
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1   

วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
   1. นายสะปิอิง  นิเซ็ง  ประธานสภา อบต. 
   2. นายมูฮ ามัดรอดี  มามะ รองประธานสภา อบต. 
   3. นายเจะปือลี  แมะอูมา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   4. นายรอแม  มะลีเลาะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   5. นายแวสะมาแอล  บากา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   6. นายมูฮ ามัดสุกรี  สิเดะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   7. นายอับดุลรอซะ  เจะเย็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นายซักรี  เจะเตะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2. นายแวดาโอะ  ลาเตะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. นางแวฟาตีเมาะ  เจะเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   4. นางญาวาเฮ  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. นายสะมะแอ  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 3  ประจ าปี 2562 
ครั้งที่ 1 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองมานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และขอ
ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
 

ประธานสภา อบต.  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ขอให้สมาชิกสภา ตรวจสอบรายละเอียด
รายงานการประชุมที่จัดส่งให้พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมด้วยแล้ว หากมีส่วนที่ต้องแก้ไข ขอให้เสนอได้ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมตรวจสอบแล้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 การพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ)  
 

ประธานสภา อบต.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผมขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน 

 

ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45, ข้อ 47, ข้อ 48, ข้อ 49 และข้อ 50 (ได้
อ่านรายละเอียดของระเบียบฯ ให้ที่ประชุมฟัง) 
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ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดของระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ดังนั้น 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และผมได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ ซึ่งในวันนี้ จะเป็นการพิจารณาวาระที่ 1  
จะเป็นขั้นรับหลักการ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เสียเวลา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง เสนอ
นโยบายการบริหารงบประมาณต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
 

นายก อบต.   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
ที่เคารพ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผม นายซักรี  เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการเงินการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินการและการบริหารงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 4 - 12 และรายละเอียดอ่ืนเป็นไปตามเอกสารที่แนบพร้อมระเบียบ
วาระการประชุม) ขอให้ที่ประชุมสภาอ่านและพิจารณาเพื่อลงมติรับหลักการต่อไป 



- 13 - 

ประธานสภา อบต.  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้ขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2532 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง พิจารณานั้น มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ขออภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านอภิปราย หรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติรับหลักการเมื่อเวลา 11.00 น.  ดังนี ้
    รับหลักการ   6  เสียง 
    ไม่รับหลักการ      -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา) 
   5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประธานสภา อบต.  เมือ่ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแล้ว ผมขอด าเนินการข้ันตอนต่อไป คือ 
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49, ข้อ 103, ข้อ 105 
(3) และข้อ 107 จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง และคัดเลือกทีละคน คือ คนที่หนึ่ง คนที่สอง ตามล าดับ จนครบตามจ านวนที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีมติ พร้อมมีผู้รับรอง 
 

ประธานสภา อบต.  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามท่ีเห็นสมควร ว่าควรจะมีก่ีคน 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนสามคน 
 

ประธานสภา อบต.  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอชื่อสมาชิกสภา หรือบุคคลอ่ืน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนสามคน เริ่มจากคนที่หนึ่ง 
 

สมาชิกสภา อบต. ม.1  นายรอแม มะลีเลาะ  ขอเสนอ นายมูฮ ามัดรอดี  มามะ สมาชิกสภา อบต. 
ม.4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง โดยมี นายสะปิอิง  นิเซ็ง  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 และนายเจะปือ
ลี  แมะอูมา สมาชิกสภา อบต. ม. 1 เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภา อบต.  มีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืน ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้ นายมูฮ ามัดรอดี  มามะ  สมาชิกสภา อบต. ม.4 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
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สมาชิกสภา อบต. ม.2  นายมูฮัมมัดสุกรี  สิเดะ  ขอเสนอ นายแวสะมะแอล  บากา  สมาชิกสภา
อบต. ม.2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง  โดยมี นายรอแม  มะลีเลาะ  สมาชิกสภา อบต. ม.2 และ
นายอับดุลรอซะ  เจะเย็ง  สมาชิกสภา อบต. ม.3 เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภา อบต.  มีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืน ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้ นายแวสะมะแอล  บากา    สมาชิกสภา อบต. ม.2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
 

นายก อบต.   นายซักรี  เจะเตะ  นายก อบต. ขอเสนอ นายรอแม  มะลีเลาะ  สมาชิก
สภา อบต. ม.1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม โดยไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  

ประธานสภา อบต.  มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้ นายรอแม  มะลีเลาะ  สมาชิกสภา อบต. ม.1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
 

ประธานสภา อบต.  ขอสรุปว่า ที่ประชุมสภา อบต. คลองมานิง มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนสามคน ประกอบด้วย 
    คนที่หนึ่ง  นายมูฮ ามัดรอดี  มามะ     สมาชิกสภา อบต. ม.4 
    คนที่สอง  นายแวสะมะแอล  บากา    สมาชิกสภา อบต. ม.2  
    คนที่สาม  นายรอแม  มะลีเลาะ        สมาชิกสภา อบต. ม.1 
   5.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประธานสภา อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้น ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า
ไม่มีผู้ประสงค์จะแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมสภา อบต. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติแล้วนั้น ผมขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติไปพิจารณาต่อไป 
   5.4 เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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เลขานุการสภา อบต.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  จึงขอนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งแรก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับทราบก าหนดวันนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งแรก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
    ไม่มี 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภา อบต.อีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันประชุมด้วยความเรียบร้อย และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไป เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) และ
วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง และขอปิดการประชุมครั้งนี้ 
 

ปิดประชุม  เวลา 15.15 น. 
 
 
                                        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 
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             ลงชื่อ        แวสะมะแอล     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายแวสะมะแอล  บากา) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 

                                       ลงชื่อ          สะปิอิง         ประธานที่ประชุม 
                                                (นายสะปิอิง  นิเซ็ง) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

 


