
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2/2564 

ครั้งที่  2  ประจ าปี   2564 
วัน ศุกร์ ที่  13  สิงหาคม  2564   เวลา   14.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
นายแดง              ยะทัง 
นายหรูน             เพ็งโอ 
นายเจะดาโอะ       สูยี 
นายมูหามะอานูวา   ตะโละดิง 
นายสาเหะดรุส      ตวันเยะ 
นายอภิสิทธิ์          มามะ 
นายมะหารง         กาเจ 
นายมนาเซร์         มูซอ 
นายมะดารี           เจ๊ะมะ 
นายอับดุลยาเลย์    ยูโซ๊ะ 
นายอับดุลดอเล๊ะ    ยูนุ 
นายมะตาเย็ง        หะยีอาแว 
นายมามะยูกิ         ยา 
 

 
ประธานสภา  อบต. 
เลขานุการสภา  อบต. 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
 
 

 
แดง              ยะทัง 
หรูน              เพ็งโอ 
เจะดาโอะ       สูยี 
มูหามะอานูวา   ตะโละดิง 
สาเหะดรุส      ตวันเยะ 
อภิสิทธิ์          มามะ 
มะหารง          กาเจ 
มนาเซร์           มูซอ 
มะดารี             เจ๊ะมะ 
อับดุลยาเลย์      ยูโซ๊ะ 
อับดุลดอเล๊ะ     ยูนุ 
มะตาเย็ง         หะยีอาแว 
มามะยูกิ          ยา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายรอมือลี       หะยีและ 
นายมูหามะอาสมี  เจะเตะ 
นายฮานาฟี        อาแว 
นางสาวปาวินัย   เบนอะสาร 
นางซัลมา         บือซา 
นางณัฐกานต์    เอียดเต็ม 
นายนิอ ารัม      นิเฮง 
นางกัลยา        เมืองละออง 
นางนรารัตน์      สือแม 
นางสาวนูรีดาห์   เจะอามะ 
นางสาวอรุณี      สีแดง 
นางสาวศรีอานิง  มามะ 
นางสาวฮาบีบ๊ะ   เตะ  
นายซอบรี         บูกุ 
 
 

 
นายก อบต. 

รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.กองสวัสดิการฯ 

หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ประชาชนทั่วไป 
ประชาชนทั่วไป 
ประชาชนทั่วไป 

 
รอมือลี           หะยีและ 
มูหามะอาสมี    เจะเตะ 
ฮานาฟี         อาแว 
ปาวินัย         เบนอะสาร 
ซัลมา          บือซา 
ณัฐกานต์      เอียดเต็ม 
นิอ ารัม        นิเฮง 
กัลยา          เมืองละออง 
นรารัตน์       สือแม 
นูรีดาห์         เจะอามะ 
อรุณี            สีแดง 
ศรีอานิง       มามะ 
สักรี            มามะ 
ซอบรี          บูก ุ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

เริ่มประชุม   เวลา  14.00 น. 
 

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้ สมาชิกสภา อบต. มาประชุมกันจ านวน  12  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
แล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา อบต.  กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการ
ประชุมต่อไป 

 

ประธานสภา  อบต. สวัสดีนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกทุกท่าน  รวมทั้งพนักงานส่วน
ต าบล  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  
2/2564  ครั้งที่  2 ประจ าปี 2564  ซึ่งตรงกับวันศุกร์  ที่ 13 สิงหาคม   
2564 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา  อบต. เรียนนายก อบต.  รองนายก อบต.  สมาชิกทุกท่าน  รวมทั้งพนักงานส่วน
ต าบลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  วันนี้ เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นแปร
ญัตติและขั้นลงมติ) เพ่ือไม่ให้เสียเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
         สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/2564  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564  

     

ประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  ได้จัดท ารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงต่อไป เชิญครับ 

 

เลขานุการสภา อบต. กราบเรียนท่านประธานสภา อบต . คณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิก          
ผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายหรูน    เพ็งโอ  เลขานุการสภา อบต .       
ขอเรียนว่ารายงานการประชุมที่อยู่ในมือท่านและที่ผมได้อ่าน  ไม่ทราบว่า
จะมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรที่จะมีการแก้ไขประการใดหรือไม่ 

