
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1/2562   
วันที่   5  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่  1 ประจ าปี  2561  
   เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจ าปี พ.ศ.2562 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติเรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/2562 
วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
******************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   
๖. 
๗.   
๘.  
๙. 

นายอับดุลรอฮิง  หะระตี 
นายรอสะ         มาสาระกามา 
นายอาหะมะ     อีบูหะมะ 
นายอับดุลรอซีดี ดอสามะ 
นายอับดุลลาซิ   ดอเลาะ 
นายมะแซ        กามินิ 
นายดอเล๊าะแม  หะนะกาแม 
นายอาสมัน      อาหะมะ 
นายนฤเบศร์     แก้วกูล 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
เลขานุการสภาอบต. 

อับดุลรอฮิง   หะระตี 
รอสะ          มาสาระกามา 
อับดุลรอซีดี   ดอสามะ 
อับดุลลาซิ     ดอเลาะ 
อาหะมะ       อีบูหะมะ 
มะแซ          กามินิ 
อาสมัน    อาหะมะมาหะดอ
เล๊าะแม       หะนะกาแม 
นฤเบศร์      แก้วกูล 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
4. 
5. 
6. 
8. 
 

นายอาแว  ซงตายา 
นายอาลาวี มะแตหะ 
นายอับดุลเลาะ หะระตี 
นายธนากร หะระตี 
นางชลชญา  อยู่ทอง 
นางสมจิตร อุบลจินดา 
นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก 
รองปลัดอบต.กาลอ 
ผอ.กองคลัง 
หน.ส านักปลัด 

อาแว  ซงตายา 
อาลาวี มะแตหะ 
อับดุลเลาะ หะระตี 
ธนากร หะระตี 
ชลชญา  อยู่ทอง 
สมจิตร  อุบลจินดา 
นาปีเสาะ ละสุสามา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุม  : เวลา  13:0๐ น. 
นายอับดุลรอฮิง  หะระตี  : ขณะนี้ได้ก าหนดเวลาประชุมแล้ว  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิด 
(ประธานสภา อบต.)                 การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒          : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.กาลอ ครั้งที่แล้ว 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ตามส าเนารายงานการประชุมสภาอบต. กาลอ ครั้งที่แล้ว คือการประชุม   
 (ประธานสภา อบต.) สภาอบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  7 

ธันวาคม 2561  และเลขานุการสภาอบต.กาลอ ได้ส่งรายงานการประชุม
แล้วนั้น  ท่านสมาชิกสภาอบต.กาลอ ทุกท่าน คงทราบแล้ว ใครจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : เมื่อไม่มีใครเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมสภา อบต.กาลอ มีมติให้ 
  (ประธานสภา อบต.)  การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2561 
  
มตทิี่ประชุม  : มีมติให้การรับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องเสนอพิจารณา 
๓.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจ าปี 
พ.ศ.2562 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (ประธานสภา อบต.)  ให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ขอเชิญครับ  

 

    นายมะแซ กามินิ       : ผมขอเสนอ นายอับดุลรอซีดี ดอสามะ สมาชิกสภาอบต.ม.1 เป็น 
  (สมาชิกสภาอบต.ม.3)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ท่านที่ 1 นายอาสมัน อาหามะ สมาชิกสภาอบต.ม.4 
  (ประธานสภา อบต.)  และท่านที่ 2 นายอาหะมะ อีบูหะมะ สมาชิกสภาอบต.ม.2 ผู้รับรองถูกต้อง  
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ท่านที่ 1 นายอาสมัน อาหามะ สมาชิกสภาอบต.ม.4 
  (ประธานสภา อบต.)  และท่านที่ 2 นายอาหะมะ อีบูหะมะ สมาชิกสภาอบต.ม.2 ผู้รับรองถูกต้อง  
 

นายอาสมัน  อาหามะ   : ผมขอเสนอนายอาหะมะ อีบูหะมะ สมาชิกสภาอบต.ม.2 เป็น 
 (สมาชิกสภาอบต.ม.4)            คณะกรรมการรายงานการประชุม  
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ท่านที่ 1 นายมะแซ  กามินิ  สมาชิกสภาอบต.ม.3 
  (ประธานสภา อบต.)  และท่านที่ 2 นายอับดุลลาซิ ดอเลาะ สมาชิกสภาอบต.ม.1 ผู้ รับรอง

ถูกต้อง 
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นายดอเลาะแม หะนะกาแม   : ผมขอเสนอนายอาสมัน อาหามะ สมาชิกสภาอบต.ม.4 เป็นคณะกรรมการ 
  (สมาชิกสภาอบต.กาลอ)  ตรวจรายงานการประชุม  
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ท่านที่ 1 นายอับดุลรอซีดี ดอสามะ  สมาชิกสภา      
  (ประธานสภา อบต.)  อบต.ม.1และท่านที่ 2 นายมะแซ  กามินิ สมาชิกสภาอบต.ม.3 ผู้รับรอง

ถูกต้อง 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : มีใครเสนอชื่ออีกหรือไม่      
  (ประธานสภา อบต.)   
 

ที่ประชุม                    :          ไม่มีการเสนอชื่อใครอีก 
 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ผมขอมติในท่ีประชุมสภาอบต.กาลอ ว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาอบต.กาลอ      
  (ประธานสภา อบต.)  ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ถูกเสนอขื่อให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประจ าปี พ.ศ.2562 หรือ ไม่  
 

มติที่ประชุม                    :      เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง ผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 8 คน  

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ      
  (ประธานสภา อบต.)  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4        :   ญัตติเรื่องอ่ืนๆ 
     -ไม่มี- 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี    :   ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ได้หมดลงแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที ่
  (ประธานสภาอบต.)      ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ ด้วยดีทุกประการ ผมขอปิดการ

ประชุม 
 
  

เลิกประชุมเวลา   เวลา 15:0๐ น. 
  
 

(ลงชื่อ)        นฤเบศร์  แก้วกูล              ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นายนฤเบศร์  แก้วกูล ) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
 
 

(ลงชื่อ)     นายอับดุลรอซีดี  ดอสามะ            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอับดุลรอซีดี  ดอสามะ ) 
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(ลงชื่อ)     อาหามะ  อีบูหะมะ                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (อาหามะ อีบูหะมะ ) 
 
(ลงชื่อ)     อาสมัน  อาหามะ            เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาสมัน อาหามะ ) 
 
 

(ลงชื่อ)         อับดุลรอฮิง  หะระตี            รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ   
 

 


