
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2/2562 

วันที่   14 สิงหาคม  พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี  2562  
   เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
            ๓.1  ญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
3.2  ญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2/2562 
วันที่  14  เดือน  สิงหาคม  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 
นายอับดุลรอซีดี ดอสามะ 
นายอับดุลลาซิ   ดอเลาะ 
นายอาหะมะ     อีบูหะมะ 
นายมะแซ        กามินิ 
นายอาสมัน      อาหะมะ 
นายดอเล๊าะแม  หะนะกาแม 
นายนฤเบศร์     แก้วกูล 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
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    อาหะมะ 
เล๊าะแมแม      หะนะกาแม 
นฤเบศร์      แก้วกูล 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุม  : เวลา  10:0๐ น. 
นายอับดุลรอฮิง  หะระตี  : ขณะนี้ได้ก าหนดเวลาประชุมแล้วที่ประชุมมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิด 
  (ประธานสภา อบต.)                การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม 
     -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒          : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.กาลอ ครั้งที่แล้ว 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   :         ตามส าเนารายงานการประชุมสภาอบต. กาลอ ครั้งที่แล้ว คือการประชุม   
 (ประธานสภา อบต.)                สภาอบต.กาลอ สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม  2562 และเลขานุการสภาอบต.ได้ส่งรายงานการประชุมสภา
อบต. ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาทุกท่านคงทราบ
แล้ว  ใครจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : เมื่อไม่มีใครเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมสภา อบต.กาลอ มีมติให้ 
(ประธานสภาอบต.กาลอ)           การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
   1/2562 เมื่อวันที่  1   สิงหาคม  2562  
มตทิี่ประชุม  : มีมติให้การรับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปร
ญัตติ 

ประธานคณะกรรมการ  :   เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ        
  แปรญัตติ   ตามท่ีมติที่ประชุมสภาอบต.ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาฯและผู้บริหารเสนอค า

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 
2562 เวลา 08.30-16.30 น.  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.
กาลอ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ 
ประชุมแล้วจึงลงมติว่า เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ตามร่างเดิม   

 
นายอับดุลรอฮิง  หะระตี     :  ส าหรับในวาระท่ี 2 ไม่มีค าแปรญัตติยืนตามร่างเดิม 
(ประธานสภา อบต.)          

 3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระท่ี3 ขั้นลงมติ 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี :   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ซึ่งไม่มีการอภิปรายแต่   
(ประธานสภา อบต.)     อย่างใดและต่อไปจะเป็นการลงมติในประเด็นเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สมาชิก
ท่านใด เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ยกมือ ครับ  



-3- 
   

นายนฤเบศร์  แก้วกูล : ท่านประธานฯที่เคารพ มีท่านสมาชิก ยกมือ จ านวน 7 ท่านครับ 
  (เลขานุการสภาอบต.)  
  

นายอับดุลรอฮิง หะระตี    :   ขอบคุณครับ ต่อไป ท่านสมาชิกท่านใด ไม่เห็นขอบ ร่างข้อบัญญัติ 
  (ประธานสภาอบต.)      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกมือ ครับ  
 

นายนฤเบศร์  แก้วกูล : ท่านประธานฯที่เคารพ ไม่มี ผู้ยกมือ ครับ 
  (เลขานุการสภาอบต.) 
  

นายอับดุลรอฮิง หะระตี    :   สมาชิกสภาทั้งหมดท่ีเข้าประชุม จ านวน 8 คน 
  (ประธานสภาอบต.)      สมาชิก เห็นชอบ จ านวน 7   คน 
 สมาชิก ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 สมาชิกงดออกเสียง  จ านวน  1  คน (คือ ประธานสภา) 
 กระผมจึงขอสรุปว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
มติที่ประชุม                 : เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4        :   เรื่องญัตติอ่ืนๆ 
     -ไม่มี- 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี    :   ขณะนี้วาระการประชุมได้หมดแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ท าให ้
  (ประธานสภาอบต.)      การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม     
  

เลิกประชุมเวลา   เวลา 12:0๐ 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   



 
 


