
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

วันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายมูฮำหมัดยัมรีย์   สะแม  ประธานสภาฯ 
 2. นายหะมะ   สาและ   รองประธานสภาฯ  
 3. น.ส.รอปีอะห์   ตอพา   สมาชิกสภาฯ ม. 1 
 4. นายมูฮำหมัดซูเปียน  เจ๊ะแน  สมาชิกสภาฯ ม. 2 
 5. นายอับดุลรอนิง   มะเซ็ง  สมาชิกสภาฯ ม. 3    
 6. นายมะรีเป็ง   หลงปลา  สมาชิกสภาฯ ม. 4 
 7. น.ส.ฟาตีเมาะ   สะมะแอ  สมาชิกสภาฯ ม. 5 
 8. นายมูฮำหมัดอัซฮารี   มะมิง  สมาชิกสภาฯ ม. 5 
 9. นายอับดุลรอซะ   ดือราฮิง  สมาชิกสภาฯ ม. 6 
 10. นายมามะนอ   วาโต   สมาชิกสภาฯ ม. 6 
 11. นายไซนูดิง   บือราเฮง  สมาชิกสภาฯ ม. 7 
 12. นายนิแอ   นิโซ๊ะ   สมาชิกสภาฯ ม. 7 
 13. นายแวหะมะ  หะ   สมาชิกสภาฯ ม. 8 
 14. นายสะรีย์   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาฯ ม. 8 
 15. นายอีดือเระ   เจ๊ะแว   สมาชิกสภาฯ ม. 9 
 16. นายพงศ์ศักดิ์   หมานละงู  เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายมัสรียา   มะแซ   สมาชิกสภาฯ ม. 9 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวฆอยเราะห์   อาแว  รองปลัด อบต. 
 2. นายสุรียา  หะยีดะมะ   หัวหน้าสำนักงานปลัด 
 3. นายทัศนัย  อัศวนุรักษ์   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 4. นายสอฟวัน  เจ๊ะซอ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นางสาลีนา  ดะบู   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ     
 เมื่อถึงเวลานัดประชุมเวลา 09.00 น. สมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุมด้วยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น
เลขานุการสภาฯ ก็นับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมประธานสภากล่าวเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1/2564 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
   ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม
   2564 ประกอบกับองค์บริหารส่วนตำบลลาโละ มีเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และเรื่องอ่ืนๆที่สภาฯจะต้องพิจารณาอนุมัติที่จึงเรียน
เชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ สมัยวิสามัญ     

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผมขอให้ทางเลขานุการสภาฯ 
ได้อ่านรายงานการประชุม เพ่ือให้ทุกคนได้ตรวจรายงานการประชุมพร้อมกัน ซึ่งรายงานการ
ประชุม ดังกล่าวได้ให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว 

เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ   

ประธานสภาฯ   ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ ไปแล้ว นั้นมีท่านใดจะ                       
   สอบถามเพ่ิมเติมอีกไหม ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วย 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 กำหนดให้ มีวาระการพิจารณา 3 วาระ คือ 

 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ
 วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ
 สำหรับการพิจารณาในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งทางฝ่ายบริหาร

นำเสนอสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ ในการนี้ขอให้ทางปลัดในฐานะรักษาการนายก อบต. ชี้แจงถึงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านบัดนี้  ถึงเวลาที่กระผมในฐานะ

รักษาการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้กระผม
ในฐานะรักษาการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ   จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานการณ์คลัง 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละได้ประมาณการ

รายรับไว้ทั้งสิ้น  จำนวน 57,346,996.- บาท ซึ่งได้ประมาณการรายรับจากเงินรายได้
จำนวน 21,220,649.- บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,126,347.- บาท  โดยใน
ส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจะปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ                                  
              



-3- 
 

 ยิ ่งขึ ้น ส ำห ร ับ งบ ป ระม าณ รายจ ่าย ได ้ก ำห น ด ว ง เง ิน ร ายจ ่าย ไว ้ทั ้ง สิ ้น จำนวน 
57,346 ,996 .-บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละเป็น
การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

  2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ จะมร

จำนวนวนจำกัดเม่ือเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละก็สามารถดำเนินกิจการ
ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนเกือบทุกรายการ 

  2.1 รายรับปีงบประมาณ 2565 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 57 ,346,996.- บาท 
ดังนี้  

 1. รายได้จัดเก็บ      จำนวน      573,500.- บาท 
 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร     จำนวน  20,647,149.- บาท 
 3. เงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน  36,126,347.- บาท 
  2.2 รายจ่ายตามแผนงาน 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     จำนวน  16,790,882.- บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน       737,000.- บาท 
 3. แผนงานการศึกษา      จำนวน  11,523,167.- บาท 
 4. แผนงานสาธารณสุข      จำนวน       330,000.- บาท 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์     จำนวน                  0.- บาท 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน     จำนวน    3,110,590.- บาท 
 7. แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน   จำนวน       840,000.- บาท 
 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน    1,140,000.- บาท 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จำนวน    9,531,000.- บาท 
 10. แผนงานการเกษตร      จำนวน       100,000.- บาท 
 11. แผนงานงบกลาง      จำนวน  13,244,357.- บาท 
  2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  
 1. รายจ่ายงบกลาง    จำนวน  13,244,357.- บาท 
 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง     จำนวน  14,385,107.- บาท 
 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  จำนวน  15,344,432.- บาท 
 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค   จำนวน       640,000.- บาท 
 5. หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน    3,900,000.- บาท 

