ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
เรื่อง รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
---------------------------------------------------ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ
๓๓ วรรคสี่ กําหนดว่า “ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ”
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีสาระสําคัญคือ...
๑) เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
๒) อนุมัติให้คณะผู้บริหาร ขยายระยะเวลาการนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
สภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
ที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบฯ ที่กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท้ายนี้)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย ทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายอัครพล อาลีมีน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ

- สําเนา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
……………………………..
ผู้มาประชุม

ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ชื่อ – สกุล
นายซันดีน
เต๊ะมะสุ
นายอับดุลเลาะ ลูปูซี
นายการียา
หะมะ
นายซอมือลี
ริจิ
นายหะแว
เจ๊ะอาแว
นายอับดุลรอเซะ ดาแม
นายมามะ
อูมา
นายอดิเรก
อารียู
นายอับดุลรอมัน แลมีซอ
นายมาหะมะมูสือนิ กะจิ
นายการี
เซ็งสะ
นายบือราเฮง
สือแม
นายสุวรรณ
ดอเลาะ
นายอับดุลละเล็ง ดะเซะ

ตําแหน่ง
ประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓
รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายหาแว ซารูมอ
นายอัครพล
อาลีมีน
นายมะยาซิ
สุหะแล
นายสุรยิ า
วานิ
นางสาวสูไฮบะห์ รูเยียระ
นางสาวจิตติมา หะยีดือราแม

นายกอบต.เกะรอ
ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายซันดีน เต๊ะมะสุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
ประธาน ฯ
ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงาน ของนายกอบต. ต่อสภาอบต. ก่อน
เข้ารับหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา๕๘/๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว และทางเลขานุการฯ ได้ปิด
ประกาศสําเนารายงานการประชุม ที่บอร์ดหน้าห้องประชุม เมื่อ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ท่าน
สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนการประชุมแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ หากท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญ ครับ
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑) ญัตติของนายกอบต.เกะรอขอให้สภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ประธานฯ
เชิญ นายกอบต. ผู้เสนอญัตติฯ
นายหาแว ซารูมอ (นายก อบต.) กระผมนายกอบต.เกะรอ ขอเสนอญัตติขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสาม
ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ นัน้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกะรอ ได้ดาํ เนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานมายังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะ
รอ กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างแผน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ สามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ได้แจกจ่ายฝ่ายสภาไปแล้ว
ประธานฯ
ทางสภาฯ ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วคนละ ๑ เล่ม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น ก็ขอให้
ที่ประชุมพิจารณา หรือจะซักถามเพิ่มเติมใด ๆ
นายมามะ อูมา (สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔) ก็เท่าที่พิจารณาดู ก็เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการเสนอจากประชาคม หมู่บา้ น ที่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ได้ออกไปประชุม แต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เท่าที่ดู ก็ใส่โครงการครบ ในร่างแผนแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖๒๕๕๘) ก็ขอเพียงแต่ขอให้ทางฝ่ายบริหาร ได้พิจาณา ความจําเป็นเร่งด่วน จัดลําดับกิจกรรม/โครงการ ที่
สําคัญ ๆ โดยเฉพาะ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ ต่อเนื่อง หมู่ที่ ๗ เป็นพื้นที่น้ําท่วม เป็นประจําทุกปี และบางกลุม่ บ้าน
และสถานทีส่ ําคัญทางศาสนา ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอความกรุณาให้ช่วยตั้งงบประมาณขยายเจตไฟฟ้าต่อไป

-๒-

นายกอบต.

รับทราบ และจะได้นําไปแก้ไข โดยประสานกับไฟฟ้ารามัน มาดําเนินการ และจะได้ตั้งงบประมาณ ใน
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป
นายอับดุลเล๊าะ ลูปูซี (สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ก็เช่นเดียวกัน ประสบปัญหาน้ําท่วม ทุกปี แต่ในร่างแผน โครงการ/กิจกรรม
ใหญ่ ๆ ที่จะนําไปป้องกันหรือแก้ไขปัญหา น้ําท่วมยังไม่เห็น
นายกอบต.
โครงการบางโครงการ เราเองไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจาก ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการดําเนินการ
คงจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในการวางแผนการป้องกัน กันขนาดใหญ่ และด้วยเหตุ ที่ตําบลเกะรอ ของเรา เป็นพื้นที่ ที่อยู่ติดกับ
แม่น้ําสายบุรี เมื่อถึงฤดูฝน ในปลายปี คือ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วม แต่ทาง
ฝ่ายผม ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ต้องเน้นหนักไปที่งานในด้านการบรรเทา หรือช่วยเหลือประชาชนในกรณี ที่เกิด
เหตุอุทกภัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ของเรา ก็เตรียมการและช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี
มาตลอด
เลขานุการฯ
หลังจาก นี้ ก็จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อนุมตั ิ และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกะรอ ตามขั้นตอนที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แล้วก็จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา,นายอําเภอรามัน ต่อไป
ประธานฯ
มีผุ้ใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามใด ๆ เพิ่มเติม
ประชุม
ไม่มผี ู้ประสงค์จะอภิปราย
ประธานฯ
ขอให้ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบตามร่างแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล สามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
มติที่ประชุม
ที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข
๓.๒) ญัตติ ขออนุมัติให้คณะผู้บริหาร ขยายระยะเวลาการนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
ประธาน ฯ
ขอเชิญนายกอบต.
นายหาแว ซารูมอ(นายกอบต.เกะรอ) ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา ที่ ลต (ยล) ๐๗๐๒/๖๓๖ ลงวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจจัดทํางบประมาณรายจ่าย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เกะรอ ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนด คือภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ เนือ่ งจากข้าพเจ้าเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งและ
ได้แถลงนโยบายต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เกะรอ ไปเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนั้นเพื่อให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-๓-

นายกอบต.

จึงขออนุมัติให้คณะผู้บริหาร ขยายระยะเวลาการนําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๔
มติที่ประชุม
อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่น ๆ
(ไม่มี)
จากนั้นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
อัครพล อาลีมีน
ผู้บันทึก/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอัครพล อาลีมีน)
ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ

