
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลลุโบะบือซา 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  1   

วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

           รายนามผูเขาประชุม 

ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1.นายมัสกี  ปาเนาะ       
2.นายเจะอุเซ็ง  ยามาบาลา 
3.นายสะอุดี  ตาสามา 
4.นางมาดีฮะ   สะดียามู 
5.นายมะอูเซง  มะดีเยาะ 
6.นายมะสะกรี  ตูแป 
7.นายอนันต มืองาฉา 
8.นายเจะฮามิ   นิสายู 
9.นายมะรง  ลาเตะ 
10.นายอับดุลอายิ  ยาอิง 
11.นายมาหะมะ  ยามาอาโง 
12.นางสมศรี  จิตเชาวนะ13. 

- ประธานสภา 
- รองประธานสภา 
- สมาชิกสภาฯม.1 
- สมาชิกสภาฯ ม.2 
- สมาชิกสภาฯม.3 
- สมาชิกสภาฯม.3 
- สมาชิกสภาฯม.4 
- สมาชิกสภาฯม.4 
- สมาชิกสภาฯม.6 
- สมาชิกสภาฯม.5 
- สมาชิกสภาฯม.5 
-เลขานุการสภาฯ 
 

มัสกี  ปาเนาะ       
เจะอุเซ็ง  ยามาบาลา 
สะอุดี  ตาสามา 
มาดีฮะ   สะดียามู 
มะอูเซง  มะดีเยาะ 
มะสะกรี  ตูแป 
อนันต มืองาฉา 
เจะฮามิ   นิสาย ู
มะรง  ลาเตะ 
นายอับดุลอายิ  ยาอิง 
มาหะมะ  ยามาอาโง 
สมศรี  จิตเชาวนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

          รายนามผูเขารวมประชุม 

ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1.นายจิรเดช  ซามาเละ 
2.นายสะมาแอ  ตูแป 
3.นายมะบารี  สาและ 
4.นายมาหะมะอาลี  นิมอ 
 

- นายก อบต. 
- รอง นายก อบต. 
- รอง นายก อบต. 
- เลขานุการ นายก อบต. 
 

จิรเดช  ซามาเละ 
สะมาแอ  ตูแป 
มะบารี  สาและ 
มาหะมะอาลี  นิมอ 
 

 

 
 
 
 
 
 



วันที่  15  สิงหาคม  2561 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 
 นางสมศรี  จิตเชาวนะ  เลขานุการสภาฯ ไดเชิญสมาชิกเขาหองประชุม 
 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ 
       ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  นางสมศรี  จิตเชาวนะ    เลขานุการฯไดอานรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 2561 ใหท่ี

ประชุมฟงเพ่ือพิจารณา 
   มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องญัตติขอบัญญัติท่ีตองพิจารณา 

3.1 เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

  นายมัสกี  ปาเนาะ ประธานสภาฯ ไดมอบหมายใหปลัด อบต. แจงรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 

  นางสมศรี  จิตเชาวนะ   ปลัด อบต.ซ่ึงเปน เลขานุการสภา ฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณาราง
ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ไดประมาณการรายรับไดท้ังสิ้น  33,366,000  บาท  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1. ต้ังรับจากเงินอุดหนุน            19,000,000  บาท 
2. ต้ังรับจากเงินรายได            14,366,000  บาท 

สําหรับประมาณการรายจายต้ังจาย   32,038,000  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ก. แยกรายจายเปน 5  งบ 
  1.  งบกลาง            7,701,260   บาท 
  2.  งบเงินอุดหนุน           2,097,000   บาท 
  3.  งบดําเนินงาน         10,731,634   บาท 
  4.  งบบคุลากร          11,132,880   บาท 
  5.  งบลงทุน                     1,703,226   บาท 
    รวมรายจาย       33,366,000   บาท 

 ข. แยกออกเปนแผนงาน  ดังนี้ 
  1.  แผนงานงบกลาง            7,369,180   บาท 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป                  11,919,360  บาท 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน              998,000   บาท 
4. แผนงานการศึกษา                         6,369,424  บาท 
5. แผนงานสาธารณสุข               451,650   บาท 



6. แผนงานสังคมสงเคราะห               44,320   บาท 
7. แผนงานเคหะและชุมชน                  2,602,600    บาท 
8. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       273,040   บาท 
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    1,410,476   บาท 
10.แผนงานการเกษตร            1,088,240    บาท 
11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 58,950    บาท 

