
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี  ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 

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

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

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕    ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ... 

๑) เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ตาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘    

๒) อนุมัติให้คณะผู้บริหาร ขยายระยะเวลาการนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ  ๒๕๕๖  ไปจนถึงวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 

สภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  
ท่ี ๑/๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑   เม่ือวันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕  จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท้ายน้ี) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดย ท่ัวกัน   
 

                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗    สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 

 

 



 

- สําเนา - 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี    ๓/๒๕๕๕     ครั้งท่ี  ๒ 

วันท่ี    ๖    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 
๕.  นางสาวสูไฮบะห์  รูเยียระ  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖.  นางสาวจิตตมิา  หะยีดือราแม   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 



 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายซันดนี  เต๊ะมะสุ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันท่ี   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕) 
ประธาน ฯ                              ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมยัสามญัท่ี ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี  ๑  สิงหาคม  

๒๕๕๕   ซ่ึงท่ีประชุมไดม้ีมตริับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงาน ของนายกอบต. ต่อสภาอบต. ก่อน
เข้ารับหน้าท่ี ตามพระราชบัญญตัสิภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)       
มาตรา๕๘/๕     ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว  และทางเลขานุการฯ ได้ปิด
ประกาศสําเนารายงานการประชุม ท่ีบอร์ดหน้าห้องประชุม เมื่อ วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือให้ท่าน
สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนการประชุมแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  ๓๓    หากท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญ ครับ 

 มติท่ีประชุม           รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑) ญัตติของนายกอบต.เกะรอขอให้สภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ตาม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘    

ประธานฯ    เชิญ นายกอบต. ผู้เสนอญตัติฯ 
นายหาแว  ซารูมอ  (นายก อบต.)    กระผมนายกอบต.เกะรอ ขอเสนอญัตติขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสาม

ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ น้ัน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกะรอ  ได้ดาํเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานมายังนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลเกะ
รอ  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘   
ต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามร่างแผน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ สามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)    
ได้แจกจ่ายฝ่ายสภาไปแล้ว 

ประธานฯ      ทางสภาฯ ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วคนละ ๑ เล่ม ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม  ดังน้ัน ก็ขอให้
ท่ีประชุมพิจารณา    หรือจะซักถามเพ่ิมเติมใด ๆ  

นายมามะ อูมา (สมาชกิสภาอบต.หมู่ท่ี ๔)   ก็เท่าท่ีพิจารณาดู ก็เป็นกิจกรรม/โครงการ ท่ีได้รับการเสนอจากประชาคม หมู่บ้าน ท่ี
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตาํบลเกะรอ ได้ออกไปประชุม แต่ละหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เท่าท่ีดู ก็ใส่โครงการครบ ในร่างแผนแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-
๒๕๕๘)   ก็ขอเพียงแต่ขอให้ทางฝ่ายบริหาร ได้พิจาณา ความจําเป็นเร่งด่วน จัดลําดับกิจกรรม/โครงการ ท่ี
สําคัญ ๆ โดยเฉพาะ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๔ ต่อเน่ือง หมู่ท่ี ๗ เป็นพ้ืนท่ีนํ้าท่วม เป็นประจําทุกปี   และบางกลุม่บ้าน
และสถานท่ีสําคัญทางศาสนา ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอความกรณุาให้ช่วยตั้งงบประมาณขยายเจตไฟฟ้าต่อไป 

 
 
 
 



 
-๒- 

 
 
นายกอบต. รับทราบ และจะได้นําไปแก้ไข โดยประสานกับไฟฟ้ารามัน มาดําเนินการ และจะได้ตั้งงบประมาณ ใน

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป 
นายอับดุลเล๊าะ ลูปูซี (สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑)  หมู่ท่ี ๑ ก็เช่นเดียวกัน ประสบปัญหานํ้าท่วม ทุกปี แต่ในร่างแผน โครงการ/กิจกรรม 

ใหญ่ ๆ ท่ีจะนําไปป้องกันหรือแก้ไขปัญหา นํ้าท่วมยังไม่เห็น 
นายกอบต. โครงการบางโครงการ เราเองไม่สามารถดําเนินการไดเ้น่ืองจาก ไมม่ีงบประมาณเพียงพอ ในการดําเนินการ

คงจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการวางแผนการป้องกัน กันขนาดใหญ่      และด้วยเหตุ ท่ีตําบลเกะรอ ของเรา เป็นพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ติดกับ
แม่นํ้าสายบุรี  เมื่อถึงฤดูฝน ในปลายปี คือ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  ก็จะมีปัญหาเรื่องนํ้าท่วม  แตท่าง
ฝ่ายผม ก็ไมไ่ด้น่ิงนอนใจ ก็ต้องเน้นหนักไปท่ีงานในด้านการบรรเทา หรือช่วยเหลือประชาชนในกรณี ท่ีเกิด
เหตุอุทกภัย ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ของเรา ก็เตรียมการและช่วยเหลือประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี
มาตลอด 

เลขานุการฯ หลังจาก น้ี ก็จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อนุมตัิ และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกะรอ ตามข้ันตอนท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แล้วก็จะส่งไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่น องค์การบริหารสว่น
จังหวัดยะลา,นายอําเภอรามัน ต่อไป 

ประธานฯ      มีผุ้ใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามใด ๆ เพ่ิมเติม 
ประชุม     ไม่มผีู้ประสงค์จะอภิปราย 
ประธานฯ    ขอให้ท่ีประชุมลงมต ิ
  มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามร่างแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบล สามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)   
                                                ท่ีเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

๓.๒) ญัตติ ขออนุมัติให้คณะผู้บริหาร ขยายระยะเวลาการนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
        งบประมาณ  ๒๕๕๖  ไปจนถึงวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕  

ประธาน ฯ                       ขอเชิญนายกอบต. 
นายหาแว  ซารูมอ(นายกอบต.เกะรอ)     ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ เมื่อวันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕   

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา  ท่ี ลต (ยล) ๐๗๐๒/๖๓๖  ลงวันท่ี  ๑๒ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  น้ัน    

ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจจัดทํางบประมาณรายจ่าย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เกะรอ ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนด คือภายในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ได้ เน่ืองจากข้าพเจ้าเพ่ิงเข้ามารับตําแหน่งและ
ได้แถลงนโยบายต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เกะรอ ไปเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕   ดังน้ันเพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 
 
 
 



 
                                       -๓- 
 
 

นายกอบต. จึงขออนุมัติให้คณะผู้บริหาร ขยายระยะเวลาการนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๖  ไปจนถึงวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๔ 

  มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอ่ืน ๆ  
(ไม่มี) 
 

จากน้ันประธานจึงกล่าวปิดการประชุม             เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
  

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


