
 
รายงานการประชมุคณะผูบ้รหิาร อบต. ลดิล 

ครัง้ที ่ 5/๒๕๕6 
วนัที ่ 27  มถินุายน  ๒๕56 

ณ  ทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบลลดิล 
*************************** 

 
ผูม้าประชมุ  ๑.  นายมะซุกรีย์   เจะแซ  นายก อบต. 
   ๒.  นายมะรอนิง  กูโน  รองนายก อบต. 
   ๓.  นายมะปานิ  รงโซะ  รองนายก อบต. 
   ๔.  นายสะมะแอ  อาลี  เลขานุการนายก อบต. 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม  นายสุทธิพงศ์  ภัทรพงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เริ่มประชมุเวลา  ๑3.3๐  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายมะซุกรีย์  เจะแซ  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลิดล  
ประธานที่ประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -  ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
3.1  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

ประธาน -  จังหวัดยะลาแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งก่อนการใช้จ่าย     
เงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว  ดังนี้ 

    1.  กรณีมีหน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมตามที่หน่วยงานร้องขอ  ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
น าโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก่อนตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรื อ งบประมาณรายจ่ าย เ พ่ิม เติ ม   โดย ถื อปฏิบั ติ ต ามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  
2553  เรื่อง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวด       
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 



- 2 - 
 
 
    2.  กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 4288  ลงวันที่  
24  ธันวาคม  2552  เรื่อง  การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้จ่ายจากเงินรายได้ที่ ไม่รวม        
เงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อาจ 
น าเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ด าเนินการน าเงินสะสมไปจ่าย   
ในเรื่องดังกล่าว  ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะมีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

    3.  กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่   
เรื่องเร่งด่วนให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  3 

    4.  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงินสะสม
ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  และ/หรือจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะมีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตามกฎหมายพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

    5.  ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั ดท า
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจอนุมัติเพ่ือใช้
ในการประกอบการพิจารณาทุกครั้ง  ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ   
ใช้จ่ายเงินสะสมที่หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ลงชื่อ 

ที่ประชุม -   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  แจ้งให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมัติ ใช้ เงินส ารองจ่ายเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน          
ของประชาชน 

ประธาน   -   ขอเชิญเลขา 
เลขาฯ -   เนื่องจากได้รับแจ้งจาก  นายมะนาวี  ลาเตะ  อยู่บ้านเลขที่  52/2  หมู่ที่  2  

ต าบลลิดล  ว่าเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  ๒๕๕6  มีฝนตกหนักและเกิดลมพายุพัด
แรงมากจนท าให้บ้านเรือนของตนได้รับความเสียหาย  จึงได้ให้ช่างไปส ารวจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  รายละเอียดขอให้ผอ.กองช่างชี้แจง 

ผู้อ านวยการกองช่าง -  ตามท่ีได้ไปส ารวจข้อเท็จจริง  ปรากฏว่าบ้านเรือนของ  นายมะนาวี  ลาเตะ  เลขที่  
52/2  หมู่ที่  2  ได้รับความเสียหายจริง  ดังนี้ 
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 1)  กระเบื้องลอนเล็กสีขาว  ๑.5๐  ม. จ านวน   9 แผ่น 
 2)  ครอบกระเบื้องลอนเล็กสีขาว  ๑๕˚ จ านวน   2 แผ่น 

รวมค่าใช้จ่าย  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  730  บาท 
ประธาน -   ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า

จะอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายได้หรือไม ่เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๑๙  ก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  
เพ่ือกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่าย        
เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ที่ประชุม -  อนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายได ้
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  อื่น ๆ 
 -   ไม่มี 
 

เลิกประชมุเวลา  ๑5.25  น. 
 
 

            (ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นายสะมะแอ  อาลี) 
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลิดล 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายมะซุกรีย์  เจะแซ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลิดล 
 

********************************** 


