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ผู้มาประชุม 
   1. นายสะปิอิง  นิเซ็ง  ประธานสภา อบต. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นายซักรี  เจะเตะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2. นายแวดาโอะ  ลาเตะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. นางแวฟาตีเมาะ  เจะเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   4. นางสาวยาวาเฮ  มะโระ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
   5. นางสุรีมาศ  ปะดอลี  ปลัด อบต./เลขานุการสภา 
   6. นางปือซียะห์  สาและ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   7. นางซาวีหยะ  เบญนิแม หัวหน้าส านักปลัด 
   8. นายฮาเซ็ม  เจ๊ะเล๊าะ  นายช่างโยธา ช านาญงาน 
   9. นางอาอีเซาะ  กะลูแป           ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   10. นายอานันท์  เจ๊ะเฮง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญงาน                            
                             11. นายอสะมะแอ  ดือราแม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
 

เลขานุการสภา   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้มาลงชื่อ และ 
เข้าประชุม จ านวน 7 คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองมานิง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คลองมานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองมานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 และขอด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.1   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

ประธานสภา อบต.  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง 
มานิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขอให้สมาชิกสภา 
ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมที่จัดส่งให้พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมด้วยแล้ว หากมีส่วน 
ที่ต้องแก้ไข ขอให้เสนอได้ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมตรวจสอบแล้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานสภา อบต.  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
    

   5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(2561 - 2564) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น กระผม
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
 

นายก อบต.   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 

2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็น 
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แนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด  

3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้

องค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้ข้อมูลจากพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ให้จัดท าประชาคมใน
ระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป การจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

3.3 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จกครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. การก ากับดูแล 
5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนความต้องการของงบลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้ง 
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งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการ
พัฒนาในข้อบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนให้ความเห็นชอบ 

5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอ
นะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นส าคัญ 

6. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แล้วเสร็จ 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จึงได้ด าเนินการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยที่แผน พัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องจัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นี้ รายละเอียดเป็นไปตามร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แนบพร้อมระเบียบ
วาระแล้ว 
 

ประธานสภา อบต.  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้ และที่ประชุมได้ฟังการน าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือน าไปสู่การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ต่อไป  
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบ 6  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ -    เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง (ประธานสภา) 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภา อบต.อีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันประชุมด้วยความเรียบร้อย  
 

ปิดประชุม   เวลา 12.15 น. 
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                                        ลงชื่อ         สุรีมาศ         ผู้จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสุรีมาศ  ปะดอลี) 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 
 
                                                 ลงชื่อ      มูฮัมมัดสุกรี       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายมูฮัมมัดสุกรี  สิเดะ) 
                                                       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
                                                 ลงชื่อ      อับดุลรอซะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายอับดุลรอซะ  เจ๊ะเย็ง) 
                                                       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
                                                 
                                                  ลงชื่อ      มูฮ ามัดรอด ี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายมูฮ ามัดรอดี  มามะ) 
                                                        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
                                                  ลงชื่อ         สะปิอิง        ประธานที่ประชุม 
                                                           (นายสะปิอิง  นิเซ็ง) 
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

 


