
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  สมัยสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๕     

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
........................................................ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๒. นายมาคตาร์ กะจิ  ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๓. นายสวุฒิ  แก้วสกุล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๔. นายกิตติ  เจริญวงค์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 
๕. นายรอแซะ  ยะโก๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๖. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๗. นายกอเซ็ง  ดอเลาะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๘. นายมุคลีส  ตาเยะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๙. นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๐.   นายดาโอะ  สะมะแอ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๑.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 
๑๒.   นายธนัทนน วันมหามาตร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางปรียา  เกิดก่อ  ตำแหน่ง  ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส 
๒. นายอำมร  เทพกำเนิด ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๓. นายยะยา เปาะสา  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๔. นายอูเซ็ง เจ๊ะแว  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๕. นายมามะ มะดัน  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๖. นางสาวภคพร  เดอรามันห์ ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๗. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๘. นางอุษณา  อินทมาศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๙. นางจิตติมา  จันทร์เจียม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.   นายมูฮำหมัด  สุขเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑.   นายนนท์  จันทร์บุญรอด ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 
๑๒.   นางสุเพียงพร  เพชรทอง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๓.   นางสาวฐิติวรดา  สวุรรมาลา ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๑๔.   นางอนงค์  ดำแป้น  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๕.   นางสาวกมลพร  ผ่อนผาสุข ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๖.   นางโศภิษฐ์  ก้อนสิน ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

/๑๗. นางสาวนันทิมา... 



-๒- 
๑๗.   นางสาวนันทิมา  โชติชัย ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 
๑๘.   นางสาวธนันณัฐ  เทพษร ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
๑๙.   นางยามีละ  เปาะสา ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
๒๐.   นางสาวโรส  รอเซะ  ตำแหน่ง  นักวิชการพัสดุชำนาญการ 
๒๑.   นางสาวนงเยาว์  วันช ู ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๒.   นางสาวนูรียา  หมีนปาน ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ 
๒๓.   นางสาวปียาภรณ์  แสงทอง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๔.   นายพิพัฒน์  ยอดรักษ์ ตำแหน่ง  นายช่างโยธาฯ 
๒๕.   นางอิสรา วันมหามาตร ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๒๖.   นางภานุมาศ ชาญแท้ ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๒๗.   นางสาววลัยลักษณ์ รอดชู ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
๒๘.   นายวัชเรนทร์ ขวัญใจ ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๒๙.   นางสาวซานีสา นิจะ ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๓๐.   นางสาวรัตนาภรณ์ ขุนทวี ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๓๑.   นางสาวมีตรา นุ้ยอ่อน ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๓๒.   นางสาวซาบารียะห์ เจ๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๓๓.   นางสาวอาอีซะ กาเซ็ง ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 
๓๔.   นางนิลเนตร หะมิ  ตำแหน่ง  บัณฑิตอาสา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่        
๑/๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน     
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูกล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  
๑/๒๕๖๕   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ขอเชิญเลขานุการสภาฯ      
อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ                                                           /นายธนัทนน... 



-๓- 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔             ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดพิมพ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ลำภูแล้ว นั้น 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำในรายงาน
การประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
   ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ด้วยครับ 
   หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ตรวจสอบรายงานการประชุม   
๕ นาที หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ 
   ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแก้ไข 
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำภู ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการขอแก้ไข    
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   

๕.๑ เรื่อง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  การแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา 
/องค์การบริหารส่วนตำบล... 

 



-๔- 
องค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ           ผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  การแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู แถลงนโยบายฯ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ที่เคารพตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้า นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริ หารส่วนตำบลลำภู    
ขอแถลงนโยบาย การบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ว่าผมจะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับผิดชอบต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล      
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติและนโยบายที ่กำหนดขึ ้น โดยยึดหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุม และ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และนโยบายของจังหวัดนราธิวาส โดย มีเจตนารมณ์ที ่จะบริหารงานท้องถิ ่นให้มีเสถียรภาพเกิดความมั ่นคง            
ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง ตามหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ในการบริหารงานจะดำเนินการ เพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดของ
ประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูและประเทศชาติ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ        
การจัดทำแผนพัฒนา        องค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะทำงานโดยเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม           มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่ประชาชน สามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
ภู ไว้ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ ให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน 
๑.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัด 

วัชพืช เพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น๕และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ 

ประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
           ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
           ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชน ยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสด   
น่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย จึงจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากข้ึน 

/๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม... 



-๕- 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

           ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ 
           ๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการงานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
      ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ๔.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ 
           ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ  
       ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
            ๕.๑ ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในท้องถิ่น               ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
             ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
               ๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรมและเสมอภาค ตามหลักการบริการจัดการที่ดีในองค์กร 
               ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
               ๖.๓ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
     ๖.๔ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน 
  นี้คือนโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการและขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภูทุกท่าน โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผมในระยะเวลา ๔ ปี นับจากนี้ด้วย
และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทุกท่าน 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

๕.๒ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   หมวด ๒ การประชุมข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า    
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก 

/ของปีถัดไป... 



