
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562  ครั้งที่ 2 

วันที่ 14 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  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช 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 าดับต่อไปขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองมานิง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คลองมานิง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 และขอด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.1 ขอแจ้งขยายเวลาโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพ่ือมอบหนังสือ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 
 

ประธานสภา อบต.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า โครงการมือถือเก่าไป ชีวิต
ใหม่มา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
อย่างเป็นทางการ และอนุญาตให้น าชื่อมูลนิธิและโลโก้ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ร่วมกับ
ภาคีที่ส าคัญเพ่ิมเติมกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิติใหม่มา 
เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอแจ้งขยาย
เวลาจากเดิมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภารับทราบ และขอประชาสัมพันธ์บริจาคมือถือเก่าท่ีไม่ใช้แล้ว เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 
 

ประธานสภา อบต.  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ขอให้สมาชิกสภา 
ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมที่จัดส่งให้พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมด้วยแล้ว หากมีส่วน
ที่ต้องแก้ไข ขอใหเ้สนอได้ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ท่านใดจะ
แก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานสภา อบต.  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 (ขั้นแปรญัตติ และ
ขั้นลงมต)ิ 
 

ประธานสภา อบต.  วันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้รับหลักการในวาระแรก เมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. นั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป  
 

ประธานกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ในวาระที่ 1 แล้วนั้น ปรากฏว่า คณะกรรมการแปร
ญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาแล้ว มีมติให้คงไว้ตาม
ร่างข้อบัญญัติเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงท่านใดเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   

ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
วาระที่ 2 ก็ไม่ต้องมีการลงมติ ฉะนั้นผมก็จะขอที่ประชุมสภาว่า จะพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 ใน
วันนี้หรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติในวาระท่ี 3 ในวันนี้ 
 

ประธานสภา อบต.  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ 
เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้
ที่ประชุมลงมติว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 หรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอนายอ าเภอเมืองอนุมัติภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
                                          เห็นชอบ       6  เสียง  
                                          ไม่เห็นชอบ    -   เสียง   
                                          งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
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และหากนายอ าเภอเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อ
และประกาศใช้ต่อไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 71 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 87 วรรคสามและวรรคสี่  
   5.2 การพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  
 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญ นายซักรี  เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบ 
 

นาย อบต.   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.5/ว 397 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดเนินการบริหารจัดการน้ าเสียของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2548 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ก าหนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นควบคุมให้บ้านเรือนและอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือลดปริมาณความ
สกปรกในเบื้องต้นก่อนที่จะระบายลงท่อระบายน้ าหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นการคืนแหล่งน้ า
ธรรมชาติให้กับประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัด
น้ าเสียเฉพาะพ้ืนที่ หรือระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ซึ่งแม่น้ าสายหลักจะมีคุณภาพดีขึ้นและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และหนังสือที่ว่าการอ า เภอเมือง
ปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.6/ว 3011 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตัดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน้ าเสียใน
อาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันจึงได้ปรับปรุงและจัดท าตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.....เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ
การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งสร้างความตระหนักและ
ความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน้ าเสีย จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ โดยมี
หลักการ ว่า “ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร 
ที่ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติก่อนท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มี
การระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
และมีเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20(3) ได้ก าหนดให้ท้องถิ่น มี
อ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมได้ฟังท่านนายองค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ แล้ว นั้น ต่อไปก็ขอให้เลขานุการสภา อบต. ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ 
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ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว   
ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
    ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว ขอให้ที่
ประชุมสภาพิจารณา ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอที่ประชุมสภาฯ พิจารณาลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว หรือไม่ อย่างไร 
 

มติที่ประชุมสภา อบต.  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
    รับหลักการ  6  เสียง 
    ไม่รับหลักการ  -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา) 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมสภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต. 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 วาระที่หนึ่งแล้ว ขอให้ที่ประชุมสภา
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ (วาระท่ี 2 ขั้น แปรญัตติ) เพ่ือด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันนี้เลย คือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 13.30 น. หรืออาจ
เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ 
   5.3 การพิจารณาร่างบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ และ วาระท่ี 3 (ขั้นลงมต)ิ 
 

ประธานสภา อบต.  ตามมติที่ประชุมสภา อบต. เมื่อช่วงเช้า ได้มีมติให้สมาชิกที่
ต้องการเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. หรือด้วยวาจา ซึ่งบัดนี้ เป็นเวลา 13.40 น. 
ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติได้ล่วงเลยมาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอค าแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.  เรื่อง   การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2  
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ก็ไมต่้องมีการลงมติ ฉะนั้นผมก็จะขอสอบถามที่ประชุมสภาว่า จะพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 ในวันนี้
หรือไม ่
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติในวาระท่ี 3 ในวันนี้ 
 