สวนรายละเอียดนั้นตามท่ีไดแจกเอกสารรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 2562 

  นายมัสกี  ปาเนาะ    ประธานสภา ฯ เม่ือปลัด อบต. ไดชี้แจงแลวจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณามีใครจะ
สอบถามหรือวาจะอภิปรายสามารถดําเนินการไดกอนท่ีจะพิจารณาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติหรือไม 

 มติท่ีประชุม  ไมมีการสอบถามและอภิปราย 
 นางสมศรี  จิตเชาวนะ  เลขานุการฯ จึงขอมติท่ีประชุมวาจะรับหลักการหรือไม 
 มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาและรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ดวยมติ

เปนเอกฉันฑ 

3.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

  นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภา ฯ เม่ือท่ีประชุมรับหลักการแลวเพ่ือใหท่ีเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) ขอ 105 จะตองมี
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นขอใหเลขานุการสภา ฯ ชี้แจง 

 นางสมศรี  จิตเชาวนะ  เลขานุการฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 

1. คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภา ฯ ทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวน

ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน ขอ 105 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภา
ทองถ่ิน 

3. คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ฯลฯ 
 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 
 มติท่ีประชุม  ไมมีการเสนออยางอ่ืน 
 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯ ตกลงมติท่ีประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติเปน

คณะกรรมการสามัญ ตอไปขอใหเสนอวาควรมีคณะกรรมการาจํานวนเทาใด 
 นายมะรง  ลาเตะ  สมาชิก ม.6 เสนอวา ควรมี 3 คน โดยมี  นายสะอุดี  ตาสามา สมาชิก ม.1 และ 

นายเจะอูเซ็ง  ยามาบาลา สมาชิก ม.6 เปนผูรับรอง 
 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯ ไดสอบถามวามีใครจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีก 
 มติท่ีประชุม  ไมมี 
 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯเม่ือมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน และเปน

คณะกรรมการสามัญตอไป ขอใหเสนอชื่อบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการ 
 นายสะอุดี  ตาสามา สมาชิก ม.1 เสนอ นายอนันต  มืองาฉา สมาชิก ม.4 โดยมีนางมาดีฮะ  สะดียามู 

สมาชิก ม.2 และนายมะสะกรี  ตูแป สมาชิก ม.3 เปนผูรับรอง 
 



 นายเจะฮามิ  นิสายู สมาชิก ม.4 เสนอนายเจะอูเซ็ง  ยามาบาลา สมาชิก ม.6 โดยมีนายมะรง ลาเตะ 
สมาชิก ม.6  และนายอนันต  มืองาฉา สมาชิก ม.4 เปนผูรับรอง 

 นางมาดีฮะ สะดียามู  สมาชิก ม.2 เสนอนายมะอูเซง  มะดีเยาะ  สมาชิก ม.3 โดยมีนายสะอุดี  ตาสามา 
สมาชิก ม.1 และนายเจะอูเซ็ง  ยามาบาลา สมาชิก ม.6 เปนผูรับรอง 

 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯไดสอบถามวาท่ีทานใดจะเสนออีกหรือไม 
 มติท่ีประชุม  ไมมี 
 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯ สรุปคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ งบประมาณป 2562 

ประกอบดวย 
1. นายอนันต  มืองาฉา 
2. นายเจะอูเซ็ง  ยามาบาลา 
3. นายมะอูเซ็ง  มะดีเยาะ 
เม่ือครบท้ัง 3 ทานแลว จะไดออกคําสั่งแตงต้ังตอไป 

  นางสมศรี  จิตเชาวนะ เลขานุการ สภาฯ ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานรวมประชุมพิจารณาเลือก
ประธานและเลขานุการในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล 

 นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภาฯ ไดแจงท่ีประชุมผูท่ีประสงคจะเสนอคําแปรญัตติสามารถยื่นได ต้ังแต
วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 21  สิงหาคม  2561 เวลา 13.00 น. และขอใหคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมปรึกษาหารือคําเสนอแปรญัตติในวันท่ี 21 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. เพ่ือสงผลการแปรญัตติ
ให สมาชิกสภาฯไดรับทราบกอนวันประชุมและก็ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 ใน
วันท่ี 27  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ในวาระท่ี 
2 ตอไป 

