
  

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 

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

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

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ... 

๑)อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ จากรายจ่าย 
ประจําเพ่ือมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จํานวน  ๒  รายการ   

๒)รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ในสว่นของ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

สภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ท่ี ๓/ 
๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑   เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท้ายน้ี) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดย ท่ัวกัน   
 

                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖    สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 

 
 
 



  

- สําเนา - 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี    ๑/๒๕๕๕     ครั้งท่ี  ๒ 
วันท่ี    ๑๕    กุมภาพันธ์    ๒๕๕๕ 

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  กะจิ  สมาชิกสภาอบต. 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 
   -ไม่ม-ี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑  นายหาแว            ซารูมอ  นายกอบต.เกะรอ 
๒.  นายอัครพล   อาลีมีน          ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 
๓.  นายมะยาซิ สุหะแล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ (๑) 
๔.  นายมะสอรด ี มะเกะรอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  (๒) 
๕.  นายสุรยิา        วานิ  เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเกะรอ 
๖.  นางสาวสูไฮบะห์    รูเยียระ  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗.  นางสาวอาอีดะห์    แวหะยี  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 



  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายซันดนี  เต๊ะมะสุ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ

ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   (การประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันท่ี   ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕) 
ประธาน ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ  รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมยัสามญัท่ี ๑/๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๑๓  

กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว  โดยได้ปิดประกาศสําเนา
รายงานการประชุม ท่ีบอร์ดหน้าห้องประชุม เมื่อ วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้
ตรวจสอบก่อนการประชุมแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  ๓๓    หากท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญ ครับ 

 มติท่ีประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ จาก
รายจ่ายประจําเพ่ือมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จํานวน  ๒  รายการ   

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต.  ผู้เสนอญัตต ิ
นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ใคร่ขอเสนอญตัต ิขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

จากรายจ่ายประจําเพ่ือมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณัฑ์  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗   
โดยขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายจาก... 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
๑) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท ขอ
โอนมาท้ังหมด   
เหตุผล  งบประมาณส่วนน้ีไม่ต้องจ่าย เน่ืองจากผู้บริหารอบต.เกะรอ มีนโยบาย ท่ีจะไม่จดังาน/กิจกรรม ข้ึน
เอง แต่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ท่ี จังหวัดกําหนด
จัดข้ึน จึงไปเบิกงบประมาณหมวดอ่ืน 
 

๒) รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว  ๕๐, ๐๐๐ บาท    คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท ขอโอนมา ๔๙,๐๐๐  บาททําให้คงเหลือ ๑,๐๐๐  
บาท 
เหตุผล  เน่ืองจากงบประมาณส่วนน้ี ไม่มีความจําเป็นต้องจ่ายเน่ืองจากในตําบลเกะรอ ปัจจุบันไม่มีคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ 
 สรุป   ได้งบประมาจากรายการท่ี ๑ จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ได้งบประมาจากรายการท่ี ๑ จํานวน  ๔๙,๐๐๐  บาท 
                           รวมเป็น  ๗๙,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 เพ่ือมาตั้งจ่ายให้รายการใหม่ จํานวน ๒ รายการเช่นเดียวกัน ซ่ึงทางคณะผู้บริหารเห็นว่า มีความ
จําเป็นท่ีต้องดําเนินการ คือ 
๑.ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรยีนโรงเรยีนตาดีกาประจํา มสัยิดยาแมะ ม.๑  วงเงิน ๕๙,๐๐๐  บาท 
   รายละเอียดตามเอกสารใบประมาณการของส่วนโยธา ท่ีได้เสนอ ให้สมาชิกทุกท่านพร้อมวาระการประชุม 
 
 



  

-๒- 
 
๒.ก่อสร้างประตูฟุตบอล ประจําสนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๓  วงเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท   เน่ืองจาก หมู่ท่ี ๓ น้ัน 
เป็นหมู่เดียว ท่ีมีสนามฟุตบอล แตยั่งไม่มีประตูฟุตบอล ทําให้ เยาวชน ประชาชน ไม่สามารถเล่นกีฬา
ฟุตบอล ได้อย่างถูกต้อง  รายละเอียดตามเอกสารใบประมาณการของส่วนโยธา ท่ีไดเ้สนอให้สมาชิกทุกท่าน 

