
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1/2562   

วันที่   13   มิถุนายน   พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไมมี่-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี  2562  
   เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
- การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่ 1/2562   

วันที ่  13  มิถุนายน   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 
นายอาสมัน      อาหะมะ 
นายดอเล๊าะแม  หะนะกาแม 
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 
อาหะมะ       อีบูหะมะ 
อับดุลรอซีดี   ดอสามะ 
อับดุลลาซิ     ดอเลาะ 
มะแซ          กามินิ 
อาสมัน    อาหะมะมาหะดอ
เล๊าะแม       หะนะกาแม 
นฤเบศร์      แก้วกูล 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
เริ่มประชุม  : เวลา  13:0๐ น. 
นายอับดุลรอฮิง  หะระตี  : ขณะนี้ได้ก าหนดเวลาประชุมแล้ว  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิด 
(ประธานสภา อบต.)                 การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 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  1 ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  1 

กุมภาพันธ์  2562  และเลขานุการสภาอบต.กาลอ ได้ส่งรายงานการ
ประชุมสภาไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  ท่านสมาชิกสภาอบต.
กาลอ ทุกท่าน คงทราบแล้ว ใครจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : เมื่อไม่มีใครเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมสภา อบต.กาลอ มีมติให้ 
  (ประธานสภา อบต.)  การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2562 เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562   
  
มตทิี่ประชุม  : มีมติให้การรับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.                 
  (ประธานสภา อบต.)  2562 ตามญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อที่ประชุมสภาอบต.กาลอ    

ขอเชิญอบต.กาลอ ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  ในการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อที่ประชุมสภาอบต.กาลอ ขอเชิญ
ครับ 
 

นายอาแว  ซงตายา : เรียนท่านประธานสภา อบต.กาลอ ที่เคารพ   
(นายกอบต.กาลอ)  กระผมนายอาแว  ซงตายา นายกอบต.กาลอ ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสม จ านวน 1,071,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในการ
สัญจรไปมา หรือขนผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่ท าสวนยางพารา เป็นตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ยางพาราตกต่ าโดยให้ทุกท้องถิ่นท าโครงการถนนยางพาราแอสฟัลติกคอ
นกรีตอย่างน้อยแห่งละ 1 โครงการ ในการนี้กระผมจึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมจ านวน 1,071,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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เพ่ือท าโครงการเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จ านวน 2 
โครงการ 

  1.โครงการเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตผิวจราจร 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.95 ม. ยาว 209 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. ถ.สายหน้าศาลเจ้า  
  -ซานอจาเราะ หมู่ที่ 1 บ้านแบหอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.
ยะลา จ านวนงบประมาณ ในการก่อสร้าง 427,000.-บาท (สี่แสนสอง
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 87 ข้อ 72 ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 
 2.โครงการเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หนา     
0.05 ม. ผิวจราจรกว้างไมน่้อยกว่า 2.95 ม. ยาว 388 ม. หนาหรือมีพ้ืน
ไม่น้อยกว่า 1,399 ตร.ม. ถ.สายสถาบันปอเนาะ หมู่ที่ 3 บ้านท านบ ต.
กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา จ านวนงบประมาณในการก่อสร้าง 644,000. -
บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 87 ข้อ 73 ตามแบบที่อบต.ก าหนด ส าหรับเงิน
สะสมที่สามารถใช้ได้ 5,898,412.34(ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่
ร้อยสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)โดยได้ค านึงถึงสถานะทางการคลังและ
หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมอย่างเคร่งครัด โดยได้ส ารองเงินสะสมไว้ 
เพ่ือใช้จ่ายในกรณี ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์และส ารองจ่าย กรณีสา
ธารณภัยแล้ว ตามระเบียบ 
 

นายอาแว  ซงตายา : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
(นายกอบต.กาลอ)     รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 

89 ครับ กระผม ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ  
 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ใครมีอะไรสอบถามถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.)      
 

(นายอับดุลรอซีดี ดอสามะ) :   เรียนท่านประธาน ผมเห็นด้วยครับ เพราะพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆครับ 
(ส.อบต.ม.1)                 
    
(นายอับดุลลาซิ ดอเลาะ) :        เรียนท่านประธาน ผมก็เห็นด้วยครับ จะได้ช่วยเหลือพ่ีน้องชาวสวนยางพารา 
(ส.อบต.ม.1)                        ด้วยครับ 
 

(นายรอสะ  มาสาระกามา) :      เรียนทานประธาน ผมก็เห็นด้วยครับ ประชาชนเดือดร้อนจริงๆครับ 
(ส.อบต.ม.3)                 
 

