
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายดือแน็ง  รานิงปะออ ประธานสภา อบต. ดือแน็ง  รานิงปะออ  
2. นายอับดุลไซเด็ง  ซาแล รองประธานสภา อบต. อับดุลไซเด็ง  ซาแล  
3. นายมะรูดิง  มะมิง สมาชิกสภา อบต. ม.2 มะรูดิง  มะมิง  
4. นายอานันท์  ตะแม็ง สมาชิกสภา อบต. ม.2 อานันท์  ตะแม็ง  
5. นายมะยาลี   หะยีดือราแม สมาชิกสภา อบต. ม.3 มะยาลี   หะยีดือราแม  
6. นายมาหะมะ  มาดือเร๊ะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 มาหะมะ  มาดือเร๊ะ  
7. นายการิม  สาแมป่าอ้อ สมาชิกสภา อบต. ม.8 การิม  สาแมป่าอ้อ  
8. นายซูกิพลี  ยูโซะปลูกา สมาชิกสภา อบต. ม.8 ซูกิพลี  ยูโซะปลูกา  
9. นายแวอาแซ  เจ๊ะหลง สมาชิกสภา อบต. ม.1 แวอาแซ  เจ๊ะหลง  
10. นายอับดุลเลาะ  แยอาลี สมาชิกสภา อบต. ม.7 อับดุลเลาะ  แยอาลี  
11. นายตอเฮร์  มะมิงสีโป สมาชิกสภา อบต. ม.4 ตอเฮร์  มะมิงสีโป  
12. นายอิบรอเฮง  มะแซ สมาชิกสภา อบต. ม.3 อิบรอเฮง  มะแซ  
13. นายรีซัม   เจ๊ะโว๊ะ สมาชิกสภา อบต. ม.5 รีซัม   เจ๊ะโว๊ะ  
14. นายอับดุลรอนิง  มามะแตฮะ สมาชิกสภา อบต. ม.7 อับดุลรอนิง  มามะแตฮะ  
15. นายอับดุลเลาะ  ตันหยงตะมุง สมาชิกสภา อบต. ม.4 อับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง  
16. นางสาวพีเน๊าะ  ยูโซะปลูกา สมาชิกสภา อบต. ม.6/

เลขานุการสภา อบต. 
พีเน๊าะ  ยูโซะปลูกา  

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 - ไม่มี -    

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายนูรูแมง  หะยีเจ๊ะโวะ นายก อบต.บาตง นูรูแมง  หะยีเจ๊ะโวะ  
2. นายอัสมิง  ตันหยงขาเดร์ รองนายก อบต.บาตง อัสมิง  ตันหยงขาเดร์  
3. นายมูหมัดซาตา  โดสามะ รองนายก อบต.บาตง มูหมัดซาตา  โดสามะ  
4. นางนาดีเร๊าะ  ฮาแว รองปลัด อบต.บาตง นาดีเร๊าะ  ฮาแว  
5. นายนิอาบีเด็ง   วาโมง ผู้อ านวยการกองช่าง นิอาบีเด็ง   วาโมง  
6. นายอุสมาน   สามะอะกา นักวิชาการศึกษา อุสมาน   สามะอะกา  
7. นายฟารุคดีน  หะยีเจ๊ะโวะ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ฟารุคดีน  หะยีเจ๊ะโวะ  
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เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดือแน็ง  รานิงปะออ ประธานสภา อบต.บาตง ได้
   กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายดือแน็งฯ :    ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม   รับรอง  16   เสียง 
    ไม่รับรอง  -  เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายดือแน็งฯ :   ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ชี้แจงครับ 

นายมะยาลีฯ :   ตามท่ีสภา อบต. ก าหนดให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร อบต. ยื่นค าแปรญัตติ   
(ประธาน คกก.แปรญัตติ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลา   
   ราชการ ตั้งแตว่ันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม
   สภา อบต.บาตง นั้น 
    ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ยื่น
   ค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้คงไว้
   ซ่ึงร่างเดิม ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอมา 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายดือแน็งฯ :   ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
(ประธานสภา อบต.) วาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
   แปรญัตติแกไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะไดลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
    ในเมื่อไม่มีท่านใดยื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาเสนอตามร่างเดิม
   โดยไมมีการแกไข  ซึ่งในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้  จะได้ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
   พอสมควร 
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นายดือแน็งฯ :   สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายในรายละเอียดหรือไม 
(ประธานสภา อบต.) 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายดือแน็งฯ :   หากไมมี   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบให้ผ่านการพิจารณา
(ประธานสภา อบต.) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2    
   ขั้นแปรญัตต ิ

ที่ประชุม :   เห็นชอบ  16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

   5.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        (วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ) 
นายดือแน็งฯ :   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภา อบต.)  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่ประชุม :   เห็นชอบ  16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายดือแน็งฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
    ลงชื่อ          พีเน๊าะ  ยูโซะ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวพีเน๊าะ  ยูโซะ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
   สมัย    สามัญ    สมัยที่    3    ครั้งที ่    2    ประจ าปี พ.ศ.     2564      .  
 
 
 
    ลงชื่อ        รีซัม  เจ๊ะโว๊ะ     ประธานกรรมการ 
     (นายรีซัม  เจ๊ะโว๊ะ) 
              สมาชิกสภา อบต. ม.5 
 
 
 
ลงชื่อ     การิม  สาแมป่าอ้อ    กรรมการ   ลงชื่อ    มะยาลี  หะยีดือราแม     กรรมการ 
         (นายการิม  สาแมป่าอ้อ)           (นายมะยาลี  หะยีดือราแม) 
          สมาชิกสภา อบต. ม.8              สมาชิกสภา อบต. ม.3 
 
 
 
   
-  สภา อบต.บาตง  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฉบับนี้  ในคราวประชุมสภา 
   สมัย    สามัญ    สมัยที่    4    ครั้งที ่    1    ประจ าปี พ.ศ.     2564      .  
 

 
 

   ลงชื่อ           ดือแน็ง  รานิงปะออ              . 
                 (นายดือแน็ง   รานิงปะออ)   
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
 


