
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1/2๕๖2 

วันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ.25๖2 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี  ๒๕๖1  
   เมื่อวันที่  14  สิงหาคม   ๒๕๖2 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
๓.๒  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
...............................................................................................   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1/2562 
วันที่  12 เดือน  ธันวาคม  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. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุม  : เวลา  13:3๐ น. 
นายอับดุลรอฮิง  หะระตี  : ขณะนี้ได้ก าหนดเวลาประชุมแล้ว  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิด 
(ประธานสภา อบต.)                 การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 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 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม  2562  และเลขานุการสภาอบต.กาลอ ได้ส่งรายงานการประชุม
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  ท่านสมาชิกสภาอบต.กาลอ ทุกท่าน คง
ทราบแล้ว ใครจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : เมื่อไม่มีใครเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมสภา อบต.กาลอ มีมติให้ 
  (ประธานสภา อบต.)  การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

2/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  25๖2   
  
มตทิี่ประชุม  : มีมติให้การรับรอง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.                 
  (ประธานสภา อบต.)  2563 ตามญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อที่ประชุมสภาอบต.กาลอ    

ขอเชิญอบต.กาลอ ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  ในการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมสภาอบต.กาลอ ขอเชิญ
ครับ 
 

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

ขาดเงินสะสม จ านวน 2,163,700.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ในการสัญจรไปมา หรือขนผลผลิตทางการเกษตร และป้องกัน
อุบั ติ เ หตุ ท า งถนน ให้ พ่ี น้ อ งประชาชน ในการสัญจร ไปมา  ม . 4               
บ้านตะโล๊ะมีแย และ ม.2 บ้านกาลอ และป้องกันน้ าท่วมบนถนนและ
บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชน ม.1 บ้านแบหอ  ในการนี้กระผมจึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2,163,700.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 



 - 3 – 
 
  1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอนุรักษ์ ม.4 บ้านตะโล๊ะมีแยผิว

จราจร กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 1,994,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 67 ข้อ 15  

  2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายข้างหลังมัสยิดเพ่ิมเติม
สายที่ 1,2 ม.1 บ้านแบหอ กว้าง 0.40 ม. ยาว 66.50 ม. ลึกเฉลี่ย      
0.60 ม. แบบไม่มีฝาปิดตามแบบที่อบต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 169,700.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 
ข้อ 6  ส าหรับเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 5,363,559.80 บาท (ห้าล้าน
สามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยได้
ค านึงถึงสถานะทางการคลังและหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมอย่าง
เคร่งครัด โดยได้ส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณี ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์และส ารองจ่าย กรณีสาธารณภัยแล้ว 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  
(ส.อบต.ม.1)                         
 

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

(นายมะแซ กามินิ) :               เรียนทานประธาน ผมก็เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน การสัญจรไปมา 
(ส.อบต.ม.3)                        ล าบากครับ 
 
 
 
 
 



- 4 – 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี:  เมื่อไม่มีใครสอบถาม หรือเพ่ิมเติมอะไรต่อไป จะเป็นการลงมติว่าอนุมัติ
(ประธานสภา อบต.)      ให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 2,163,700.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหก 

หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.สาย
อนุรักษ์ ม.4 บ้านตะโล๊ะมีแย  จ านวน 1,994,000.-บาท และก่อสร้างคู
ระบายน้ าคสล.สายข้างหลังมัสยิดเพ่ิมเติมสายที่1,2 ม.1 บ้านแบหอ 
จ านวน 169,700.-บาท หรือไม่ ใครอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

  

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 
 
 

 3.2 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ตามระเบียบได้ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันว่าในปี พ.ศ.2563 สภาอบต. 
(ประธานสภาอบต.) กาลอ จะก าหนดสมัยประชุม สามัญประจ าปีกี่สมัย 
 
 

นายดอเลาะแม หะนะกาแม  : เรียนท่านประธานที่เคารพผมขอเสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
สมาชิกสภาอบต.ม.4  พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมัย 
 1.สมัยสามัญสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
 2.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563 
 3.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 
 4.สมัยสามัญสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 
 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคนที่ 1 คือ นายอาสมัน อาหามะ สมาชิกสภา 
(ประธานสภาอบต.) สภาอบต.กาลอ ม.4 ผู้รับรองคนที่ 2 คือ นายมะแซ กามินิ สมาชิกสภา

อบต.กาลอ ม.3 ผู้รับรองถูกต้อง 
 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต. 

 

มติที่ประชุม  : ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง 
 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ที่ประชุมสภาอบต.กาลอ มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  
(ประธานสภา อบต. ประจ าปี พ.ศ.2563  4 สมัย 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน  ๆ 
-ไม่มี- 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ขณะนี้วาระการประชุมได้หมดแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กาลอ 
(ประธานสภาอบต.) ทุกท่านที่ท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม       
  

เลิกประชุมเวลา   เวลา 16:0๐ น. 
  
 

(ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นายนฤเบศร์  แก้วกูล ) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
 
 
(ลงชื่อ)                                                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอับดุลรอซีดี  ดอสามะ ) 
 
(ลงชื่อ)                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (อาหามะ อีบูหะมะ ) 
 
(ลงชื่อ)                                                 เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาสมัน อาหามะ ) 
 
 

(ลงชื่อ)                                      รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ   
 


