ขยะ 

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จํานวนเนื้อที่ ไม�น�อยกว�า ๔ ไร� 
      

ซึ่งสภาอบต.เกะรอ ได�มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล�ว  จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ        

สมัยที่ ๓/๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔      จึงขอป�ดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล�าว เพือ่

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

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย ทั่วกัน   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 

เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 
 

 

                



  

- สําเนา - 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยที่    ๓/๒๕๕๔      คร้ังที่  ๒ 

วันที่  ๑๕   สิงหาคม    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.  นายอดิเรก    อารียู  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๔    

๘.  นายมามะ   อูมา  รองประธานสภาอบต.  

๙.  นายอับดุลรอมัน     แลมีซอ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๕   

๑๐.  นายมาหะมะมูสือนิ  กะจ ิ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๕    

๑๑.  นายการี    เซ็งสะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๖   

๑๒.  นายบือราเฮง สือแม  สมาชิกสภาอบต. หม�ูที่ ๖    

๑๓.  นายสุวรรณ ดอเลาะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๗    

๑๔.  นายอับดุลละเล็ง ดะเซะ  สมาชิกสภาอบต. หมู�ที่ ๗    
 

ผู�ไม�มาประชุม 

   - ไม�มี - 

 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑.นายหาแว  ซารูมอ   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

๒.นายอัครพล   อาลีมีน           ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 

๓.นายมะยาซ ิ สุหะแล   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

๔.นายมะสอรด ี มะเกะรอ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

๕.นางสาวสูไฮบะห�  รูเยียระ   จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน 

๖.นายสุริยา        วาน ิ   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ 

 
 

 

 



  

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  ๙   สิงหาคม  ๒๕๕๔ ) 

ประธาน ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล�วเป�นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๙  

สิงหาคม  ๒๕๕๔   ซึ่งที่ประชุมได�ให�ความเห็นชอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� 

งบประมาณ  ๒๕๕๔    (วาระที่หนึ่ง)  และได�ป�ดประกาศสําเนารายงานการประชุม ที่บอร�ดหน�าห�อง

ประชุม เมื่อ วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔   เพื่อให�ท�านสมาชิกได�ตรวจสอบก�อนการประชุมแล�ว  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗   ข�อ  ๓๓    หากท�านใด

จะขอแก�ไขขอเชิญ ครับ 

ที่ประชุม ไม�มีผ�ูใดขอแก�ไข 

 มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑) ญัตติร�างข�อบัญญัติที่ค�างการพิจารณา 

- ญัตติพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� งบประมาณ  ๒๕๕๔    (วาระ

ที่สองขั้นแปรญัตติ) 

ประธานฯ    วันนี้เราจะมาประชุมพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณราย ประจําป� งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  วาระที่

สองขั้นแปรญัตติ แห�งร�างงบประมาณฯ  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายมามะ  อูมา สมาชิกสภาอบต.เกะรอ   หม�ูที่ ๔ (ประธานกรรมการแปรญัตติ) 

เรียนท�านประธานฯ  ตามระยะเวลาที่สภาฯ ได�กําหนด  คือ ภายในวันที่  ๑๑   สิงหาคม  ๒๕๕๔   

เวลา ๑๒.๐๐ น.  ไม�มีสมาชิกสภาอบต. หรือผู�ใดเสนอ ขอแปรญัตติ ครับ และคณะกรรมการแปรญัตติเอง 

ได�ประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ ห�องประชุมอบต.เกะรอ  ชั้น ๒  ได�ตรวจ

พิจารณารายละเอียดของร�างงบประมาณฯ แล�ว ก็ไม�ติดใจใด ๆ   เหน็ชอบกับร�างฯ ที่นายกอบต.เสนอ  ไม�

ขอแปรญัตติใด ๆ เช�นกัน 

ประธานฯ      สรุปว�าในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ นี้  ไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอขอแปรญัตติ..ทางคณะกรรมการก็ไม�ได�

แปรญัตติ   ดังนั้น ก็ขอให�ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระที่สาม     นะครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข�อ  ๕๒  กําหนด

ว�า “การพิจารณาร�างข�อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม�มีการอภิปราย  ให�ที่ประชุมลงมติว�าจะให�ตราเป�น

ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายหรือไม� ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้ไม�มีการอภิปราย เว�นแต�ที่ประชุมจะได�ลง

มติให�มีการอภิปราย ถ�ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี ้ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่น ลงมติว�าจะให�ตรา

เป�นข�อบัญญัติหรือไม�” 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมพิจารณา…ด�วยครับ 

ที่ประชุม    ไม�มีผ�ูประสงค�จะอภิปราย 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมลงมติในวาระที่สาม ขั้นลงมติ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบให�ตราเป�นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

                                               ด�วยเสียงเป�นเอกฉันท�  ๑๔  เสียง 



  

-๒- 

 

๓.๒)ญัตติขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อที่ดินสําหรับเป�นที่ทิ้งขยะ  (ญัตติของนายกอบต.) 

