
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่  13  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
   1. นายสะปิอิง  นิเซ็ง  ประธานสภา อบต. 
   2. นายมูฮ าหมัดรอดี  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 าหมัดสุกรี  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. 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. นายสะมะแอ  ดือราแม นักทรัพยากบุคคลปฏิบัติการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
 

เลขานุการสภา   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้มาลงชื่อ และ เข้า
ประชุม จ านวน 7 คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คลองมานิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 

ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองมานิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และขอ
ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.1   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

 

ประธานสภา อบต.  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561      ขอให้สมาชิกสภา 
ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมที่จัดส่งให้พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมด้วยแล้ว หากมีส่วนที่ต้อง
แก้ไข ขอให้เสนอได้ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมตรวจสอบแล้ว 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 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 ของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

 

ประธานสภา อบต. การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 นั้น มีระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ ขอให้ปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการ
สภา ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาทราบและเข้าใจ 
 

ปลดั อบต./เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ที่ก าหนดว่าในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย วันเริ่มสมัยสามัญ
ประจ าปี ให้สภาก าหนดและสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้ก าหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
ต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11 (3) ให้สภาก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย ในปีนั้นจะเริ่ม 
เมื่อใดและก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
ทั้งนี้แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะก าหนด  
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ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิกสภาที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเจะปือลี  แมะอูมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอให้ปลัด อบต.แจ้งสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของปีที่
ผ่านมาเพ่ือประกอบการพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมในปีนี้ด้วยครับ 
 

ปลัด อบต.  ส าหรับสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้ก าหนดไว้ 4 สมัย 
ดังนี้ 
    สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ต้ังแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 มี
ก าหนด 15 วัน 
    สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน  2561 มี
ก าหนด 15 วัน   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม   2561 มี
ก าหนด 15 วัน 
    สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม   2531 มี
ก าหนด 15 วัน และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 
กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 15 วัน  
 

ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ฟังค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา แล้ว ขอให้
น าประกอบการพิจารณาด้วย และขอให้สมาชิกสภา อบต.เสนอ พร้อมขอผู้รับรองด้วย 
 

นายอับดุลรอซะ  เจ๊ะเย็ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
2562 จ านวน 4 สมัย ประกอบด้วย 
    สมัยแรก  ต้ังแต่วันที่   1-15 กุมภาพันธ์ 2562 มีก าหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน
    สมัยที่ 3 ต้ังแต่วันที่   1-15 สิงหาคม   2562 มีก าหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม   2562 มีก าหนด 15 วัน 
    และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนด 15 วัน เริ่ม
ต้ังแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 15 วัน  
 

ประธานสภา อบต.  ตามที่ นายอับดุลรอซะ  เจ๊ะเย็ง ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ า พ.ศ. 2563 นั้น ขอผู้รับรองด้วย 
 

นายมูฮ ามัดสุกรี  สิเดะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอรับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2562 และการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

นายรอแม  มะลีเลาะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอรับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2562 และการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4 สมัย 
ประกอบด้วย   สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ตั้งแต่วันที่   1-15 กุมภาพันธ์ 2562 มี
ก าหนด 15 วัน     

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 16-30 พฤษภาคม 2562 มี 
ก าหนด 15 วัน    
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สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่   1-15 สิงหาคม   2562 มี                                                         
ก าหนด 15 วัน 
    สมัยประขุมสามัญสมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม   2562 มี
ก าหนด 15 วัน 
    และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 
กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 15 วัน โดยมี นายมูฮัมมัดสุกรี  สิเดะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 และนายรอแม  
มะลีเลาะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรอง 
   5.2 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 
4 ข้อ 27) 
 

ประธานสภา อบต.   เนื่องจากกองช่าง และส านักปลัด อบต.คลองมานิง เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะผู้บริหาร ขอโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือจัดหาสิ่งก่อสร้าง ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และครุภัณฑ์ส านักงาน พร้อมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับแก้ไขปัญหาความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ 

ผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร จึงขอเสนอมายังสภาฯ  เพ่ือขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการเดิมตามข้อบัญญัติ  มาตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  3  รายการ  
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โอนลด 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
    รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง ขนาดความ
ยาว 2,400 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หมู่ที่ 1-2 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 1,762,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  
1,341,000 บาท  งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้  1,308,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
33,000 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
    รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบุกเบิกถนนลูกรัง สายริมคลองจือแรลูกา-ตา
เนาะบาตู หมูท่ี่ 2-4 ขนาดความยาว 2,500 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 1.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  งบประมาณอนุมัต ิ00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  00.00 บาท  งบประมาณขอ
โอนเพิ่ม  1,308,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  1,308,000 บาท 

โอนลด 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
    รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง ขนาดความ
ยาว 2,400 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หมู่ที่ 1-2 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 1,762,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  
33,000 บาท  งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้  10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  23,000 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ครุภัณฑ์ 

    ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง ตาม  
งบประมาณอนุมัติ 00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  00.00 บาท  งบประมาณขอโอนเพ่ิม  10,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  10,000 บาท 

โอนลด 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
    รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง ขนาดความ
ยาว 2,400 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หมู่ที่ 1-2 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 1,762,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  
23,000 บาท  งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้  23,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  00.00 บาท 

โอนเพ่ิมหน่วยงาน  ส านักงานปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินการ 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 

    ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
    รายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 45,000.00 บาท  งบประมาณขอโอนเพ่ิม  
23,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  68,000 บาท 
 

  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  ข้อ  27  “การโอน งบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
                                                           

ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 อนุมัติ    จ านวน  6  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   จ านวน   -  เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน   1  เสียง (ประธานสภา) 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 ก าหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ระหว่าง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 
 

ปลัด อบต.   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงบ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมในช่วง
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนของนักเรียน ในต าบลคลองมานิง จึง
เป็นช่วงจังหวะที่สามารถจัดกิจกรรมได้สะดวกและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งเป็นการเชื่อมความส าคัญระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าท้องที่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี    
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอแจ้งก าหนดการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ และขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน   
    ก าหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 

โครงการเรียนรู้ตามสภาพจริง “พาหนูน้อยร่วมเรียนรู้สู่โลกกว้าง”วันที่ 12   
มีนาคม  2562 

โครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 มีนาคม 
2562                   

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คลองมานิงต้านภัยยาเสพติด วันที่ 22 มีนาคม – 
4 เมษายน 2562 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต.คลองมานิง วันที่ 25 – 30 
มีนาคม 2562 
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โครงการอบรมค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน   วันที่  8 – 12 

เมษายน  2562 
โครงการปัจฉิมนิเทศสานฝันบัณฑิตน้อย คืนสู่อ้อมกอด วันที่ 11 เมษายน  

2562  
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์อ าเภอเมืองปัตตานี วันที่ 23 – 24 

เมษายน 2562 
โครงการกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตามวิถีมุสลิม  วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 

2562 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ จิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง วันที่ 3 

พฤษภาคม 2562 
 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมสภา อบต. ได้ฟังปลัด อบต.ชี้แจงถึงก าหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วม และให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมข้างต้นด้วย  
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับทราบ  
  6.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม 2561) 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม 2561) นั้น ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง        ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 155 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
36,115,840 บาท มีโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 136 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 27,142,200 บาท รายละเอียดผลการด าเนินการ
โครงการ ส าหรับรอบไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 มีการใช้จ่ายงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยมีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 49 กิจกรรม/โครงการ ใช้
งบประมาณจ านวน 14,497,559 บาท                 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ณ 28 ธันวาคม 2561  
จ านวน 1 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน 8,638,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.61 (รายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไป
ตามเอกสารที่แนบพร้อมระเบียบ 
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ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภา อบต.อีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านทีร่่วมกันประชุมด้วยความเรียบร้อย  
 

ปิดประชุม   เวลา 13.15 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 
 
                                                 
                                                  ลงชื่อ      มูฮ ามัดรอดี       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายมูฮ ามัดรอดี  มามะ) 
                                                        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
                                                  ลงชื่อ         สะปิอิง        ประธานที่ประชุม 
                                                           (นายสะปิอิง  นิเซ็ง) 
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 


