
  

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

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

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  
๓๓  วรรคสี่  กําหนดว่า “ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ” 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ได้มกีารประชุมสภาฯ สมัยสามญัที่ ๑/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    ซึ่งมีสาระสําคัญคือ... 
  ให้ความเห็นชอบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

 

สภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมน้ีแล้ว  จากการประชุมสภาฯ สมัย 
สามัญ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓      จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ  ตามระเบียบฯ ที่กําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบทา้ยน้ี) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดย ทั่วกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๑    กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี    ๑/๒๕๕๔      คร้ังท่ี  ๑ 
วันท่ี    ๘    กุมภาพันธ    ๒๕๕๔ 

ณ หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 
…………………………….. 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี    ชื่อ – สกุล         ตําแหนง   
๑.  นายซันดีน   เตะมะสุ  ประธานสภาอบต. 
๒.  นายอับดุลเลาะ ลูปูซี  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๑ 
๓.  นายการียา หะมะ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๒ 
๔.  นายซอมือลี ริจิ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๒ 
๕.  นายหะแว เจะอาแว  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๓ 
๖.  นายอับดุลรอเซะ ดาแม  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๓ 
๗.  นายมามะ   อูมา  รองประธานสภาอบต. 
๘.  นายอดิเรก    อารียู  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๔   
๙.  นายอับดุลรอมัน     แลมีซอ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๕   
๑๐.  นายมาหะมะมูสือนิ  กะจิ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๕    
๑๑.  นายการี    เซ็งสะ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๖   
๑๒.  นายบือราเฮง สือแม  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๖    
๑๓.  นายสุวรรณ ดอเลาะ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๗    
๑๔.  นายอับดุลละเล็ง ดะเซะ  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ ๗    
 

ผูไมมาประชุม 
   -ไมมี- 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑ นายหาแว  ซารูมอ   นายกอบต.เกะรอ 
๒. นายอัครพล   อาลีมีน          ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 
๓. นายมะยาซิ สุหะแล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ (๑) 
๔. นายมะสอรดี มะเกะรอ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  (๒) 
๕. นายสุริยา        วานิ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 
๖. นางสาวสูไฮบะห  รูเยียระ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๗. นางสาวจิตติมา  หะยีดือราแม เจาหนาที่ธุรการ 

 
 
 
 



  

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายซันดีน  เตะมะสุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
(ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว   (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓) 
ประธาน ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ  รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แลวเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓   

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  โดยไดปดประกาศสําเนารายงานการประชุม 
ที่บอรดหนาหองประชุม    เพ่ือใหทานสมาชิกไดตรวจสอบกอนการประชุมแลว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗   ขอ  ๓๓    หากทานใดจะขอ
แกไขขอเชิญ ครับ 

 มติท่ีประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 - ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑)ญัตติ ใหสภาอบต.เกะรอ รับทราบการรายงานแสดงผลการปฏิบิตงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓    ตาม            
  นโยบายของนายกอบต.  

ประธานฯ    ขอเชิญนายกอบต.เกะรอ  ผูเสนอญัตติ 
นายกอบต.เกะรอ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและอบต. พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) มาตรา  

๕๘/๕ วรรคหา  กําหนดวา “ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนประจํา ทุกป” 
ขาพเจา นายหาแว  ซารูมอ นายกอบต.เกะรอ  จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๓    ตามเอกสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯ ที่ไดแจกจาย ใหแกทางประธานสภาฯ อและ
สมาชิกสภา ทุกทาน ซึ่งมีดังตอไปน้ี... 

  

ประธานฯ  ญัตติอื่น ๆ ไมมี 
 

จากน้ันประธานจึงกลาวปดการประชุม          เลิกการประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

      อัครพล  อาลีมีน       ผูบันทึก/ผูตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายอัครพล  อาลีมีน) 
                       ปลัดอบต./เลขานุการสภาอบต.เกะรอ 
 

                               - สภาอบต.เกะรอ มีมติรับรองรายงานการประชุมน้ี แลวจากการ 
                     ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๐  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                   (ลงช่ือ)           ซันดีน  เมะสุ 
                                 (นายซันดีน  เตะมะสุ) 

                                                                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 



  

        ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
   (ลงชื่อ) นายหะแว  เจ๊ะอาแว  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
                     (ลงชื่อ) นายมะหะมะมูสือนิ  กะจิ กรรมการตรวจรายงานการประชมุ      
   (ลงชื่อ)  นายการี  เซ็งสะ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ                       

 
 
 
 
 
 
 


