
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 

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

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

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕    ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ... 

๑) ญัตติให้นายกอบต.เกะรอ (นายหาแว  ซารูมอ) ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  ๑๗  กรกฎาคม  
๒๕๕๕ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาอบต. ก่อนเข้ารับหน้าท่ี     

 

สภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ท่ี ๓/ 
๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๒   เม่ือวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕  จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท้ายน้ี) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดย ท่ัวกัน   
 

                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๙    สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 
 

 

 



- สําเนา - 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี    ๓/๒๕๕๕     ครั้งท่ี  ๑ 

วันพุธ  ท่ี ๑  สิงหาคม   ๒๕๕๕ 

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

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับท่ี    ช่ือ – สกุล         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  
๔. นายสุรยิา        วานิ  เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเกะรอ 

 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายซันดนี  เต๊ะมะสุ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ

ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕) 
ประธาน ฯ                              ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมยัสามญัท่ี ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี  ๑๕ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   ซ่ึงท่ีประชุมอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  เพ่ือมาตั้งจ่ายให้รายการใหม่ จํานวน ๒ 
รายการ    ๑.ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรยีนตาดีกาประจํา มัสยิดยาแมะ ม.๑  วงเงิน ๕๙,๐๐๐  
บาท   ๒.ก่อสร้างประตูฟุตบอล ประจําสนามฟุตบอล หมู่ท่ี ๓  วงเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
และท่ีประชุมไดม้ีมติรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ใน
ส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) 

 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว  และทางเลขานุการฯ ได้ปิดประกาศ
สําเนารายงานการประชุม ท่ีบอร์ดหน้าห้องประชุม ตั้งแต่ วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ แล้ว เพ่ือให้ท่าน
สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนการประชุมแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  ๓๓    หากท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญ ครับ 

 มติท่ีประชุม           รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑) ญัตติให้นายกอบต.เกะรอ (นายหาแว  ซารูมอ) ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  ๑๗  กรกฎาคม      
     ๒๕๕๕ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาอบต. ก่อนเข้ารับหน้าท่ี     

ประธานฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. 
เลขานุการสภาอบต. ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายอบต.เกะรอ เมื่อวันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง นายกอบต.เกะรอ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องผลการเลือกตั้ง
นายกอบต.เกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ลงวันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  น้ัน    
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗   กําหนดดังน้ี... 
มาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก  กําหนดว่า  “ก่อนนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล “ 
มาตรา ๕๘/๕ วรรคสาม   กําหนดว่า  “การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้
กระทําโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย” 

ประธานฯ    ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงขอให้ ประธานสภาอบต. เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกะรอ  เพ่ือให้ข้าพเจ้านายกอบต.เกะรอ  แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมต ิ

 
 
 



-๒- 
 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนโยบายนายกฯ  ได้แจกจ่ายสมาชิกสภาไปแล้ว ขอเชิญ นายกอบต.เกะรอ 
นายหาแว  ซารูมอ  (นายก อบต.)    กระผมนายกอบต.เกะรอ ใครขอแถลงนโยบายการบริหารงาน ต่อสภาอบต. ก่อนเข้ารับหน้าท่ี    

ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและอบต. พ.ศ.๒๕๓๗ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา๕๘/๕     ดังต่อไปน้ี 
   วิสัยทัศน์การพัฒนาตาํบลเกะรอ    คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคดี เศรษฐกิจพัฒนา       ชุมชนเข็มแข็ง 

นโยบายการบริหารงาน มีดังต่อไปนี ้
   ๑. นโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 

  ๑.๑)ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายนํ้า  
  - เพ่ือให้ตําบลเกะรอมีระบบคมนาคมท่ีสะดวก 
  - เพ่ือให้การคมนาคม สัญจร และขนส่งผลผลติเพ่ือการเกษตรมีความสะดวก  

  ๑.๒)จัดสาธารณูปโภค แหล่งนํ้าและระบบประปา ให้มีเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
  - เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ท่ีดี และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งนํ้าและระบายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

   ๒. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ 
  ๒.๑) ส่งเสรมิสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  - ส่งเสริม สงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตําบลเกะรอ 

  ๒.๒)ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
  - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา 
  - เพ่ือให้ประชาชนในตําบล มีสุขภาพอนามัยท่ีดียิ่งข้ึน 

  ๒.๓)ส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  -ส่งเสรมิการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

   ๓.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
  ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ในชุมชน 

  -เพ่ือส่งเสรมิอาชีพให้ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพ 
  -เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  -เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 

  ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการเรยีนรู้ชุมชน 
  -ส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ในชุมชน 
  -สนับสนุนและส่งเสรมิการเรียนรูชุ้มชน เพ่ือเอาชนะความยากจน 

   ๔.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

  -เพ่ือให้ประชาชนในตําบลมีความรู้ 
  -เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู ้มีจริยธรรมและมีคุณธรรม 

  ๔.๒ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  -เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 
 



-๓- 
 

 
  -อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามทางศาสนา 

   ๕. นโยบายการพัฒนาด้านการบรหิารและการเมือง 
  ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทะภาพในการบรหิารองค์กร 
  ๕.๒ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๓ ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๕.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
  ๕.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

   ๖.นโยบายการรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไมส่งบ 
      ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

  ๖.๒) สนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี 
  ๖.๓) ตดิตั้งเครื่องสํารองไฟ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนในตําบลเกะรอเพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ                                        
                              ทรัพย์สินของประชาชน 

   ๗. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๑ การคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

  -เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีด ี
  -เพ่ือท่ีสาธารณะประโยชน์ในตําบลมีการคุ้มครอง 

  ๗.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน 
  -เพ่ือให้ตําบลเกะรอมสีภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี 
  -เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสาํนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๗.๓ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  -เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
  -คุ้มครองดูแล บํารุงรักษาโบราณสถานในชุมชน 

ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายใด ๆ  
ประชุม     ไม่มผีู้ประสงค์จะอภิปราย 
ประธานฯ    ขอให้ท่ีประชุมลงมต ิ
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอ่ืน ๆ  
(ไม่มี) 

จากน้ันประธานจึงกล่าวปิดการประชุม                                                    เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
         
        อัครพล   อาลีมีน         ผู้บันทึก/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายอัครพล  อาลมีีน) 
                         ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 
 