3.3 เรื่องท่ีตองพิจารณาการปรับปรุงแผนพัฒนา 
   นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ ไดเชิญนายซอลฮา  อูมา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนคนชี้แจง 

  นายซอลฮา  อูมา  ไดชี้แจงวาตามท่ีผูบริหารไดเสนอโครงการใหม ๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการโครงการดังกลาว แตไมมีในแผนพัฒนาจําเปนตองปรับปรุงแผนพัฒนา ของป พ.ศ.2561 – 2564 ตามราง
แผนพัฒนาท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 ท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการพัฒนาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

  นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯตามท่ีนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงถึงโครงการท่ีจะตองเพ่ิมเติม
ตามเอกสารท่ีแจกไปแลวนั้น อนุมัติใหมการปรับปรุงแผนพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 – 2564 ตามท่ีไดขอ
เพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไมมี 
   ประธาน    เม่ือหมดวาระการประชุมจึงปดการประชุม 
 
 
 
(ลงชื่อ)     สมศรี  จิตเชาวนะ      ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)   มัสกี  ปาเนาะ     ผูรับรองรายงานการประชุม 
          ( นางสมศรี  จิตเชาวนะ )                                              ( นายมัสกี  ปาเนาะ ) 
                เลขานุการสภาฯ                                                   ประธานสภาฯ 
 
 



 
 
 
                                      
(ลงชื่อ)     มะอูเซง  มะดีเยาะ      ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)   มะรง  ลาเตะ     ผูตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายมะอูเซง  มะดีเยาะ )                                            ( นายมะรง  ลาเตะ  ) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                                   
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)   เจะฮามิ  นิสายู     ผูตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายเจะฮามิ  นิสายู   ) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลลุโบะบือซา 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  2   

วันท่ี  22  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

 

 

           รายนามผูเขาประชุม 
 

ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1.นายมัสกี  ปาเนาะ       
2.นายเจะอุเซ็ง  ยามาบาลา 
3.นายสะอุดี  ตาสามา 
4.นางมาดีฮะ   สะดียามู 
5.นายมะอูเซง  มะดีเยาะ 
6.นายมะสะกรี  ตูแป 
7.นายอนันต มืองาฉา 
8.นายเจะฮามิ   นิสายู 
9.นายอับดุลอายิ  ยาอิง 
10.นายมาหะมะ  ยามาอาโง 
11.นายมะรง  ลาเตะ 
12.นางสมศรี  เต็งมา 

- ประธานสภา 
- รองประธานสภา 
- สมาชิกสภาฯม.1 
- สมาชิกสภาฯ ม.2 
- สมาชิกสภาฯม.3 
- สมาชิกสภาฯม.3 
- สมาชิกสภาฯม.4 
- สมาชิกสภาฯม.4 
- สมาชิกสภาฯม.5 
- สมาชิกสภาฯม.5 
- สมาชิกสภาฯม.6 
-เลขานุการสภาฯ 
 

มัสกี  ปาเนาะ       
เจะอุเซ็ง  ยามาบาลา 
สะอุดี  ตาสามา 
มาดีฮะ   สะดียามู 
มะอูเซง  มะดีเยาะ 
มะสะกรี  ตูแป 
อนันต มืองาฉา 
เจะฮามิ   นิสาย ู
อับดุลอายิ  ยาอิง 
มาหะมะ  ยามาอาโง 
มะรง  ลาเตะ 
สมศรี  เต็งมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          รายนามผูเขารวมประชุม 

ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1.นายจิรเดช  ซามาเละ 
2.นายสะมาแอ  ตูแป 
3.นายมะบารี  สาและ 
4.นายมาหะมะอาลี  นิมอ 
 

- นายก อบต. 
- รอง นายก อบต. 
- รอง นายก อบต. 
- เลขานุการ นายก อบต. 
 

