
  

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาอบต.เกะรอ สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 

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

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

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ... 

๑) คัดเลือกสมาชิกสภาอบต. เป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.เกะรอ จํานวน ๓ คน (เน่ืองจากคนเดิม 
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี) 

๒) คัดเลือกสมาชิกสภาอบต. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.เกะรอ  
จํานวน ๓ คน (เน่ืองจากคนเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี)  

๓) รับทราบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตาม นโยบายของ 
นายกอบต.  

 

สภาอบต.เกะรอ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมน้ีแล้ว  จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ท่ี ๑/ 
๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๒   เม่ือวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม  ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานประชุมแนบท้ายน้ี) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดย ท่ัวกัน   
 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๗   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายอัครพล  อาลีมีน) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 
 

 



  

- สําเนา - 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี   ๑/๒๕๕๕      ครั้งท่ี  ๑ 
วันอังคาร ท่ี   ๑๓    กุมภาพันธ์    ๒๕๕๕    

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

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับท่ี    ชื่อ – สกลุ         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 (๑) 
๔.  นายมะสอรด ี มะเกะรอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  (๒) 
๕.  นายสุรยิา        วานิ  เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเกะรอ 
๖.  นางสาวสูไฮบะห์    รูเยียระ  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗.  นายนาซอรี       มะเก  บุคลากร 
๘.  น.ส.อาอีดะหื แวหะยี  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
๙.  น.ส.ปาตเีมาะ ดาโอะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

 
 
 



  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายซันดนี  เต๊ะมะสุ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ

ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   (ประชุมสภาอบต.เกะรอ เมื่อวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔) 
ประธาน ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ 
เลขานุการสภา ฯ  รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมยัสามญั เมื่อปี ๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี  ๑๕  

สิงหาคม  ๒๕๕๔   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว  โดยได้ปิดประกาศสาํเนา
รายงานการประชุม ท่ีบอร์ดหน้าห้องประชุม    เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบก่อนการประชุมแล้ว  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ  ๓๓    หากท่านใด
จะขอแก้ไขขอเชิญ ครับ 

 มติท่ีประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑)คัดเลือกสมาชิกสภาอบต. เป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.เกะรอ จํานวน ๓ คน (เนื่องจากคนเดิม
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี)  

ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) 

มติท่ีประชุม   คัดเลือกสมาชิกสภาฯ ดังน้ี 
  ๑.นายหะแว  เจ๊ะอาแว   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๓ 
  ๒.นายซอมือลี  ริจ ิ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๒ 
  ๓.นายอับดลุละเล็ง  ดะเซะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๔ 
๓.๒) คัดเลือกสมาชกิสภาอบต. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.เกะรอ 
จํานวน ๓ คน (เนื่องจากคนเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี)  

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ (๑) 
มติท่ีประชุม   คัดเลือกสมาชิกสภาฯ ดังน้ี 
  ๑.นายซันดีน  เต๊ะมะส ุ สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๑ 
  ๒.นายอับดลุเล๊าะ  ลูปูซี สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๑ 
  ๓.นายมามะ  อูมา  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑)ญัตติ ให้สภาอบต.เกะรอ รับทราบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔    ตาม            
  นโยบายของนายกอบต.  

ประธานฯ    ขอเชิญนายกอบต.เกะรอ  ผู้เสนอญัตต ิ
นายกอบต.เกะรอ  ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและอบต. พ.ศ.๒๕๓๗ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) มาตรา  

๕๘/๕ วรรคห้า  กําหนดว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประจํา ทุกปี” 
ข้าพเจ้า นายหาแว  ซารมูอ นายกอบต.เกะรอ  จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๔    ตามเอกสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯ ท่ีได้แจกจ่าย ให้แก่ทางประธานสภาฯ และสมาชิก
สภา ทุกท่าน และจะขอรายงานในประเด็นสําคัญตามแบบฯ เพราะ ในรายละเอียด เราได้จัดทําและสง่ให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้ว จะขอพูดถึงในหน้า ๖,๑๐ ในส่วนของแผนภูมิ ทุกท่านลองเปิดพร้อมกันครับ 



  

-๒- 
 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 
  

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ ดูจาก R๑๓ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี

การก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๔ โครงการ จํานวนเงิน ๑๐,๒๔๖,๑๕๔.๐๐ บาท              มีการ เบิกจ่ายเงิน จํานวน ๒๔ 
โครงการ จํานวนเงิน   ๑๐,๒๔๖,๑๕๔.๐๐ บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์       ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

 

โครงการ 
 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 
๑. การพัฒนาการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต 
๓ .  การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
๔. การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 

๒ 
๘ 
๑ 
 

๑๐ 
 

๒ 

๑,๖๔๑,๐๐๐.๐๐ 
๕,๑๔๙,๙๔๑.๐๐ 

๑๘,๒๕๐.๐๐ 
 

๔๘๒,๑๖๓.๐๐ 
 

๓๔,๔๓๒.๐๐ 

๒ 
๘ 
๑ 
 

๑๐ 
 

๒ 
 

๑,๖๔๑,๐๐๐.๐๐ 
๕,๑๔๙,๙๔๑.๐๐ 

๑๘,๒๕๐.๐๐ 
 

๔๘๒,๑๖๓.๐๐ 
 

๓๔,๔๓๒.๐๐ 
 

รวม ๒๒ ๗,๓๒๕,๗๘๖.๐๐ ๒๒ ๗,๓๒๕,๗๘๖.๐๐ 

 
 

สําหรับรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพัน/ ลงนามใน
สัญญา สรุปคือ มีการลงนามในสญัญา ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๒ โครงการงบประมาณลดลงจาก ๑๐,๗๐๗,๖๙๐.๐๐ บาท                      
เป็น ๑๐,๒๔๖,๑๕๔.๐๐ บาท (ลดลง ๒,๓๒๙,๔๕๖.๐๐ บาท)  ก็ขอให้ทุกท่านเปิดดูในเอกสาร หน้า ๗- ๑๐ ก็จะมี
บอกรายละเอียด ทุกโครงการ ครบั  คราวน้ี มาดูแผนภูมิ ในหน้า ๑๐ นะครับ... 
 
 



  

-๓- 
 
 

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี/ เทศบัญญัต/ิ ก่อหน้ีผูกพัน, ลงนามในสัญญา/ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

 
 
 
                             ช. ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ  อยู่ในเอกสารหน้า ๑๑- ๑๒ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๔ ในเขตพ้ืนท่ี โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี จน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงโดยมี
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 
๑. โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายดุซงมูดอ – โต๊ะแว ม.๕  
๒. โครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูแบจือนอเนาะ-กาดูนง ม.๑  
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.เกะรอ ประจําปี ๒๕๕๔  
๔. โครงการปลูกตนไมเ้ฉลมิพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม   
    พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   
๕.โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  
ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์   จะเสนอ
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ
ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป… 
 
 



  

-๔- 
 
 

นายกอบต. กระผมขอจบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔    ตามเอกสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานฯ ท่ีได้แจกจ่าย ให้แก่ทางประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ทุกท่าน 

 

ประธานฯ  ญัตติอ่ืน ๆ ไม่ม ี
 

จากน้ันประธานจึงกล่าวปิดการประชุม           เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 

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