6. หมวดรายจ่ายอื่น    จำนวน       200,000.- บาท 
7. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  จำนวน    9,632,300.- บาท 
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    2.4 รายจ่ายตามหน่วยงาน 
   1. สำนักงานปลัด      จำนวน   15,991,062.- บาท 
   2. กองคลัง     จำนวน    2,806,820.- บาท 
   3. กองช่าง     จำนวน  12,641,590.- บาท 
   4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จำนวน  12,663,167.- บาท 
   5. งบกลาง     จำนวน  13,244,357.- บาท 

  ซึ่งรายละเอียดดูได้จากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามท่ีคณะผู้บริหารได้ส่ง
ร่างให้แก่สมาชิกทุกท่านครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติในวาระที่ 1 (ขั้น
รับหลักการ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หากสมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการในครั้งนี้ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบรับหลักการ- 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาไม่น้อยกว่า 
3 ท่าน และไม่เกิน 7 ท่าน เพื่อทำการพิจารณาแปรญัตต ิ

นายสะรีย์   ยูโซ๊ะ ขอเสนอน.ส.รอปีอะห์   ตอพา  ผู้รับรอง นายไซนูดิง   บือราเฮง 
        ผู้รับรอง นายแวหะมะ  หะ 
น.ส.ฟาตีเมาะ สะมะแอ ขอเสนอนายสะรีย์   ยูโซ๊ะ   ผู้รับรอง นายมามะนอ   วาโต 
        ผู้รับรอง นายมูฮำหมัดซูเปียน  เจ๊ะแน 
นายมูฮำหมัดซูเปียน   ขอเสนอน.ส.ฟาตีเมาะ สะมะแอ  ผู้รับรอง นายมูฮำหมัดอัซฮารี   มะมิง  
เจ๊ะแน        ผู้รับรอง น.ส.รอปีอะห์   ตอพา 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมก็สรุปมี
   คณะกรรมการครบแล้วขอให้สมาชิกสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่ อ                       
   คณะกรรมการแปรญัตติส่งแปรญัตติและกำหนดวันประชุมสภาในครั้งต่อไปด้วย 
เลขานุการสภาฯ   ผมขอใช้เวลาเล็กน้อย เพื่อให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 คน ได้เลือกกันเอง
   ว่าบุคคลเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
กรรมการแปรแปรญัตติ  มีมติเลือกน.ส.ฟาตีเมาะ สะมะแอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นประธานกรรมการ
   แปรญัตติ และเลือกน.ส.รอปีอะห์   ตอพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นเลขานุการฯ 
ประธานสภาฯ  เมื่อทราบว่าบุคคลใดเป็นประธานแปรญัตติแล้ว ขอกำหนดวันแปรญัตติ ให้                              

คณะกรรมการแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติในวันที่  11 สิงหาคม 2564 เวลา  08.00-
10.oo น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ และกำหนดวันประชุมสภาในวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.  โดยแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติมา  
ประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารก็ควรเข้าร่วมประชุมด้วย  
เพ่ือที่จะได้อธิบายชี้แจงประเด็นรายการที่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตตินั้น โดยขอกำหนดรับคำ
แปรญัตติ ต้ังแต่ปิดการประชุมไปแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง     

มติที่ประชุม   -รับทราบ- 
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ประธานสภาฯ 3.2 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
  ขอให้ทางปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องการขอความเห็นชอบเข้าทำ

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าวงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

  มาตรา 13(1) ทว ิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ มีความประสงค์จะใช้
พ้ืนที่บางแห่งภายในป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือทำประโยชน์ของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ี
ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำมาตรา 
14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้นๆ จำเป็นต้องกระทำ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น 

  มาตรา 14(2)ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดครอบครองทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำการใดๆอัน
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติเว้นแต่     
 (1) ทำไม้หรือเก็บหาของป่า ตามมาตรา 15 เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตาม
มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทำการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตาม
มาตรา 18 หรือกระทำการตามมาตรา 17 หรือมาตรา 20 

  มาตรา 16(3) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้า
ปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้  

(2) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่
เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บของป่าและไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับแร่ ดินขาวหรือหินแล้วแต่กรณี 

   การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
   อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรืองค์การของรัฐ ภายใน   
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

หมวด 1 การขอใช้พื้นที่ 
ข้อ 5 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในป่า

สงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นคำขอต่อ
จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำหนด ตาม แบบ ป.ส.17 ท้าย
ระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ 
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หมวด 3 การประกาศกำหนดบริเวณพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือ

ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
ข้อ 8 การประกาศกำหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ หรืองค์การของรัฐเข้าใช้

ประโยชน์ตามข้อ 7 จะกระทำได้เมื่อพ้ืนที่ที่ขอใช้ต้อง 
8.3 ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบ

จากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้

ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือทำถนนภายในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 8 หรือไม ่  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีผมมติการพิจารณาขอความ
เห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ใครเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม           
                      (นายพงศ์ศักดิ์   หมานละงู)       
                    เลขานุการสภาฯ 
 
    (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
                                       (นายมูฮำหมัดอัซฮารี  มะมิง)       
                 สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
              (นายสะรีย์  ยูโซ๊ะ)        
            สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 

 
    (ลงชื่อ)     -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
                                            (นายมัสรียา   มะแซ)        
                         สมาชิกสภาฯ หมูที่ 9 
 
    (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายมูฮำหมัดยัมรีย์  สะแม)                                                        
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

ผู้มาประชุม 
 1. น.ส.ฟาตีเมาะ สะมะแอ  ประธานกรรมการแปรญัตติ                       
 2. นายสะรีย์  ยูโซ๊ะ   กรรมการแปรญัตติ 
 3. น.ส.รอปีอะห์   ตอพา   กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ 
เริ่มประชุม  10.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมน.ส.ฟาตีเมาะ สะมะแอ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จึง
ดำเนินการตามระเบียบดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานฯ  ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบรับร่างหลักการไปแล้วนั้น และได้
กำหนดวันแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 
สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.  

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 วรรคสอง ภายในเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ บัดนี้ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดวันแปร
ญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาว่าจะมีกรรมการท่านใดขอแปรญัตติบ้างหรือไม่  

ที่ประชุม  ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแปรญัตติ 

มติที่ประชุม               -เห็นชอบตามร่างเดิม- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ   ท่านคณะกรรมการท่านใดมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม เวลา 11.oo น. 

 
                    (ลงชื่อ)                            ผู้จดรายงานการประชุม 

                                  น.ส.รอปีอะห์   ตอพา     
กรรมการ/เลขาฯ 
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                        (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       น.ส.ฟาตีเมาะ สะมะแอ    
 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 

วันที่ 13 สิงหาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายมูฮำหมัดยัมรีย์   สะแม  ประธานสภาฯ 
 2. นายหะมะ   สาและ   รองประธานสภาฯ 
 3. น.ส.รอปีอะห์   ตอพา   สมาชิกสภาฯ ม. 1 
 4. นายมูฮำหมัดซูเปียน  เจ๊ะแน  สมาชิกสภาฯ ม. 2 
 5. นายอับดุลรอนิง   มะเซ็ง  สมาชิกสภาฯ ม. 3 
 6. นายมะรีเป็ง   หลงปลา  สมาชิกสภาฯ ม. 4    
 7. น.ส.ฟาตีเมาะ   สะมะแอ  สมาชิกสภาฯ ม. 5 
 8. นายมูฮำหมัดอัซฮารี   มะมิง  สมาชิกสภาฯ ม. 5 
 9. นายอับดุลรอซะ   ดือราฮิง  สมาชิกสภาฯ ม. 6 
 10. นายมามะนอ   วาโต   สมาชิกสภาฯ ม. 6 
 11. นายไซนูดิง   บือราเฮง  สมาชิกสภาฯ ม. 7 
 12. นายนิแอ   นิโซ๊ะ   สมาชิกสภาฯ ม. 7 
 13. นายแวหะมะ  หะ   สมาชิกสภาฯ ม. 8 
 14. นายสะรีย์   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาฯ ม. 8 
 15. นายมัสรียา   มะแซ   สมาชิกสภาฯ ม. 9 
 16. นายอีดือเระ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาฯ ม. 9 
 17. นายพงศ์ศักดิ์   หมานละงู  เลขานุการสภาฯ 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุมเวลา 10.00 น. สมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุมด้วยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น
เลขานุการสภาฯ ก็นับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณา ในวาระที่ 2,3 ของร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุม 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น  ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย 

 

มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม- 
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ระเบียบวาระที 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระที่ 2 และ

วาระท่ี 3 เสนอโดยประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาวาระที่ 2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 นี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติขึ้นชี้แจง 

ประธานคณะกรรมฯ  ตามสำเนารายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาโละ จากการประชุมดังร่วมกันของคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาฯท่านใดขอแปรญัตติ จึงมีมติคงร่างเดิมไว้ 

ประธานสภาฯ  ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม
ในวาระท่ี 2 ถือว่าผ่าน 

  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ)
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้ประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 ในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 ดังกล่าวควรตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบมติเอกฉันท-์ 
 

ระเบียบวาระที 4 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ   ทางสมาชิกสภาฯมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30น. 

 
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม           
                      (นายพงศ์ศักดิ์   หมานละงู)       
                    เลขานุการสภาฯ 

 
     
    (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายมูฮำหมัดอัซฮารี  มะมิง)       
                สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 
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(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
              (นายสะรีย์  ยูโซ๊ะ)        
            สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 

 
     
    (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
                                            (นายมัสรียา   มะแซ)        
                         สมาชิกสภาฯ หมูที่ 9 
  
 
    (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายมูฮำหมัดยัมรีย์  สะแม)                                                        
                                                ประธานสภาฯ 
 
 
 