ประธานสภา อบต.  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ เว้นแต่ที่ประชุมจะ
ได้ลงมติให้มีการอภิปรายได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่า 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
หรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอนายอ าเภอเมืองอนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
                                          เห็นชอบ       6  เสียง  
                                          ไม่เห็นชอบ    -   เสียง   
                                          งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
และหากนายอ าเภอเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อ
และประกาศใช้ต่อไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 71 วรรคสามและวรรคสี่ 
   5.4 การพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  
 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญ นายซักรี  เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ .ศ. 
2562 ให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายก อบต.   2560 ตามหนังสือ ที่ มท 0023.6/ว 5189 เรื่อง การตรา
ข้อบัญญัติเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์  ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อ าเภอเมืองปัตตานี ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า 
บริเวณถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หมู่ที่ 2 ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง ได้เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิก
คว่ า สาเหตุจากการที่ผู้ขับขี่หักหลบฝูงแกะที่ก าลังข้างมถนน ท าให้รถคันดังกล่าวชนป้ายบอกทางและ
รถพลิกคว่ าลงไปในน้ าจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งปรากฏว่าในหลายพื้นท่ีของจังหวัดปัตตานี มีการ
เลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะเป็นการปล่อยสัตว์เลี้ยงในสถานที่สาธารณะหรือเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไป-
มา เป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและส่งผลให้ในพ้ืนที่มีสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากมูลสัตว์ท าให้
เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและโรคติดต่อต่าง ๆ พ้ืนที่ไม่มีความสะอาดและขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยสัตว์ดังกล่าวท าให้มีสัตว์เพ่นพ่านกีดขวางเส้นทางจราจรบน
ถนนจนท าให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไป-มา ประสบอุบัติเหตุทางถนนท าให้เกิดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 69 ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของ พ้ืนที่ในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนี้ 
 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมได้ฟังท่านนายองค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ แล้ว นั้น ต่อไปก็ขอให้เลขานุการสภา อบต. ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว   
ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
    ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว 
ขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณา ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว หรือไม่ อย่างไร 
 

มติที่ประชุมสภา อบต.  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
    รับหลักการ  6  เสียง 
    ไม่รับหลักการ  -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา) 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมสภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 วาระที่หนึ่งแล้ว 
ขอให้ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ (วาระที่ 2 ขั้น แปรญัตติ) เพ่ือด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันนี้เลย คือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 14.00 น. ถึง เวลา 14.15 น. หรืออาจ
เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ 
   5.5 การพิจารณาร่างบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ และ วาระท่ี 3 (ขั้นลงมต)ิ 
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ประธานสภา อบต.  ตามมติที่ประชุมสภา อบต. เมื่อช่วงเช้า ได้มีมติให้สมาชิกที่
ต้องการเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.15 น. หรือด้วยวาจา ซึ่งบัดนี้ เป็นเวลา 14.20 น. 
ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติได้ล่วงเลยมาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอค าแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 ก็ไม่ต้องมีการ
ลงมติ ฉะนั้นผมก็จะขอสอบถามที่ประชุมสภาว่า จะพิจารณาลงมติในวาระท่ี 3 ในวันนี้หรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติในวาระท่ี 3 ในวันนี้ 
 

ประธานสภา อบต.  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ผมขอมติที่
ประชุมสภา 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  เพ่ือเสนอนายอ าเภอเมืองอนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
                                          เห็นชอบ       6  เสียง  
                                          ไม่เห็นชอบ    -   เสียง   
                                          งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
และหากนายอ าเภอเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อ
และประกาศใช้ต่อไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 71 วรรคสามและวรรคสี่ 
   5.6 การพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญ นายซักรี  เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
ให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายก อบต.   ตามหนังสือ ที่ ปน 0023.3/ว 5189 เรื่อง การการคัดแยกมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ด้วยจังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตาม
ตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล โดยอาศัยอ านาจตามาตรา 34/3 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาคามสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไข 
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง และสร้างความตะหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัด
แยกขยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยด้วย 
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานการณ์ ให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องคัดแยก
ขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้  
 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมได้ฟังท่านนายองค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ แล้ว นั้น ต่อไปก็ขอให้เลขานุการสภา อบต. ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว   
ปลัด อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
    ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว ขอให้
ที่ประชุมสภาพิจารณา ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว หรือไม่ อย่างไร 
 

มติที่ประชุมสภา อบต.  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
    รับหลักการ  6  เสียง 
    ไม่รับหลักการ  -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา) 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมสภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 วาระที่หนึ่งแล้ว ขอให้ที่
ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ (วาระที่ 2 ขั้น แปรญัตติ) เพ่ือด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 
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ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันนี้เลย คือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.50 น. ถึง เวลา 15.15 น. หรืออาจ
เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ 
   5.7 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ และ วาระท่ี 3 (ขั้นลงมต)ิ 
 

ประธานสภา อบต.  ตามมติที่ประชุมสภา อบต. เมื่อช่วงบ่าย ได้มีมติให้สมาชิกที่
ต้องการเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่เวลา 14.50 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือด้วยวาจา ซึ่งบัดนี้ เป็นเวลา 15.35 น. ระยะเวลา
การเสนอค าแปรญัตติได้ล่วงเลยมาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอค าแปรญั ตติ ร่าง
ข้อบัญญัติฯ และมีมติให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 ก็ไม่ต้องมีการลง
มติ ฉะนั้นผมก็จะขอสอบถามที่ประชุมสภาว่า จะพิจารณาลงมติในวาระท่ี 3 ในวันนี้หรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติในวาระท่ี 3 ในวันนี้ 
 