-๖- 
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำเข้าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
และให้ประธานสภาท้องถิ่นทำประกาศของสภาท้องถิ่น ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่าน อับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐     
ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย ครับ   
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายสวุฒิ แก้วสกุล 
๒. นายรอแซะ ยะโก๊ะ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนด
สมัยประชุมสามัญ จำนวน ๔ สมัย  

ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมาชิก 
สภาฯ เสนอครับ เชิญท่านกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด    
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๕        
ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายมาคตาร์ กะจิ 
๒. นายกิตติ เจริญวงค ์

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕       ถึง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นะครับ 
ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่าน   
รอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  
นายรอแซะ ยะโก๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด   
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายรอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ
การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  

/นายแวอายีมัน... 



-๗- 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายสวุฒิ แก้วสกุล 
๒. นายวินัย คงสุวรรณ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นะครับ 
ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครั บ เชิญท่าน 
สวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
นายสวุฒิ แก้วสกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด   
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ
การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายดาโอะ สะมะแอ 
๒. นายมุคลีส ตาเยะ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นะครับ 
   ๕.๓ เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   หมวด ๒ การประชุมข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า    
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำเข้าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
และให้ประธานสภาท้องถิ่นทำประกาศของสภาท้องถิ่น ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่าน อับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 

/นายอับดุลเราะมัน... 
 



-๘- 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐     
ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายนิอูมา วาเต๊ะ 
๒. นายกอเซ็ง ดอเลาะ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นะครับ   
   ๕.๔ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำภู 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำภู เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
อ่านระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่        
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  

จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
   ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่ง
แต่งตั้ง 
สำหรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำภู มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
จะดำรงตำแหน่งวาระครบสี่ปี  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู หมู่ที่ ๑  
นายสวุฒิ แก้วสกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู ้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ ๑          
ขอเสนอนายกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภฯ หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำภู คนที่ ๑ 
ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

/๑. นายรอแซะ... 



-๙- 
๑. นายรอแซะ ยะโก๊ะ             
๒. นายวินัย คงสุวรรณ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำ
ภู คนที่ ๑ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านมาคตาร์ กะจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑  
นายมาคตาร์ กะจิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมาคตาร์ กะจิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๑๑          
ขอเสนอนายนิอูมา วาเต๊ะ สมาชิกสภฯ หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำภู คนที่ ๒ 
ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายกิตติ เจริญวงค ์
๒. นายรอแซะ ยะโก๊ะ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายนิอูมา วาเต๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ลำภู 
คนที่ ๒ 
   ๕.๕ เรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่าน
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
   กรรมการตามข้อ ๘ (๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 

/นายกิตติ... 
 

 



-๑๐- 
นายกิตติ เจริญวงค์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู ้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ ๒          
ขอเสนอนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภฯ หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายนิอูมา วาเต๊ะ 
๒. นายสวุฒิ แก้วสกุล 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐          
ขอเสนอนายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายกิตติ เจริญวงค ์
๒. นายกอเซ็ง ดอเลาะ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านนิอูมา วาเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู หมู่ที่ ๘  
นายนิอูมา วาเต๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนิอูมา วาเต๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘           ขอ
เสนอนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายดาโอะ สะมะแอ 
๒. นายมาคตาร์ กะจิ  

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
/ให้นายอับดุลเราะมัน... 

 
 



-๑๑- 
ให้นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
   ๕.๖ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
ประธานสภาฯ  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ อ่านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
   กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก   
อีกได้  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู หมู่ที่ ๔  
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๔          
ขอเสนอนายรอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภฯ หมู่ที ่ ๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
คนที่ ๑ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายนิอูมา วาเต๊ะ 
๒. นายสวุฒิ แก้วสกุล 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายรอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ ๑ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐          
ขอเสนอนายมุคลีส ตาเยะ สมาชิกสภฯ หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       คน
ที่ ๒ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ                                                               /๑. นายกิตติ... 



-๑๒- 
๑. นายกิตติ เจริญวงค ์
๒. นายวินัย คงสุวรรณ 

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายมุคลีส ตาเยะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ ๒ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านปลัด       
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๕           
ขอเสนอนายวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภฯ หมู่ที ่ ๔ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
คนที่ ๓ ครับ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

๑. นายดาโอะ สะมะแอ 
๒. นายอับดุลเราะมัน สือแม  

ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
ประธานสภาฯ   สอบถาทท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีเรื ่องอื่น ๆ หรือเรื ่องที่จะสอบถามหรือ
เสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ ขอเชิญ 
นายมาคตาร์ กะจิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     ท่านปลัด 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมาคตาร์ กะจิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ขอแจ้ง
เรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการ 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพ่ือฟังการแถลงนโยบายของ 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
   ถนนสายหลักบ้านบาโง หมู่ที่ ๑๑ ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ในการสัญจรไปมา ได้รับความเดือนร้อน ฝากเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป     
นายกอเซ็ง ดอเลาะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู     ท่านปลัด 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกอเซ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอแจ้ง
เรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการ 

คอสะพานบ้านรามา โต๊ะเจ๊ะ หมู่ที่ ๕ ชำรุด ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา  
ได้รับความเดือนร้อน ฝากเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป 

/นายอับดุลเราะมัน... 
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