จิรเดช  ซามาเละ 
สะมาแอ  ตูแป 
มะบารี  สาและ 
มาหะมะอาลี  นิมอ 
 
 

 

 
 
 
 



วันที่  22  สิงหาคม  2561 
เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 
 นางสมศรี  เต็งมา    เลขานุการสภาฯ ไดเชิญสมาชิกเขาหองประชุม 
 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
      การประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

  นางสมศรี  เต็งมา    เลขานุการฯไดอานรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําป 2561  ใหสมาชิกฟง 

   มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องญัตติขอบัญญัติท่ีตองพิจารณา 

3.1 เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี ท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  

    นายมัสกี  ปาเนาะ ประธานสภาฯ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2562 
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ซ่ึงสภาฯ พิจารณาในวาระท่ี 1 ในข้ันตอนรับหลักการ ในวันนี้เปนการเสนอกในวาระท่ี 2 ข้ันแปร
ญัตติ ซ่ึงเปนญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 มีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว และขอ
สอบถามคณะกรรมการแปรญัตติวามีผูเสนอคําแปรญัตติหรือไม 

   นายอนันต  มืองาฉา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดแจงวาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

   นายมัสกี  ปาเนาะ   ประธานสภา ฯ เม่ือไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติก็ขอมติตามรางขอบัญญัติเดิม 
   มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลว มีมติใหผานวาระท่ี 2 ดวยมติเปนเอกฉันท 

3.2 เรื่องท่ีตองพิจารณาการเปล่ียนแปลงเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
   นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาฯเปนผูชี้แจง 
  นางสมศรี  เต็งมา   เลขานุการสภา ฯ ไดชี้แจงถึงการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน จากหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (นส.3 ก) เปนโฉนด จํานวน 6 แปลง เม่ือประชุมสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ไปแลวนั้น 
ทางศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินจังหวัดนราธิวาส (2) ไดแจงผลการรังวัดใหม ท้ัง 6 แปลง ดังนี้ 

1. นส.3 ก. เลขท่ี 2747 เดิม 1-1-29 ไร ใหม 0-3-98.1 ไร 
2. นส.3 ก. เลขท่ี 2748 เดิม 1-0-09 ไร ใหม 1-0-71 ไร 
3. นส.3 ก. เลขท่ี 2749 เดิม 1-0-43 ไร ใหม 1-0-04 ไร 
4. นส.3 ก. เลขท่ี 1258 เดิม 0-1-53 ไร ใหม 0-1-96.7 ไร 
5. นส.3 ก. เลขท่ี 1595 เดิม 0-0-72 ไร ใหม 0-0-59.9 ไร 
6. ไมมีหลักฐาน            เดิม   -         ไร ใหม 0-1-81 ไร 
ซ่ึงทางศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินใหสอบถามความประสงควายินยอมดําเนินการออก 

โฉนดตามท่ีทําการรังวัดใหมหรือไม 
 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาทางสภายินยอมใหออกโฉนดท่ีดินตามท่ี 

รังวัดใหมหรือไม 



   มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหมีการออกโฉนดท่ีดินตามผลรังวัดใหม 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 
          ไมมี 

 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ    เม่ือหมดวาระการประชุมแลวจึงปดการประชุม 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)      สมศรี  เต็งมา       ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)   มัสกี  ปาเนาะ     ผูรับรองรายงานการประชุม 
          ( นางสมศรี  เต็งมา )                                              ( นายมัสกี  ปาเนาะ ) 
                เลขานุการสภาฯ                                                   ประธานสภาฯ 
       
 
 
 
 
                                
 
(ลงชื่อ)     มะอูเซง  มะดีเยาะ      ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)   มะรง  ลาเตะ     ผูตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายมะอูเซง  มะดีเยาะ )                                            ( นายมะรง  ลาเตะ  ) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                                   
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)   เจะฮามิ  นิสายู     ผูตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายเจะฮามิ  นิสายู   ) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลลุโบะบือซา 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  3  

วันท่ี  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

           รายนามผูเขาประชุม 
 

ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1.นายมัสกี  ปาเนาะ       
2.นายเจะอุเซ็ง  ยามาบาลา 
3.นายสะอุดี  ตาสามา 
4.นางมาดีฮะ   สะดียามู 
5.นายมะอูเซง  มะดีเยาะ 
6.นายมะสะกรี  ตูแป 
7.นายอนันต มืองาฉา 
8.นายเจะฮามิ   นิสายู 
9.นายอับดุลอายิ  ยาอิง 
10.นายมาหะมะ  ยามาอาโง 
11.นายมะรง  ลาเตะ 
12.นางสมศรี  เต็งมา 

- ประธานสภา 
- รองประธานสภา 
- สมาชิกสภาฯม.1 
- สมาชิกสภาฯ ม.2 
- สมาชิกสภาฯม.3 
- สมาชิกสภาฯม.3 
- สมาชิกสภาฯม.4 
- สมาชิกสภาฯม.4 
- สมาชิกสภาฯม.5 
- สมาชิกสภาฯม.5 
- สมาชิกสภาฯม.6 
-เลขานุการสภาฯ 
 

