
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสะอารี   อาบู สมาชิกสภา อบต. ม.1 สะอารี   อาบู  
2. นายสมาน   เจ๊ะแม รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาน   เจ๊ะแม  

3. นายอิสมาแอล  ตันหยงปาแน สมาชิกสภา อบต. ม.3 อิสมาแอล ตันหยงปาแน  
4. นายฮาซัน   ปะสะกอ สมาชิกสภา อบต. ม.5 ฮาซัน   ปะสะกอ  
5. นายฮัมซี   บือราเฮงปลูกา สมาชิกสภา อบต. ม.6 ฮัมซี   บือราเฮงปลูกา  
6. นายการิม  สาแมป่าอ้อ เลขานุการสภา อบต./ 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 
การิม  สาแมป่าอ้อ  

7. นายมะรูดิง  มะมิง สมาชิกสภา อบต. ม.2 มะรูดิง  มะมิง  
8. นายอับดุลเลาะ  ตันหยงตะมุง ประธานสภา อบต./ 

สมาชิกสภา อบต. ม.4 
อับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง  

ญญ 

รายชือ่ผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 - ไม่มี -    
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอับดุลอาซิ   เจ๊ะแน นายก อบต.บาตง อับดุลอาซิ   เจ๊ะแน  
2. นายซุลกุรนัย   โต๊ะประวัน รองนายก อบต.บาตง ซุลกุรนัย   โต๊ะประวัน  
3. นายอาลียะห์   ดอเล๊าะ รองนายก อบต.บาตง อาลียะห์   ดอเล๊าะ  
4. นายอับดุลรอเซะ   ซาและ เลขานุการนายก อบต.บาตง อับดุลรอเซะ   ซาและ  
5. นายซูลกิฟลี   มูหนะ ผู้ช่วยช่างโยธา ซูลกิฟลี   มูหนะ  
6. นายนิอาบีเด็ง   วาโมง ผู้อำนวยการกองช่าง นิอาบีเด็ง   วาโมง  
7. นายอุสมาน   สามะอะกา นักวิชาการศึกษา อุสมาน สามะอะกา  
8. นางรัตนา   หนูนะ ผู้อำนวยการกองคลัง รัตนา   หนูนะ  
9. นางนาดีเร๊าะ   ฮาแว รองปลัด อบต. นาดีเร๊าะ   ฮาแว  

10. นางสาวอาอีดะห์   เกะรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาอีดะห์   เกะรา  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายการิมฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(เลขานุการสภาฯ) และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาตงทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว     

ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65      
ขอเชิญครับ 

 

นายอับดุลเลาะฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
เรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาตงทุกท่าน เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ไมม่ี ครับ ต่อไปจะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

นายอับดุลเลาะฯ   เรียนเชิญ เลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั 
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2565  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายการิมฯ   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(เลขานุการสภาฯ) ทุกท่านสำหรับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ งที่ผ่านมา กระผมได้จัดพิมพ์เป็น

เอกสารซึ่งได้มอบให้แก่ทุกท่านแล้ว กระผมขออนุญาตอ่านและขอให้ทุกท่านดูตาม
เอกสารด้วยครับ  

 

นายอับดุลเลาะฯ  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2565      

ที่ประชุม   รับรอง    8 เสียง 
    ไม่รับรอง    -   เสียง 
    งดออกเสียง    - เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายอับดุลเลาะฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ชี้แจงครับ 

นายฮาซันฯ :   ตามท่ีสภา อบต. กำหนดให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร อบต. ยื่นคำแปรญัตต ิ  
(ประธาน คกก.แปรญัตติ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันและเวลา   
   ราชการ ตั้งแตว่ันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.   

                         ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง นั้น 
ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต.     

ยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้
คงไว้ซ่ึงร่างเดิม ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอมา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายอับดุลเลาะฯ   ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ขอ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
(ประธานสภาฯ)  วาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
   แปรญัตติแกไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
    ในเมื่อไม่มีท่านใดยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาเสนอ
ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแกไข  ซึ่งในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ จะให้สมาชิกสภาฯ 
ได้อภิปรายพอสมควร 

 

นายอับดุลเลาะฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายในรายละเอียดหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายอับดุลเลาะฯ   หากไม่มี   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบให้ผ่านการพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2    
   ขั้นแปรญัตติ 

ที่ประชุม :   เห็นชอบ  8 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
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5.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 

นายอับดุลเลาะฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ที่ประชุม :   เห็นชอบ  8 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

 

5.3 พิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย 
นายอับดุลเลาะฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ อบต.บาตง ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายการิมฯ   ตามที่ นายอาหะมะ   เจ๊ะอุมา อายุ 58 ปี เลขประจำตัวประชาชน  
(เลขานุการสภา อบต.)    3960400180355 เชือ้ชาติไทย สญัชาติไทย บ้านเลขท่ี 66/1 หมู่ที่ 5  