    

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต. ผู�เสนอญัตติฯ 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ใคร�ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ของอบต.เกะรอเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ 

ในการแก�ไขป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชน โดยการจัดซื้อที่ดินสําหรับเป�นที่ทิ้งขยะ ของอบต.เกะ

รอ  ซึ่งแต�เดิม องค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ เรา ไม�มีที่ทิ้งขยะเป�นของตนเอง  เพื่อเป�นการประหยัด

งบประมาณ ซึ่งมีอยู�อย�างจํากัด  จึงได�ขอความอนุเคราะห� ที่ทิ้งขยะขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าธง   

ต�อมาก็ขอใช� ขององค�การบริหารส�วนตําบลตะโละหะลอ  จนถึงป�จจุบัน สําหรับทิ้งขยะ จากตําบลเกะรอ  

แต�ป�จจุบันปริมาณขยะจํานวนมาก  โดยนายกองค�การบริหารส�วนตําบลตะโละหะลอ แจ�งว�า ไม�สามารถ

ให�บริการได�อีก    จึงมีความจําเป�น ที่องค�การบริหารส�วนตําบลเกะรอ ต�องดําเนินการจัดซื้อ ที่ดินสําหรับ

ทิ้งขยะเป�นของตัวเอง  จึงขออนุมัติวงเงิน  จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อ จัดซื้อที่ดินจํานวนไม�น�อยกว�า ๓ 

ไร� เพื่อทําเป�นที่ทิ้งขยะ 

การการจ�ายขาดเงินสะสมดังกล�าว เป�นอํานาจหน�าที่ และอยู�ในแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๔-

๒๕๕๖) เป�นการบําบัดความเดือดร�อนของประชาชน และบริการชุมชนและสังคม เป�นไปตามหลักเกณฑ�

ของการจ�ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย การรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (และที่แก�ไขเพิ่มเติม) ข�อ  

๘๙      

เลขานุการสภาฯ (นายอัครพล อาลีมีน)       สําหรับแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช�เงินสะสม นั้น..กระทรวงมหาดไทย มี 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  เรื่อง ซักซ�อมความ

เข�าใจเกี่ยวกับการใช�จ�ายเงินสะสมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น   ได�ซักซ�อมการใช�จ�ายเงินสะสมของ

อปท.   ในข�อ ๓  กําหนดว�า..... 

  “๓. เป�นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทํา

เพื่อบําบัดความเดือดร�อนของประชาชน หรือเป�นการเพิ่มพูนรายได�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ซึ่ง

หากเป�นโครงการเพื่อการลงทุน เช�น ค�าก�อสร�างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช�วงเงินงบประมาณ

ที่มีมูลค�าสูง ให�พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑ จัดทําเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป� หรืองบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม หรือโอน

งบประมาณรายจ�ายมาตั้งจ�ายก�อนเป�นลําดับแรก 

 ๓.๒ กรณีที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นได�ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ�ายมาตั้ง

จ�ายไว�แล�วแต�งบประมาณมีไม�เพียงพอก็อาจใช�จ�ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได� หากองค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่นพิจารณาเห็นว�าเป�นโครงการที่มีความจําเป�นเร�งด�วนในการบําบัดความเดือดร�อนของ

ประชาชน หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม�อาจรอจัดทําเป�นงบประมาณ

รายจ�ายประจําป�ในป�ต�อไปได� ก็อาจใช�จ�ายจากเงินสะสมได� โดยจะต�องเป�นโครงการที่อยู�ในแผนพัฒนา

ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ

บริหารงานเพื่อมิให�เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว......ฯลฯ......” 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ) ซึ่งในการจัดซื้อ ที่ดิน สําหรับทิ้งขยะ ครั้งนี้  ไม�อาจรอการจัดทําเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป� 

๒๕๕๕  ได� เพราะเหตุเร�งด�วน มาก ซึ่งป�จจุบันต�องระงับการเก็บขยะ ในพื้นที่ตําบลเกะรอ ชั่วคราว เพราะ 

ไม�สามารถ หาที่ทิ้งขยะ ได�  จึงมีความจําเป�นต�อง ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ในการดําเนินการจัดซื้อ 



  

 

-๓- 

 

 

ประธานฯ   มีสมาชิกสภาท�านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 

นายอับดุลเล�าะ  ลูปูซี (สมาชิกสภาอบต.ม.๑)    มีความจําเป�นที่ต�องดําเนินการ อย�างรวดเร็ว เนื่องจากขณะนี้ รถขยะ เราหยุดเก็บขยะ  

        มาหลายวันแล�ว ชาวบ�านเดือดร�อน ขยะกองอยู�ตามหมู�บ�าน ต�าง ๆ  ผมขอสนับสนุน ให�ดําเนินการ  

นายมะยาซิ  ซุหะแล(รองนายกอบต.) เรียนท�านประธานฯ ตอนนี้ประชาชนได�ร�องเรียน แจ�งเข�ามาเป�นระยะ ๆ เพราะรถเก็บขยะของ

อบต. ไม�ได�ให�บริการไปจัดเก็บขยะ มานานแล�ว เพราะมีป�ญหาที่ทางอบต. เราไม�สามารถจัดหาที่ทิ้งขยะ

ได� ซึ่งนายกอบต. จึงได�สั่งให�ระงับการจัดเก็บขยะ เพราะไม�มีที่ท้ิง  ก็อยากให�สมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ได�

พิจารณาตรงนี้ด�วย 

ประธานฯ   มีท�านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 

ที่ประชุม    ไม�มีผ�ูประสงค�จะอภิปราย 

ประธานฯ    ขอให�ที่ประชุมลงมติ 

  มติที่ประชุม   อนุมัติให�จ�ายขาดเงินสะสมวงเงิน จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐   บาท ตามที่นายกอบต. เสนอญัตติ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่น ๆ  

(ไม�มี) 

  

จากนั้นประธานจึงกล�าวป�ดการประชุม          เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 

 

 

 อัครพล  อาลีมีน             ผ�ูบันทึก/ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายอัครพล  อาลีมีน) 

                       ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 

 

 

ตรวจสอบแล�วถูกต�อง 

  (ลงชื่อ)     นายหะแว เจ�ะอาแว   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม                       

  (ลงชื่อ)     นายมาหะมะมูสือนิ  กะจ ิ กรรมการตรวจรายงานการประชุม                       

  (ลงชื่อ)     นายการี  เซ็งสะ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                       

 

 

 

 

 

 

 

 


