
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่   1  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจ าปี  2562 
   เมื่อวันที่   13   มิถุนายน    2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑  ญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
3.2  ญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นในการเป็นคณะกรรมการ 
        แปรญัตต ิ
3.3  การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ  
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่  1/2562 
วันที่  1   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 
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 
นายอาหะมะ     อีบูหะมะ 
นายอับดุลรอซีดี ดอสามะ 
นายอับดุลลาซิ   ดอเลาะ 
มะแซ          กามินิ 
อาสมัน    อาหะมะ 
ดอเล๊าะแม     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.)               การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 ตามระเบียบ

วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒          : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.กาลอ ครั้งที่แล้ว 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี   :         ตามส าเนารายงานการประชุมสภาอบต. กาลอ ครั้งที่แล้ว คือการประชุม   
 (ประธานสภา อบต.)                สภาอบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 13 

มิถุนายน  2562  และเลขานุการสภาอบต.ได้ส่งรายงานการประชุมสภา
อบต. ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอเชิญเลขานุการสภา       
อบต.กาลอ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ทราบแล้ว  ใครจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี   : เมื่อไม่มีใครเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมสภา อบต.กาลอ มีมติให้ 
(ประธานสภาอบต.กาลอ)           การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 
   ที่ 1/2562 เมื่อวันที่  13   มิถุนายน  2562  
มตทิี่ประชุม  : มีมติให้การรับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี :          การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาอบต.)                   2563 เพ่ือ สร้างความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการ     

           สภาอบต.ได้ชี้แจงข้อระเบียบ  ขอเชิญครับ 
นายนฤเบศร์  แก้วกูล:  ชี้แจงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
(เลขานุการสภาอบต.)                และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 ก าหนดว่า 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด วรรคหก ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องพิจารณา ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลา 
ดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือ
ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอ และให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 
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วรรคแปดก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ หรือจ านวนใน
รายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็น
รายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตาม
กฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้
งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547   
ข้อ 45 วรรคสามก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบแนวทางปฏิบัติแล้ว กระผมขอ
(ประธานสภาอบต.)                  ด าเนินการประชุมใน วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการต่อไป 

วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
-  ขอเชิญนายก อบต.กาลอ แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อสภาฯ ขอเชิญครับ 

 
   นายอาแว  ซงตายา    : เรียน ท่านประธานสภาอบต.กาลอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
    (นายกอบต.กาลอ)               ต าบลกาลอ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย 
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ประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาอบต.กาลอ และสมาชิกสภาอบต.กาลอ ทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
 ในปีงบประมาณพ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ ได้ประมาณ
การรายรับไว้ จ านวน 25,194,639.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ จัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่าย 
จ านวน 25,194,639.-บาท คาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ ให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดท างบประมาณเป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 5,898,412.34 บาท 
เ งิ นฝากธนาคาร  24,997,819 .30 บาท ทุนส า รอง เ งินสะสม 
11,008,785.78 บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมี
จ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือ
บริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
ครบถ้วนทุกรายงาน 
รายรับ ปีงบประมาณ 2563 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น  
25,194,639.-บาท 
 

ก.รายได้จัดเก็บเอง    รวมทั้งสิ้น  287,000.-บาท   แยกเป็น 
1.หมวดภาษีอากร รวม      20,000.-บาท  แยกเป็น 

  - ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน  20,000.-บาท 
 

   2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 21,000.-บาท    แยกเป็น 
  2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  
                 จ านวน   200.-บาท 
  2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    
                 จ านวน    100.-บาท 
  2.3 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบท   
                 จ านวน     400.-บาท 
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  2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา   
        จ านวน     20,000.-บาท 
  2.6 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   
                 จ านวน  300.-บาท 
    

 3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 185,000.-บาท    แยกเป็น 
  - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน  185,000.-บาท 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม  60,000.-บาท แยกเป็น 
  - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ านวน  60,000.-บาท 
5.หมวดรายได้จากทุน  รวม  1,000.-บาท 
  - รายได้จากทุนอื่นๆ  1,000.-บาท 

 