(นายมะแซ กามินิ) :               เรียนทานประธาน ผมก็เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน การสัญจรไปมา 
(ส.อบต.ม.3)                        ล าบากครับ 
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นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  เมื่อไม่มีใครสอบถาม หรือเพ่ิมเติมอะไรต่อไป จะเป็นการลงมติว่าอนุมัติ
(ประธานสภา อบต.)      ให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 1,071,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่ง 
    พันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการก่อสร้างเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลติกคอน 

กรีตสายหน้ าศาล เจ้ า  –ซานอจา เราะ ม .1 บ้ านแบหอ จ านวน   
427,000.-บาท และก่อสร้างเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายสถาบันปอเนาะ ม.3 บ้านท านบ จ านวน 644,000.-บาท หรือไม่ ใคร
อนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

  

มติทีประชุม :                         อนุมัติ 7 เสียง 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  ใครไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา อบต.)   
     

มติทีประชุม :                         ไม่อนุมัติ   -   เสียง 
 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  สรุปที่ประชุมมีผู้เข้าประชุม 8 คน อนุมัติ 7 คน ไม่อนุมัติ – คน งดออก 
(ประธานสภา อบต.)    เสียง 1 คน 
 

มติทีประชุม :                         มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
๓.2 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565           
  (ประธานสภา อบต.)  ขอเชิญ  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายอาแว  ซงตายา : เรียนท่านประธาน ผมขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาอบต.กาลอ ว่าด้วย   
(นายกอบต.กาลอ)  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2548 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกาลอ ส่วน
รายละเอียดโครงการต่างๆ ปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาอบต.กาลอ ทุกท่านแล้ว คง
ทราบดีแล้ว ขอขอบคุณครับ 

   

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ใครมีอะไรสอบถามถามเพ่ิมเติมหรือแก้ไขขอเชิญครับ เมื่อไม่มีการสอบถาม 
(ประธานสภา อบต.)     เพ่ิมเติมหรือแก้ไข ต่อไปจะเป็นการลงมติ ใครเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โปรดยกมือขึ้น  
 

มติทีประชุม :                         อนุมัติ 7 ท่านครับ 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  ใครไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา อบต.)   
     

มติทีประชุม :                         ไมเ่ห็นชอบ ไม่มีครับ 
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นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  มีมติเห็นชอบ 7 ท่าน 
(ประธานสภา อบต.)    ไม่เห็นชอบ    - ท่าน 
    งดออกเสียง  1 ท่าน 
 

มติทีประชุม :                         เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 
๓.3 เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ต่อไปจะเปน็การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  (ประธานสภา อบต.)  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง  ขอเชิญ  ท่านนายกครับ 
 

นายอาแว   ซงตายา:  เรียนท่านประธานสภาฯ ในวาระนี้ กระผมขออนุมัติต่อสภาอบต.กาลอ  
(นายกอบต.กาลอ)    เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณร่ายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยน 
    แปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาเต๊ะ ม.1 บ้านแบหอ กว้าง 
5 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. (ตามแบบที่
อบต.ก าหนด) ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไม่ตรงกับสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริง เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างจริง
สายดังกล่าว สามารถก่อสร้างได้แค่ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ในการนี้ กระผมจึงขออนุมัติต่อสภาอบต.กาลอ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายจ่ายจากเดิมโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาเต๊ะ ม.1 บ้านแบหอ กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. (ตามที่อบต.ก าหนด) แก้ไข
เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาเต๊ะ ม.1 บ้านแบหอ กว้าง 4 
ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.(ตามที่อบต.
ก าหนด) เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี ครับ 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  ใครมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ  
(ประธานสภา อบต.)    ใครอนุมัติให้แก้ไข  ได้โปรดยกมือขึ้น 
 

มติทีประชุม :                         มีมติอนุมัติ 7 ท่าน 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  ใครไม่อนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา อบต.)   
     

มติทีประชุม :                         ไม่มี 
 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  สรุปที่ประชุมสภาอบต.กาลอ มีสมาชิกสภาทั้งหมด 8 ท่าน  
(ประธานสภา อบต.)    อนุมัติ 7 คน ไม่อนุมัติไม่มี  งดออกเสียง 1 ท่าน 
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มติทีประชุม :                         อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4        :   ญัตติเรื่องอ่ืนๆ 
     -ไม่มี- 
 

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

ประชุม 
 
  

เลิกประชุมเวลา   เวลา 16:00 น. 
  
 

(ลงชื่อ)        นฤเบศร์  แก้วกูล              ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นายนฤเบศร์  แก้วกูล ) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
 
 

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

(ลงชื่อ)         อับดุลรอฮิง  หะระตี            รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ   