 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเรื่องรายงานการประชุมที่ผ่านมา  ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ขั้นแปรญัตติ)   
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ประธานสภา อบต. ระเบียบวาระที่ 3 สภา อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระที่ 3  ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2564  สภาได้
ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว  การประชุมสภาในวันนี้ สภา อบต. 
จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3  คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการแปร
ญัตติหลังจากที่ผ่านขั้นตอนรับหลักการ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
เสนอรายงานค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ 

 

นายอับดุลยาเลย์  ยูโซ๊ะ  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  
 กระผม อับดุลยาเลย์   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภา อบต.กะลุวอ หมู่ที ่7 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้มีมติในการประชุม
สภา อบต. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564  เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2564  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระที่ 1 แล้ว  และสภาได้มีมติ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 
2564  เวลา  08.00-16.00 น. ถึงวันที่  7  สิงหาคม  2564  เวลา 
08.00-16.00 น. 
 ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  ไม่มีสมาชิกสภา 
อบต. และผู้บริหาร อบต. มายื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ดังนั้น  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ตามเวลาที่
ก าหนดนัดประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติของสมาชิกสภา อบต.และ
ผู้บริหาร อบต.  คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติฯ  ประกอบด้วย 

1. นายอับดุลยาเลย์  ยูโซ๊ะ  สมาชิก  ม. 7   
2. นายมูหามะอานูวา     ตะโละดิง สมาชิก  ม. 3 
3. นายมนาเซร์  มูซอ  สมาชิก  ม. 5  
4. นายมะดารี    เจ๊ะมะ    สมาชิก  ม. 6  
5. นายอับดุลดอเล๊ะ      ยูนุ  สมาชิก  ม. 7  
6. นายมะตาเย็ง          หะยีอาแว        สมาชิก  ม. 8  
7. นายมามะยูก ิ    ยา          สมาชิก  ม. 8 

        ได้มาพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
พิจารณาฯ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แล้วเห็นว่า 

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
 ฉบับนี้  เป็นไปโดยถูกต้อง  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

2. การตั้งจ่ายได้ตั้งจ่ายไว้โดยประหยัดและเพ่ือใช้จ่ายไปตาม 
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเองทั้งสิ้น 
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3.  การค านวณประมาณการรายรับเป็นจ านวนใกล้เคียงกับที่รับ
จริง  จึงให้เป็นไปตามร่างเดิมของผู้บริหาร อบต. เสนอทุกประการ 

ประธานสภา อบต. ขอบคุณ คุณอับดุลยาเลย์  ยูโซ๊ะ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ  ก็ได้รายงานให้สภาทราบ  นะครับ   

  คณะกรรมการแปรญัตติ ร่ า งข้ อบัญญัติ ได้ ส่ ง เอการมา ให้
ประธานสภา  ซึ่งผมดูแล้วว่าญัตติทั้ งหมดไม่มีการแก้ไขและไม่มีการแปร
ญัตติ เป็นอันสรุปว่ายังคงใช้ตามร่างเดิมทั้งหมด  เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ไม่มีการแก้ไข  ผมก็จะขอให้สมาชิกได้โหวตลงมติ  เพ่ือผ่านร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ 2  ขอเชิญสมาชิกสภาได้ยกมือเพ่ือลงมติในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  
โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม   เห็นด้วย  12   เสียง 
    ไม่เห็นด้วย   - เสียง 
    งดออกเสียง   - เสียง 

 3.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติต าบล) 

ประธานสภา อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้  ขอให้ปลัด อบต. ได้กรุณาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภา อบต . คณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิก          
ผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายหรูน  เพ็งโอ  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ  ส าหรับระเบียบวาระนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ก าหนดให้การพิจารณาในวาระที่ 3  (ขั้นลงมติ)   
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันสมควร 

ประธานสภา อบต.  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยประการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย        12        เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 