ประธานสภา อบต.  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2562 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่า เห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 หรือไม่ ผมขอมติที่
ประชุมสภา 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอนายอ าเภอเมืองปัตตานี อนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
                                          เห็นชอบ       6  เสียง  
                                          ไม่เห็นชอบ    -   เสียง   
                                          งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
และหากนายอ าเภอเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อ
และประกาศใช้ต่อไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 71 วรรคสามและวรรคสี่ 
 

   5.8 การพิจารณาญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ประธานสภา อบต. เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองได้เสนอญัตตินั้น เชิญนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียด 
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นายก อบต.   ด้วยส านักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง มีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีบางรายการที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจ่าย
แล้ว บางรายการตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอและบางรายการไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย แยกเป็นโอนลด 4 รายการและโอนเพ่ิม 1 รายการ ส าหรับหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) และ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 

ปลัด อบต.   ด้วย ส านักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองมานิง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    5.2.1 กองช่าง 
            โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายจ่ายเพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในกองช่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ รวมถึงเงินปรับประเงินเดือนประจ าปี  งบประมาณอนุมัติ 881,160.00 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 492,591.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 417,431.00 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนครั้งนี้ เป็นเงิน 75,160.00 บาท 
            กองช่าง 
                   โอนเพ่ิม แผนงานอุตสากรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งสาธารณูปการ 
รายการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคูระบายน้ าและเสริมผิวถนน คสล. สายกันดาฮาร์ หมู่ที่ 1 
ขนาดความยาวถนน 87 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.12 เมตร คูระบายน้ า ยาว 72 เมตร กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต. 
งบประมาณอนุมัติ       -           บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       -             บาท ขออนุมัติ
โอนเพ่ิมครั้งนี้ เป็นเงิน             417,431.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนครั้งนี้ เป็นเงิน 
417,431.00 บาท 
    5.2.2 ส านักงานปลัด 
           โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลในสังกัดส านักงานปลัด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 ต าแหน่ง หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานปลัด รวมถึงเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  งบประมาณอนุมัติ   2,523,480.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 
734,900.00 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน  75,569.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนครั้งนี้ เป็นเงิน 659,331.00 บาท 
           กองช่าง 
           โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งสาธารณูปการ 

รายการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคูระบายน้ าและเสริมผิวถนน คสล. สายกันดาฮาร์ หมู่ที่ 1 
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ขนาดความยาวถนน 87 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.12 เมตร คูระบายน้ า ยาว 72 เมตร กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.   
งบประมาณอนุมัติ            -      บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   417,431.00     บาท ขอ
อนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ เป็นเงิน  75,569.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนครั้งนี้ เป็นเงิน 
493,000.00 บาท 
    5.2.3 ส านักงานปลัด 
           โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
พนักงานส่วนต าบลในสังกัดส านักงานปลัด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 ต าแหน่ง หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานปลัด รวมถึงเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  งบประมาณอนุมัติ   2,523,480.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 
659,331.00 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน  299,251.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนครั้งนี้ เป็นเงิน 360,080.00 บาท 
           กองช่าง 
           โอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งสาธารณูปการ 
รายการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อและถมดินปิดร่องน้ า หมู่ที่ 1 บ้านจือแรตันหยง ต าบลคลอง
มานิง ขนาดความยาว 110 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด  งบประมาณอนุมัติ            -      บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   -          บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ เป็นเงิน  299,251.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนครั้งนี้ เป็นเงิน 
299,251.00 บาท 
    5.2.4 กองคลัง 
            โอนลด แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลในกองคลัง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ รวมถึงเงินปรับประเงินเดือนประจ าปี  
งบประมาณอนมุัติ   1,269,780.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 843,280.00 บาท ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้ เป็นเงิน  589,749.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนครั้งนี้ เป็นเงิน 253,531.00 
บาท 
           กองช่าง 
           โอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งสาธารณูปการ 
รายการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อและถมดินปิดร่องน้ า หมู่ที่ 1 บ้านจือแรตันหยง ต าบลคลอง
มานิง ขนาดความยาว 110 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด งบประมาณอนุมัติ     -             บาท  งบประมาณก่อนโอน 299,251.00 บาท ขอ
อนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ เป็นเงิน  589,749.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนครั้งนี้ เป็นเงิน 
889,000.00 บาท 
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          ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การ
โอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ได้ร่วมกันพิจารณา  และมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
                                       เห็นชอบ     5   เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   
                                       งดออกเสียง  1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
    -ไม่มี- 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมสภา อบต. ไม่มีเรื่องที่เสนอ หรือปรึกษาหาใดๆ แล้ว 
ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ร่วมประชุมกัน
ด้วยความสงบเรียบร้อย และขอปิดประชุมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  
    

ปิดประชุม   เวลา  16.10 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 

 