ข . ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ บ า ล จั ด เ ก็ บ แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้  อ ป ท .  ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  
15,382,000.-บาท   แยกเป็น 
6.หมวดภาษีจัดสรร 
  6.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  
รวม 820,000.-บาท  แยกเป็น 
   - ภ าษี มู ล ค่ า เ พ่ิ มตา มพรบ .ก าหนดแผน  จ านวน  
10,500,000.-บาท 
   -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพรบ.จัดสรรรายได้                   
จ านวน  1,360,000.- บาท 
   -  ภาษีสรรพสามิต จ านวน  2,640,000.-บาท 
   -  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน       29,000.-บาท 
   -  ค่าภาคปิโตรเลียม จ านวน       22,000.-บาท 
   -  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  
จ านวน 1,000.-บาท 
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน      10,000.-บาท 

 
 ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  รวมทั้งสิ้น  9,525,639.-บาท    
แยกเป็น 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือก   รวมทั้งสิ้น   9,525,639.-บาท 
  รวมทุกหมวด  25,194,639.-บาท 
 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 25,194,639.-บาท 
   ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน  13,414,646.-บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน  220,000.-บาท 
ประกอบด้วย 
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-งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   -โครงการ ฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ อปพร.และทัศนศึกษา
ดูงาน  จ านวน  170,000.-บาท 
-งานนอกสถานที่               
   -โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   จ านวน   
50,000.-บาท   

   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา จ านวน 1,299,039.-บาท  ประกอบด้วย 

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก จ านวน  
20,000.-บาท  

   -โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จ านวน 431,039.-บาท 
      

         -โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 848,000.-บาท 
    (แผนพัฒนาฯ  หน้า 53 ข้อ  2 )   
แผนงานการสาธารณสุข  จ านวน  292,000.-บาท 
ประกอบด้วย 

-โครงการ Big Cleaning Day รณรงค์ จัดการและก าจัดขยะ  
ประจ าเดือน  จ านวน  15000.-บาท 
- โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน     
30,000.- บาท 
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ จ านวน     
15,000.-บาท  
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน   
32,000.-บาท  
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน " การลด การคัดแยก และ
น าขยะมูลฝอย  ชุ ม ช น ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ "  ป ร ะ จ า ปี       
งบประมาณ 2563  จ านวน  150,000.-บาท  
- โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทาง  ตามหลัก 3 RS  จ านวน   50,000.-บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน  30,000.-บาท 
ประกอบด้วย 
- ค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมผู้ป่วยจากหน่วยแพทย์
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จ านวน  10,000.-บาท  
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ   
จ านวน  20,000.-บาท  
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แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน  3,767,100.-บาท  
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนจ านวน 715,000.-บาท        
ประกอบด้วย 
   -โครงการ 3 วัยสานสัมพันธ์ครอบครัว จ านวน  20,000.-บาท  

-โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล/แผนชุมชน   
จ านวน   15,000.-บาท  
-โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน  150,000.-บาท  
-โครงการฝึกอบรมสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  จ านวน 140,000.-บาท 

   -โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันสงกรานต์ จ านวน  50,000.-บาท  
   -โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันปีใหม่  จ านวน    100,000.-บาท  
   -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

    จ านวน  20,000.-บาท  
   -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีและประชาชน

    จ านวน  20,000.-บาท  
-โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
จ านวน  20,000.-บาท  

         -โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
                                                        จ านวน 20,000.-บาท  

  -โครงการสร้างสันติสุขและการปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืน  
   ต าบลกาลอ  จ านวน    150,000.-บาท                                        

  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน    
           671,000.-บาท  ประกอบด้วย 

   -โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือต้านยาเสพติดต าบลกาลอ (ครั้งที่ 23)  
     จ านวน  200,000.-บาท  

   -โครงการวันท้องถิ่นไทย  จ านวน   20,000.-บาท  
  -โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ระดับ 
อ าเภอ/จังหวัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ   จ านวน 70,000.-บาท  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
-โครงการเบิกฟ้ารามันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น        
จ านวน  60,000.-บาท  

  -โครงการรอมฎอนสัมพันธ์  จ านวน   100,000.-บาท  
  -โครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ     

จ านวน  21,000.-บาท  
        -โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  จ านวน  60,000.-บาท  

-โครงการสนับสนุกิจกรรมตาดีกา ( กีฬาตาดีกาปุสกัสป์สัมพันธ์  
ครั้งที่ 9)  จ านวน  120,000.-บาท  
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ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการเกษตร    จ านวน 20,000.-บาท ประกอบด้วย 

-โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการอนุรัก์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษานอกสถานที่  จ านวน 100,000.-บาท  
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  
จ านวน  100,000.-บาท  

      ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง  จ านวน  4,585,854.-บาท ประกอบด้วย 

- รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น  25,194,639.-บาท 
     งบกลาง   จ านวน 4,585,854.-บาท ประกอบด้วย 

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน  
57,210.-บาท  
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   372  คน  
จ านวน  2,931,600.-บาท  
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน    80  คน  
จ านวน    768,000.-บาท  
-ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  2  คน  
จ านวน  12,000.-บาท  
-เงินส ารองจ่าย จ านวน  600,000.-บาท  
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.)สปสช. จ านวน 60,354.-บาท  
-เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) จ านวน  156,690.-บาท 

  งบบุคลากร จ านวน 8,732,746.-บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน  7,787,839.-บาท 
  งบลงทุน จ านวน  1,808,300.-บาท ประกอบด้วย 

งบอุดหนุน จ านวน 2,279,900.-บาท ประกอบด้วย 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟันติกคอนกรีต (ชนิดไม่มีไหลทาง) 
หมู่ที่ 3 (บ้านซาแง)  จ านวน  892,900.-บาท  
-โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ หมู่ที่ 1 (บ้านแบหอ)  จ านวน  
302,000.-บาท  
-โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 1,2,3,4)  
จ านวน  201,000.-บาท  
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม   
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 
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อ าเภอ อ าเภอรามัน (อุดหนุนให้ อบต.บาโงย )  จ านวน     
6,000.-บาท  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  848,000.-บาท  
-โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  อ าเภอรามัน 
ประจ าปี 2563  จ านวน  15,000.-บาท  
-โครงการจัดขบวนแห่ งานมหกรรมผลไม้และงานของดี       
อ าเภอรามัน ประจ าปี  2563   จ านวน  15,000.-บาท  

  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือสมาชิกสภาอบต.
พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี :   ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารอบต.กาลอ ได้แถลงหลักการฯ ของร่างข้อบัญญัติ 

(ประธานสภา อบต.)               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น มีสมาชิก 
    ท่านใดจะขออภิปราย ขอเชิญครับ..........   

เมื่อไม่มี ท่านใดขออภิปราย ต่อไปจะเป็นการลงมติประเด็น เห็นชอบ รับ
หลักการหรือไม่เห็นชอบรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับหลักร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกมือ 
ครับ 
 

นายนฤเบศร์  แก้วกูล :              ท่านประธานสภาอบต.กาลอ ที่เคารพ มีท่านสมาชิก ยกมือ จ านวน 7 ท่าน 
  (ปลัดอบต.กาลอ)  คือ 

  
นายอับดุลรอฮิง หะระตี :   ขอบคุณครับ ต่อไป ท่านสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบรับหลักการของร่าง   
(ประธานสภา อบต.)               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ยกมือ ครับ 
     
นายนฤเบศร์  แก้วกูล :              ท่านประธานสภาอบต.กาลอ ที่เคารพ ไม่มีผู้ยกมือ ครับ 
  (ปลัดอบต.กาลอ)    

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี :   สมาชิกสภาอบต.กาลอทั้งหมดท่ีเข้าประชุม จ านวน 8 คน   
(ประธานสภา อบต.)               สมาชิก เห็นชอบรับหลักการ  จ านวน  7  เสียง 
    สมาชิก ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
    สมาชิกงดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง (คือ ประธานสภาอบต.กาลอ) 
    ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยคะแนน เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกฯ 
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    ทั้งหมดท่ีเข้าประชุม ถือว่าที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มติที่ประชุม  : รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2563  เวลา 13.00 น. 

    
 

 3.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ก่อนที่จะด าเนินการประชุมในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ กระผมขอให้  
(ประธานสภาอบต.กาลอ สมาชิกได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอให้เลขานุการสภา อบต. 

ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่อไป ขอเชิญครับ 

นายนฤเบศร์  แก้วกูล : ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาอบต.)  พ.ศ. 2547  

-ในกรณี  สภาท้องถิ่นยั ง ไม่ ได้ ตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติหรื อตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 106(4) สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ  
107 โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน
กี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ 103 ประกอบข้อ 105 ก าหนดให้คระกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้ง
เดียวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ 
ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก
กรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้าการ 
เลือกกรรมการแปรญัตติล าดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็จะได้เป็น
กรรมการแปรญัตติล าดับนั้น    (ข้อ 14) แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอเป็น
กรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง 
คือการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ 75 วรรค
สาม 
- เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติ
ก าหนด ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค าแปรญัตติ (ข้อ 49 วรรคหนึ่ง) อีกทั้ง
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีมติก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลังจากที่ได้รับค าแปร
ญัตติจากสมาชิก อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วันตั้งแต่วันไหนถึง
วันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปร
ญัตติพิจารณา (ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 110) 
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นายอับดุลรอฮิง หะระตี : ครับ เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมจะน าปรึกษาท่ี
(ประธานสภาอบต.กาลอ)  ประชุมว่า จะมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสาม 

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภา อบต.          : โดยนายดอเลาะแม หะนะกาแม  สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 เสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คน 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภาอบต.)  เป็นอันว่าที่มติที่ประชุมนี้ก าหนดให้มีกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน  

- ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกกรรมการแปร
ญัตติคนทีห่นึ่ง 

สมาชิกสภา อบต.  โดยดอเลาะแม หะนะกาแม  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  เสนอนายอับดุลรอซีดี  
ดอสามะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

- ผู้รับรอง 
1. นายอาสมัน อาหามะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายมะแซ  กามินิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

 
นายอับดุลรอฮิง หะระตี : มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีก
(ประธานสภาอบต.)  หรือไม่..ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก อับดุลรอซีดี ดอสามะ เป็น  

           คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

สมาชิกสภา อบต.  โดยนายอับดุลลาซิ ดอเลาะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เสนอ  
นายอาสมัน  อาหามะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่สอง 

- ผู้รับรอง 
1. นายดอเล๊าะแม หะนะกาแม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายรอสะ มาสาระกาแม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีก
(ประธานสภาอบต.)  หรือไม่ถ้าไม่มี..เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือกนายอาสมัน อาหามะ                                          

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง  
- ล าดับต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่

สาม 

สมาชิกสภา อบต.  โดยนายอาสมัน อาหามะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เสนอ  
นายดอเล๊าะแม หะนะกาแม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปร
ญัตติคนที่สาม 
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- ผู้รับรอง 
1. นายอาหะมะ  อีบูหะมะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2 
2. นายอับดุลรอซีดี  ดอสามะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 

นายอับดุลรอฮิง หะระตี : มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีก
(ประธานสภาอบต.)  หรือไม่..ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมนี้ได้มีมติเลือกนายดอเล๊าะแม     

หะนะกาแม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

มตทิี่ประชุม   มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

    1. นายอับดุลรอซีด ีดอสามะ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
    2. นายอาสมัน อาหามะ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
    3. นายดอเล๊าะแม  หะนะกาแม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

 

3.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 
 

นายดอเล๊าะแม หะนะกาแม  : ผมขอเสนอเป็นวันที่ 3-5  สิงหาคม 2562 
 

 มตทิี่ประชุม                   :  เห็นชอบให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นข้อๆ และเสนอต่อ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ โดยให้
เสนอค าแปรญัตติภายในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 –
16:30 น. และคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 
2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วน     
ต าบลกาลอ 
 

นายอับดุลรอฮิง หะระต ี : ส าหรับการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และการพิจารณาวาระที่ 3  
   (ประธานสภาอบต.)  ขั้นลงมติ จะน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ท่านสมาชิกท่านใดขอ  

แปรญัตติให้ด าเนินการตามระเบียบฯ คือท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
อบต.กาลอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4        :   ญัตติเรื่องอ่ืนๆ  
      

นายอับดุลรอฮิง หะระตี    :   ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ได้หมดลงแล้ว ส าหรับ การพิจารณา 
  (ประธานสภาอบต.)      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะต้องน าไปพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไปเป็นญัตติค้างพิจารณา ซึ่งผมขอนัดประชุมสภาฯ ครั้ง
ต่อไป ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ตามระเบียบวาระที่
เลขานุการสภาฯ ท าแจกแล้วนั้น และขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม ด้วยดีทุกประการ ผมขอปิดการ
ประชุม   
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เลิกประชุมเวลา เวลา 14:0๐ 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   
 

 


