
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562    

วันที่ 16 เดือนธันวาคม 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 
       
ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นายซักรี  เจะเตะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2. นายแวดาโอะ  ลาเตะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. นายกอเซ็ง  เจะเลาะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   4. นางสาวญาวาเฮ  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 านาญการ  
                               11. นายสะมะแอ  ดือราแม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   12. นายอูยี  เบญฮาวัน  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
 

เลขานุการสภา   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้มาลงชื่อ และ เข้า
ประชุม จ านวน 6 คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมา
นิง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองมานิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และขอด าเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 

 

ประธานสภา อบต.  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง    
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขอให้สมาชิกสภา ตรวจ 
สอบรายละเอียดรายงานการประชุมที่จัดส่งให้พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมด้วยแล้ว หากมีส่วนที่ต้องแก้ไข 
ขอให้เสนอได้ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมตรวจสอบแล้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานสภา อบต.  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256 - 2565) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จ านวน 134 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
32,064,290 บาท มีโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 123 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 27,142,200 บาท รายละเอียดผลการด าเนินการโครงการ 
ส าหรับรอบปี (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ โดยมีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 111 กิจกรรม/โครงการ ใช้งบประมาณจ านวน 
43,224,792 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ณ 30 กันยายน 2561 จ านวน 8 กิจกรรม/โครงการ 
จ านวนเงิน 6,542,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.83 (รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารที่แนบพร้อมระเบียบ
วาระ) 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับทราบ 
 

5.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 
27) 
 

ประธานสภา อบต.   สืบเนื่องมาจากกองช่าง และส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส าหรับแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลการปฏิบัติงานและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามที่วางไว้ โดยขอความเห็นชอบเพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง เห็นว่ามีความจ าเป็นในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน และท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงได้เห็นชอบ และเสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายการเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งเป็นรายการ
ใหม่  จ านวน  5  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โอนลด 
1. หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 



                    -4- 
 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ ค่าด าเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาแนกูดอ – สะพานตะโละ  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เ พ่ื อตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายกา ร ใหม่  
งบประมาณอนุมัติ 2,933,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  2,933,000 บาท  งบประมาณขอโอนลด  
574,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,359,000 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/รายการ ค่าขุดลอกคลอง หมู่ที ่
4 ขนาดกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00  เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  00.00 บาท  
งบประมาณขอโอนเพิ่ม  574,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  574,000 บาท 

โอนลด 
2. หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ ค่าด าเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาแนกูดอ – สะพานตะโละ  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เ พ่ื อตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายกา ร ใหม่  
งบประมาณอนุมัติ 2,933,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  2,359,000 บาท  งบประมาณขอโอนลด  
25,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,333,400 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 

    ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการ/รายการ ค่าขุดลอกร่อง
น้ าเพ่ือระบายน้ า หมู่ที่ 2 ขนาดยาว 200 เมตร ความกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00  เมตร รายละเอียดปริมาณงานและ 
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แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  
00.00 บาท  งบประมาณขอโอนเพิ่ม  25,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  25,600 บาท 

3. หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ ค่าด าเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาแนกูดอ – สะพานตะโละ  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เ พ่ื อตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายกา ร ใหม่  
งบประมาณอนุมัติ 2,933,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  2,333,400 บาท  งบประมาณขอโอนลด  
15,300 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,318,100 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 

    ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการ/รายการ ค่าวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงลิมอ รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  00.00 บาท  งบประมาณขอโอน
เพ่ิม  15,300 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  15,300 บาท 

4. หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ ค่าด าเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาแนกูดอ – สะพานตะโละ  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เ พ่ื อตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายกา ร ใหม่  
งบประมาณอนุมัติ 2,933,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  2,318,100 บาท  งบประมาณขอโอนลด  
23,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,295,100 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
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งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 

    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ/รายการ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณอนุมัติ 00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  00.00 บาท  งบประมาณขอโอนเพ่ิม  23,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  23,000 บาท 

5. หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ ค่าด าเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาแนกูดอ – สะพานตะโละ  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  เ พ่ื อตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายกา ร ใหม่  
งบประมาณอนุมัติ 2,933,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  2,295,100 บาท  งบประมาณขอโอนลด  2,600 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,292,500 บาท 

โอนเพ่ิม 
หน่วยงาน  ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 

    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการ/รายการ ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณอนุมัติ 
00.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  00.00 บาท  งบประมาณขอโอนเพ่ิม  2,600 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเพ่ิม  2,600 บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  ข้อ  27  “การโอนงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยนไป  
หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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ที่ประชุมสภา อบต.  มีมติ ดังนี้ 
 เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  5  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ       จ านวน   -  เสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน  1  เสียง (ประธานสภา) 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภา อบต.อีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันประชุมด้วยความเรียบร้อย  
 
ปิดประชุม  เวลา 15.30 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 
 

 