เลขานุการสภา อบต. ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.  ได้มีมติไปแล้วนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครั้ งนี้   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึ งใคร่ขอมติ ในกรณี เจ้าหน้าที่
งบประมาณมีความจ าเป็นต้องแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนแปลง  ให้สามารถแก้ไขได้เท่าท่ีจ าเป็น 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา อบต.  เป็นอันว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ก็ได้ผ่าน 
3 วาระเรียบร้อย ในวาระที่ 1 คือวาระรับหลักการ วาระที่ 2 คือวาระแปร
ญัตติ วาระที่  3 คือลงมติเพ่ือให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  ต่อไปก็จะส่งให้
นายอ าเภอลงนาม  และประกาศใช้ต่อไป 

3.3 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ 
      แพร่ระบาดของโรคติดต่อ (โควิด-19) เรื่อง การพิจารณาการงดเก็บ 
      ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน มีนาคม – 
      กันยายน  2564 

ประธานสภา อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้  ผมขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ  

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. รองนายก อบต. ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
และพนักงานส่วนต าบลที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สืบเนื่องจากสถานการณ์
ปัญหาโควิด-19  มาเป็นเวลานานพอสมควรส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ถึงขั้นต้องให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงต้องกักตัวและบางหมู่บ้านต้องปิดหมู่บ้านไม่สามารถออกไปประกอบ
อาชีพได้ตามปกติ ท าให้ขาดรายได้แม้รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
บางส่วนแต่ยังไม่เพียงกับค่าใช้จ่ายแต่ละครัวเรือน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่เยี่ยม
เยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ท าให้ทราบปัญหา
ว่าประชาชนพ้ืนที่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประกอบกับการร้องขอของ
ประชาชน ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จ  งขอความกรุณาสมาชิกสภา 
อบต. ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณางดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บและขนมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 เพ่ือเป็น
การช่วยเหลือในเบื้องต้น 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต . คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติและ
พนักงานส่วนต าบลที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ได้เกิดโรคระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็น
ต้นมา  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้มีค าสั่งที่ 195/2563 ลง
วันที่ 6 เมษายน 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์สถานที่
กักกัน (Local Quarantine) เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดดังกล่าว และมี
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ตั้งแต่เดือน
มีนาคม และคาดว่าจะถึงเดือนกันยายน จังหวัดนราธิวาสอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่    
สีแดงที่มีผู้ป่วยติด 1 ใน 10 ของประเทศเกือบทุกวัน ส าหรับ อบต.มีศูนย์
กักกัน จ านวน 4 ศูนย์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การด าเนินกิจกรรมใน
ทุกด้านของ อบต. ต้องหยุดชะงักลง และมีการโอนงบประมาณเพ่ือแก้ไข
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ปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ส าหรับในเรื่องของการจัดหารายได้ 
โดยเฉพาะในเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย จ านวนครัวเรือนละ 
20 บาท ตามที่สภาได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติต าบลในเรื่องดังกล่าวไป
แล้วนั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากกองคลังว่า ไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ เนื่องจากผลกระทบจาก โควิด-19 กระทบต่อวิถี
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน ประกอบกับราษฎรขาดรายได้ในการประกอบ
อาชีพตามปกติ จึงเห็นควรพิจารณางดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2564 ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอก าหนด 

ประธานสภา  อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้า     
ไมม่ีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์  ใหง้ดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ 

    จัดเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน  2564   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
    -ไม่มี 

ประธานสภา อบต. ส าหรับการประชุมครั้งนี้  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นให้ที่ประชุม
รับทราบ  หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้เสียสละเวลามาประชุมใน
วันนี้  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 

ปิดการประชุม   เวลา   12. 00   น. 

 

   ลงชื่อ            หรูน      เพ็งโอ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
    ( นายหรูน      เพ็งโอ)  
เลขานุการสภา อบต. กะลุวอ 
 

ลงชื่อ           แดง    ยะทัง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายแดง    ยะทัง ) 

                    ประธานสภา อบต. กะลุวอ 