ตำบล จอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 081-8965534 ได้ขอยื่น
เรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ โดยจะทำการดูดทราย/ตักทราย 
เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ,เพ่ือจำหน่าย ตามหนังสือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ เรื่องราวขออนุญาตตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.64) เลขที่ 1021/2565  ซึ่งที่ดินของ
รัฐที่ขออนุญาต อยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นที่
บริเวณแม่น้ำสายบุรี โดยใช้หนังสือสำคัญ โฉนดที่ดิน เลขที่ 45728 หน้าสำรวจ 
6407 โดยมีพ้ืนที่จำนวน 2 ไร่ และมีผลการชันสูตรสอบสวนการขออนุญาตตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ว่าที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดิน โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 45728 หน้าสำรวจ 6407 หมู่ที่ 7 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส จริง โดยปรากฏว่า 

1. สภาพและลักษณะของที่ดินเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการที่ยื่นขอ
อนุญาต 

2. เป็นที่ดินของรัฐ ที่แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 7 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

3. ไม่มีทรพัยากรอันมีค่าในที่ดิน 
4. สภาพที่ดินกับกิจการที่ทำขอมีความเหมาะสม 
5. ในที่ดินที่ขอทำบริเวณใกล้เคียงไม่มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน และสิ่ง

ปลุกสร้างถาวรวัตถ ุ
6. ได้สอบถามหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้ว 

เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ไม่อยู่ในเขตป่าไม ้
7. และมีความเห็นควรอนุญาตให้มีการดูดทราย/ตักทราย ให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ ได้ติดประกาศ เรื่องมีผู้

ขออนุญาตดูดทราย/ตักทราย ฉบับที่ 1021/2565 ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 
พบว่าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน  
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ซึ่งได้ผ่านประชาคมผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่  12 เมษายน 2565        

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย         

พ.ศ. 2546 ข้อ 18 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ให้คำนึงถึง  
(1) ในด้านวิชาการ เช่นความเสียหายแก่สภาพตลิ่งสภาพธรรมชาติ  

ของลำน้ำ  
(2) ในด้านการปกครอง เช่นความเดือนร้อนของราษฎร ความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 20 กรณีการขอ
อนุญาตอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องราวจากอำเภอ
หรือกิ่งอำเภอ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าอำเภอหรือกิ่งอำเภอ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา ได้ดำเนินการถูกต้องแล้วให้ จั งหวัดดำเนินการ ดังนี้  (1 ) 
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้ ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า
จะมีข้อขัดข้องประการใดบ้าง เห็นความอนุญาตหรือไม่ 

 

นายอับดุลเลาะฯ   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกทา่นพิจารณาก่อนจะลงมติและเสนอความคิดเห็น 
(ประธานสภาฯ)  
    

นายฮาซันฯ  กระผมมองว่า ในพ้ืนที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 5) ธรรมชาติอย่างมาก ถ้าหากเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะส่งผลดีต่อประชาชนและ

ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง สามารถป้องกันการนำเข้าของทรัพยากรธรรมชาติจากต่างถิ่น    
ที่ผิดกฎหมาย ทั้งยังทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกล่าวในราคาที่ย่อมเยาว์ สามารถลดระยะเวลาในการขนส่ง ทำให้ประหยัดได้มาก
ขึ้น ทั้งนี้การนำมาใช้ประโยชน์จำเป็นด้องดำเนินการไปในแนวทางที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และควรคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วย   

 

นายอับดุลเลาะฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิม่เติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)     
 

นายมะรูดิงฯ    กระผมเห็นด้วยกับท่านฮาซัน  ปะสะกอ และผมยังมองเห็นถึงการสร้างงาน 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 2)  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สามารถเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ว่างงาน ไดมี้ 

งานทำ พ่ึงพาตนเองได้ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ลดปัญหาทางสังคม
รวมทั้งยังส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

นายอับดุลเลาะฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิม่เติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)  
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นายอิสมาแอลฯ    กระผมเห็นชอบ ด้วยเหตุผลข้างต้นทุกประการ  หากสภาฯ พิจารณา 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 3) เห็นชอบให้ดำเนินการได้ จักสามารถสร้างรายได้ให้กับ อบต.บาตง เพ่ิมขึ้นในอนาคต

อันใกล้ ส่งผลให้อบต.บาตง มีงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการพัฒนาในพ้ืนที่     
อย่างยั่งยืน 

 
นายอับดุลเลาะฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิม่เติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)   
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

นายอับดุลเลาะฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบให้  นายอาหะมะ   เจ๊ะอุมา  
(ประธานสภาฯ)   ดำเนินการดูดทรายในพ้ืนที่ดังกล่าว  
 

ที่ประชุม :   เห็นชอบ  8 เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

 

นายอับดุลเลาะฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ อบต.บาตง ชี้แจงประเดน็ต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายการิมฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 
(เลขานุการสภา อบต.)   หมวด 5 ค่าตอบแทน และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน  