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

 ประธานฯ   มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปราย 
นายอับดุลเลาะลูปูซี สมาชิก(สภาอบต. ม.๑)ผมเห็นว่าในรายการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนตาดีกาประจํา มัสยิดยาแมะ 

ม.๑  น้ัน มีความจําเป็นจริง ๆ เพดาน และผนังอาคาร ชํารดุเสยีหายมากแล้ว ความจริง สมควรจัดสรร
งบประมาณ มากกว่าน้ี 

นายมะยาซิ สุหะแล(รองนายกอบต.) เรียนท่านประธานฯ ทางอบต.เกะรอ เองก็เห็นความจําเป็น แต่เรามคีวามจําเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมและประหยัด เท่าท่ีสามารถดําเนินการให้อาคารเรียน ดังกล่าวได้ใช้เรยีนโดย ไม่
ต้องเปียกฝน ในยามฝนตก อีกท้ังโครงการน้ี เมื่อตอนจัดประชุมเวทีประชาคม หมู่ท่ี ๑ เพ่ือจัดทําแผนปี 
๒๕๕๕  ประชาคมหมู่บ้าน ก็ไม่ไดจั้ดอยู่ในลําดบัต้น ๆ อบต.เกะรอ เองก็มีงบประมาณจํากัด มีภารกิจหน้าท่ี
ด้านอ่ืนอีกมากมาย จัดสรรงบประมาณ จํานวนน้ี ก็คิดว่าเหมาะสมแล้วครับ 

นายอับดุลรอเซะ ดาแม(สมาชิกสภาอบต. ม.๓) สําหรับก่อสรา้งประตูฟุตบอล ประจําสนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๓  น้ันขอขอบคุณแทน 
เยาวชนในพ้ืนท่ี เพราะ หมู่ท่ี ๓ ไม่มีประตูฟุตบอล เท่าท่ีมีการเล่นฟุตบอลในพ้ืนท่ีเยาวชนก็ได้นําไมม้าทํา
กันเอง แต่ก็ได้ช่ัวคราว ก็พังไป ขอให้ดําเนินการเร็ว ๆ เพราะในช่วงปิดเทอม เมษายน น้ี ทางผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการ หมู่บ้าน  และเยาวชน  ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๓ จะได้จัดแข่งขันฟุตบอลภายใน หมูบ้่านข้ึน เพ่ือ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและต่อต้านยาเสพตดิ 

นายหาแว ซารูมอ (นายกอบต.เกะรอ)  ทางอบต.  เราก็ทราบดี และจะดําเนินการตามท่ีท่านสมาชิกอบต. หมู่ท่ี ๓ ได้ร้องขอและเสนอ  
ท่ีประชุม    ไม่มผีู้ประสงค์จะอภิปราย 
ประธานฯ    ขอให้ท่ีประชุมลงมต ิ

มติท่ีประชุม   อนุมัติให้โอนงบประมาณ เพ่ือมาตัง้จ่ายให้รายการใหม่ จํานวน ๒ รายการ 
  ๑.ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนตาดีกาประจํา มสัยิดยาแมะ ม.๑  วงเงิน ๕๙,๐๐๐  บาท 
  ๒.ก่อสร้างประตูฟุตบอล ประจําสนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๓  วงเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑) รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ในส่วนของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ประธานฯ    ขอเชิญนายกอบต.เกะรอ  ผู้เสนอญัตต ิ
นายกอบต.เกะรอ ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ได้รายงานผลการติดตามมายัง

นายกอบต.เกะรอ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาอบต. และคณะกรรมการพัฒนาอบต. 
และประกาศผลการติดตามให้ประชาชนทราบ  

ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผลแผน  การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู่โดยท่ี เก่ียวกับการดําเนินโครงการปัญหาท่ีกําลงั
เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน  เป็นสิ่งหน่ึงท่ีจําเป็น
สําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การ
ขยายขอบเขตหรือการยุติการดาํเนินการซ่ึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน 

 



  

-๓- 
 
จึงเป็นสิ่งท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผน

หรือโครงการท่ีไดด้ําเนินการไปแลว้น้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่   
กระผม จึงขอนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ในส่วนของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ให้สภาอบต. ไดร้ับทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป และจะขอแถลงในประเด็นสําคัญ ๆ 
ตามแบบตดิตามฯ ในหัวข้อท่ี ๔,๕ เพราะ ในรายละเอียด เราได้จัดทําและส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้ว  

