
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2559 

วันที่  14  ธันวาคม   2559 
เวลา 09.30 น. 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

ผู้มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาฯ อับดุลรอแม  จะปะกียา  

2 นายบาราเฮง หามะ รองประธานสภาฯ บาราเฮง หามะ  

3 นายมุคตา  อาลี สมาชิก  อบต. มุคตา  อาลี  

4 นายดอรอแม  มามะ สมาชิก  อบต. ดอรอแม  มามะ  

5 นายเจะยอ ลาเตะ สมาชิก  อบต. เจะยอ ลาเตะ  

6 นางพัชรีย์  โชติรัตน์ สมาชิก  อบต. พัชรีย์  โชติรัตน ์  

7 นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต. กาญจนา ศักดิ์สองเมือง  

8 นางวารี ศักดิ์สองเมือง สมาชิก  อบต. วารี ศักดิ์สองเมือง  

9 นางสาวสมหญิง  ชูเอิน สมาชิก  อบต. สมหญิง  ชูเอิน  

10 นายหามะ  บาราเห็ง สมาชิก  อบต. หามะ  บาราเห็ง  

11 นายบูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ สมาชิก  อบต. บูคอรี  หะยีเจ๊ะมะ  

12 นายหามะ  สาเมาะ สมาชิก  อบต. หามะ  สาเมาะ  

13 นายสูดิง   สาแม็ง สมาชิก  อบต. สูดิง   สาแม็ง  

14 นายมามะยาวาวี  วานิ สมาชิก  อบต. มามะยาวาวี  วาน ิ  

15 นายอาหามะ  อามะ สมาชิก  อบต. อาหามะ  อามะ  

16 นายมะลาเย็ง  บือสา สมาชิก  อบต. มะลาเย็ง  บือสา    

17 นายดอแม มะเยง สมาชิก  อบต. ดอแม มะเยง  

18 นายแวอาลี  ยูโซะ สมาชิก  อบต. แวอาลี  ยูโซะ  

19 นายเสือ  พูนสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ เสือ  พูนสุวรรณ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมะกะตา  อาแว นายก อบต. มะกะตา  อาแว  

2 นายณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง รองนายก อบต. ณัฐพงศ์  จันทร์สว่าง  

3 นายฮะมะ   มามุ รองนายก อบต. ฮะมะ    มามุ  

4 นางสรินยา   นิลวิเชียร เลขานายก อบต. สรินยา   นิลวิเชียร  

            /เริ่ม...... 
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลรอแม  จะปะกียา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การจัดกิจกรรม “ท้องถิ่นสะอาด รวมพลังแห่งความภักดี ถวายพ่อของ  แผ่นดิน” 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบก าหนดจัดงาน 
“รวมพลังแห่งความภักด”ี โดยก าหนดให้มีกิจกรรมท าความดีเพ่ือถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”ซึ่งมีแผนปฏิบัติการในห้วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 
ให้จัดกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ตลาด ถนนสายหลัก สายรอง ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2559 

มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2559

 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
ไม่มี 

ระเบียบวารที่  5    ญัตติอ่ืน ๆ 
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

นายก อบต.   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      ตามเอกสารแนบท้าย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/เลิก….. 
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เลิกประชุม เวลา   12.15 น.    
      
     (ลงชื่อ)   นายเสือ  พูนสุวรรณ์        ผู้จดบันทึก 
       (นายเสือ     พูนสุวรรณ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
                   (ลงชื่อ)  กาญจนา ศักดิ์สองเมือง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นางกาญจนา ศักดิ์สองเมือง)  
                             
                    (ลงชื่อ)      มุคตา  อาลี              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายมุคตา     อาลี) 
 
                   (ลงชื่อ)  อับดุลรอแม  จะปะกียา     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายอับดุลรอแม จะปะกียา) 
 