(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 มาตรา 9/1 ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 เสียค่าตอบแทน
เป็นรายปีให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
หรืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ 
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามวิธีการและอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้น แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ ได้รับตาม
วรรคหนึ่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละยี่สิบของค่าตอบแทนที่
ได้รับภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ เพ่ือเป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทัง้หมด 

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน รายการค่าตอบแทน   
ในการอนุญาต (2) ตามมาตรา 9 (2) หรือมาตรา 9 (3) (ก) การขุดหรือดูดทราย 
ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท  

 

นายอับดุลเลาะฯ   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกทา่นพิจารณาว่า เมื่อนายอาหะมะ   เจ๊ะอุมา  
(ประธานสภาฯ) ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แล้ว ต้องเสียค่าตอบแทนรายปีให้ แก่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบาตง ในอัตราเท่าใด โดยไม่เกิน ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท ซ่ึงพ้ืนที่
ดังกล่าวมีจำนวน 2 ไร่ หรือเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร และ ขุดลึกไม่เกิน 2 เมตร 
โดยมีปริมาตรรวมทั้งหมดที่สามารถดูดทรายได้ 6,400 ลูกบาศก์เมตร  
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นายสะอารีฯ  กระผมคิดว่าเราควรตั้งให้เต็มอัตราที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 1) ครับ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้อย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วย โดยคิดในอัตรา 28 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นปีต้องเสีย
ค่าตอบแทน เป็นเงิน 179,200 บาท ครับ  

 

นายอับดุลเลาะฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิม่เติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)     
 

นายสมานฯ  กระผมมีความคิดเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน ในอัตราที่ปานกลาง ไม่สูง 
(รองประธานสภาฯ)    เกินไป เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านธุรกิจ

ต่างๆ เป็นอย่างมาก ผมเสนอ ให้เสียค่าตอบแทนในอัตรา 20 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์
เมตร  คิดเป็นปีต้องเสียค่าตอบแทน เป็นเงิน 128,000 บาท ครับ 

 

นายอับดุลเลาะฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิม่เติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)     
 

นายฮัมซฯี  กระผมเห็นด้วยที่ไม่ควรตั้งอัตราค่าตอบแทนที่สูงเกินไป แต่ผมขอเสนอน้อย 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 1) กว่าท่านสมาน เจ๊ะแม ครับ กระผมขอเสนอ ให้เสียค่าตอบแทนในอัตรา 18.75 

บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปีต้องเสียค่าตอบแทน เป็นเงิน 120,000 บาท 
ครับ 

 

นายอับดุลเลาะฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิม่เติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)     
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

นายอับดุลเลาะฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของ  
(ประธานสภาฯ)   นายสะอารี อาบู สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ครับ  
 

ที่ประชุม :   เห็นชอบ   1 เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  7 เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

 

นายอับดุลเลาะฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของ  
(ประธานสภาฯ)   นายสมาน  เจ๊ะแม  รองประธานสภาฯ ครับ  
 

ที่ประชุม :   เห็นชอบ   1 เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  7 เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
 

นายอับดุลเลาะฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของ  
(ประธานสภาฯ)   นายฮัมซี  บือราเฮงปลูกา สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ครับ  
 

ที่ประชุม :   เห็นชอบ   6 เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  2 เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
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นายอับดุลเลาะฯ   กระผมขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้  นายอาหะม  เจ๊ะอุมา  
(ประธานสภาฯ)   ดำเนินการดูดทรายในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก ่องค์การ 

บริหารส่วนตำบลบาตง  120,000 บาท คิดเป็น ลูกบาศก์เมตรละ 18.75 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอับดุลเลาะฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ)   
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
นายอับดุลเลาะฯ  ครับถ้าไม่มีเรื่องใดแล้ว ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ตำบลบาตง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วม    

การประชุมสภาอบต. ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
    ลงชื่อ        การิม   สาแมป่าอ้อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายการิม   สาแมป่าอ้อ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 
 

 
 

 
-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 
 
 
 
    ลงชื่อ        ฮาซัน   ปะสะกอ    ประธานกรรมการ 
     (นายฮาซัน   ปะสะกอ) 
              สมาชิกสภา อบต. ม.5 
 
 
 
ลงชื่อ     ฮัมซี   บือราเฮงปลูกา    กรรมการ   ลงชื่อ        มะรูดิง   มะมิง       กรรมการ 
        (นายฮัมซี   บือราเฮงปลูกา)       (นายมะรูดิง   มะมิง) 
          สมาชิกสภา อบต. ม.6                สมาชิกสภา อบต. ม.2 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  สภา อบต.บาตง  มมีติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้วในคราวประชุมสภาสมัย...สามัญ........      
   สมัยที.่....3........ครั้งที.่....1.........ประจำปี......2565.....เมื่อวันที่........1..สิงหาคม..2565...................... 
 
 
 
         ลงชื่อ       อับดุลเลาะ   ตันหยงตะมุง 
                 (นายอับดุลเลาะ   ตันหยงตะมุง)   
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