 

                     ๔.   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๕๔ 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวน
โครงการท่ีอยู่
ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีมีการ
ยกเลิก 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ จํา 
นวน 

ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

๑. การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่า
อยู่ 

๕ 
 

๒๗.๗๘ - - ๑๓ ๗๒.๒๒ - - - - ๑๘ ๑๐๐ 

๒. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

๑๐ 
 

๒๙.๔๑ - - ๒๔ ๗๐.๕๙ - - - - ๓๔ ๑๐๐ 

๓. การบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดล้อม 

๑ 
 
 

๑๔.๒๙ - - ๖ ๘๕.๗๑ - - - - ๗ ๑๐๐ 

๔. การพัฒนาการ
บริหารองค์กร
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ ๖๙.๒๓ - - ๔ ๓๐.๗๗ - - - - ๑๓ ๑๐๐ 

๕. การเสรมิสร้าง
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๒ 
 

๑๔.๒๙ - - ๑๒ ๘๕.๗๑ - - - - ๑๔ ๑๐๐ 

รวม 
 

๒๘ 
 

๓๒.๕๖ - - ๔๘ ๕๕.๘๑ - - - - ๘๖ ๑๐๐ 
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๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาหมูบ้่าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

๑,๖๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒๒.๖๑ ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๔,๕๙๑,๐๐๐.๐๐ ๔๔.๖๘ 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

๕,๑๔๙,๙๔๑.๐๐ ๗๐.๙๖ - - ๕,๑๔๙,๙๔๑.๐๐ ๕๐.๑๒ 

๓. การบริหารจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘,๒๕๐.๐๐ ๐.๒๕ - - ๑๘,๒๕๐.๐๐ ๐.๑๘ 

๔. การพัฒนาการบริหาร
องค์กรศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔๘๒,๑๖๓.๐๐ ๖.๖๔ - - ๔๘๒,๑๖๓.๐๐ ๔.๖๙ 

๕. การเสรมิสร้างและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๓๔,๔๓๒.๐๐ ๐.๔๗ - - ๓๔,๔๓๒.๐๐ ๐.๓๔ 

 
รวม 

 
๗,๒๕๗,๗๘๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๒๗๕,๗๘๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

*  งบประมาณตามข้อบัญญัติ         ตั้งไว้             จํานวน       ๗,๒๕๗,๗๘๖.๐๐   บาท 
  *  งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม     ตั้งไว้             จํานวน       ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

สรุป      งบประมาณตามข้อบัญญัติรวมเงินสะสม        จํานวน   ๑๐,๒๗๕,๗๘๖.๐๐  บาท 
    ส่วนท่ี  ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๖.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี ๒๕๕๔ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินกา
รเสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดร้ับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
ไป 

๑. โครงการส่งเคราะห์เบ้ียยังชีพแก่คน
พิการในตําบล 

/ - - ๔๕๗,๕๐๐.๐๐ ๔๕๗,๕๐๐.๐๐ 

๒. โครงการส่งเคราะห์เบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ / - - ๓,๔๔๕,๕๐๐.๐๐ ๓,๔๔๕,๕๐๐.๐๐ 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพตดิ 

/ - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. ค่าตอบแทนพนักงานศูนย์เด็กเล็ก / - - ๒๙๐,๘๘๐.๐๐ ๒๙๐,๘๘๐.๐๐ 
๕. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) 

/ - - ๓๐๓,๖๘๔.๐๐ ๓๐๓,๖๘๔.๐๐ 

๖. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา / - - ๕๐๓,๐๖๓.๐๐ ๕๐๓,๐๖๓.๐๐ 
๗. ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก / - - ๒๒,๒๐๐.๐๐ ๒๒,๒๐๐.๐๐ 

รวม - - - ๕,๐๕๒,๘๒๗.๐๐ ๕,๐๕๒,๘๒๗.๐๐ 
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นายกอบต.เกะรอ  ผมขอจบการช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 
ท่ีประชุม   อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันพอสมควร 
  มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ในส่วน 

ของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

ประธานฯ  ญัตติอ่ืน ๆ ไม่ม ี
 

จากน้ันประธานจึงกล่าวปิดการประชุม          เลิกการประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