มัสกี  ปาเนาะ       
เจะอุเซ็ง  ยามาบาลา 
สะอุดี  ตาสามา 
มาดีฮะ   สะดียามู 
มะอูเซง  มะดีเยาะ 
มะสะกรี  ตูแป 
อนันต มืองาฉา 
เจะฮามิ   นิสาย ู
อับดุลอายิ  ยาอิง 
มาหะมะ  ยามาอาโง 
มะรง  ลาเตะ 
สมศรี  เต็งมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          รายนามผูเขารวมประชุม 

ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1.นายจิรเดช  ซามาเละ 
2.นายสะมาแอ  ตูแป 
3.นายมะบารี  สาและ 
4.นายมาหะมะอาลี  นิมอ 
 

- นายก อบต. 
- รอง นายก อบต. 
- รอง นายก อบต. 
- เลขานุการ นายก อบต. 
 

จิรเดช  ซามาเละ 
สะมาแอ  ตูแป 
มะบารี  สาและ 
มาหะมะอาลี  นิมอ 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



วันที่  29  สิงหาคม  2561 
เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 
 นางสมศรี  เต็งมา    เลขานุการสภาฯ ไดเชิญสมาชิกเขาหองประชุม 
 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
       การประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

  นางสมศรี  เต็งมา    เลขานุการฯไดอานรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2561  

   มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องท่ีตองพิจารณา 
  3.1 เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 3 โดยใหท่ี
ประชุมพิจารณาวาใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 หรือไม โดยไมมีการ
อภิปรายและพิจารณาในรายละเอียดอีก 

  นางสมศรี  เต็งมา เลขานุการสภาฯ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2562 
วาระท่ี 3 โดยใหท่ีประชุมพิจารณาวาใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 หรือไมโดย
ไมมีการอภิปรายและพิจารณาในรายละเอียดอีก 

  มติท่ีประชุม   ไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันฑผานวาระท่ี 3 โดยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ลุโบะบือซานํารางเสนอนายอําเภอตอไป 

3.2 เรื่องท่ีตองพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณและเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะผูบริหารมีความจําเปนตองมีการโอนงบประมาณท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดเพ่ือเปลี่ยนแปลงมาดําเนินการตามความเดือดรอนและความจําเปนซ่ึงเปนการโอนต้ังรายการใหมดังนี้ 
 1. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตสายหลังมัสยิดกําปงปแซ ตําบลลุโบะบือซา ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 446.00 เมตร มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,779.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.กําหนดงบประมาณ 
533,000.00 บาท ซ่ึงโอนเปลี่ยนแปลงและโอนลดดังนี้ 

 - โอนเปลี่ยนแปลงจากโครงการวางทอหนามัสยิด ดารุลวุซกอ บานกําปงปแซ งบประมาณ 
486,000.00 บาท และโอนลดจากคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง คาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางเปน
เงิน 47,000.00 บาท รวมเปนเงินโอนลด 533,00.00  บาท 

 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารเสนอมขอใหท่ีประชุมพิจารณา เรื่องการขอโอน
งบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงต้ังโครงการใหม 

   มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลวอนุมัติใหมีการโอนงบประมาณต้ังโครงการใหม ตามท่ีผูบริหารเสนอ 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 
          ไมมี 

 นายมัสกี  ปาเนาะ  ประธานสภาฯ เม่ือหมดวาระการประชุมแลวจึงปดการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)      สมศรี  เต็งมา       ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)   มัสกี  ปาเนาะ     ผูรับรองรายงานการประชุม 
          ( นางสมศรี  เต็งมา )                                              ( นายมัสกี  ปาเนาะ ) 
            เลขานุการสภาฯ                                                   ประธานสภาฯ 
                                     
 
 
(ลงชื่อ)     มะอูเซง  มะดีเยาะ      ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)   มะรง  ลาเตะ     ผูตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายมะอูเซง  มะดีเยาะ )                                            ( นายมะรง  ลาเตะ  ) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                 
 
 
 
    (ลงชื่อ)   เจะฮามิ  นิสายู     ผูตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายเจะฮามิ  นิสายู   ) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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