
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕64 คร้ังที่ 2 

วันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕64 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  

เวลา 09.30 น.    
 ผู้เข้าประชุม  
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายแปนดี  อารง ประธานสภา อบต. - ลา 
๒. นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ รองประธานสภา อบต. สานูสี  เจ๊ะเงาะ  
3. นายธวัชชัย  เจ๊ะแว สมาชิก อบต. ม. ๑ ธวัชชัย  เจ๊ะแว  
4. นายสุรินทร์  หลง สมาชิก อบต. ม. ๓ สุรินทร์  หลง  
5. นายเปายี  สาและ สมาชิก อบต. ม. ๔ เปายี  สาและ  
6. นายมะดาโอะ  มามุ สมาชิก อบต. ม. ๔ มะดาโอะ  มามุ  
7. นายมูซอ  อาแว สมาชิก อบต. ม. ๕ มูซอ  อาแว  
8. นางสาวสุดสาย  แดงดี เลขานุการสภา อบต. สุดสาย  แดงดี  
 ผู้ขาดประชุม    
 -    
 ผู้ลาประชุม    

1 นายแปนดี  อารง    
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นายรอปา  อีซอ นายก อบต. รอปา  อีซอ  
2. นางสาววิมล  หนุรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด วิมล  หนุรัตน์  
3. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม ผอ.กองคลัง ฮามีเนาะ  นุ้ยผอม  
4. นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการกองช่าง ฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ  
5. นายไซนัล  นิรมาณกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ไซนัล  นิรมาณกุล  
6. นายประดิษฐ์  ทองดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ประดิษฐ์  ทองดี  
7. นายสฤษด์ิ  ลอแม รองนายก อบต. สฤษด์ิ  ลอแม  
8. นายเปาอาเดะ  อาแวหามะ รองนายก อบต. เปาอาเดะ  อาแวหามะ  
9. นายมูฮำหมัดฟาร์เดร  อีซอ เลขานุการนายกอบต. มูฮำหมัดฟาร์เดร  อีซอ  

10. นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด นกัทรัพยากรบุคคล สุภาพร  จันทร์บุญรอด  
11. นางสาวปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ  

     
เปิดประชุม  เวลา 09.30 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มาครบองค์ประชุม นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ รอง
ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 2 ตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

           /ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   เรียนส่วนราชการทุกท่านท่ีมาประชุมรวมทั้งหัวหน้าส่วนของอบต.มูโนะ   
รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้นายแปนดี  อารง  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาประชุม เนื่องจากได้สัมผัสกับผู้ท่ีมีความ
เส่ียงสูงจากผู้ติดเช้ือโควิด 19  จึงได้ทำหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.มูโนะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563
รองประธานสภา อบต.  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕64 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
นางสาวสุดสาย  แดงดี   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่านและ  
เลขานุการสภาฯ อบต. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564  ครั้งท่ี 

1 วันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕64  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ  สำหรับรายงานการประชุมมีท้ังหมดมี 14 หน้า ดังนี้ 
หน้าท่ี 1 รายช่ือผู้เข้าประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ลาประชุม  ผู้ขาดประชุม  หน้าท่ี 
2 - 10 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ             
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  หน้าท่ี  10 – 12               
2. แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน้า 13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกจะโก   หน้า  14  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ ขอให้สมาชิก อบต. ได้พิจารณา
หากมีข้อผิดพลาดหรือแก้ไขเพิ่มเติม  

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเปล่ียนแปลงแก้ไข 
รองประธานสภา อบต. หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.มูโนะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 

3/2564  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕64 
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
     ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภา อบต.  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ (รายละเอียดตามเอกสาร 
    หมายเลข 1) ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายละเอียด 

นายสุรินทร์  หลง   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่าน  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายสุรินทร์  หลง  ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการการแปรญัตติ และท่ีประชุมได้กำหนดให้สมาชิกสภาฯ ท่ีมี 

         /ความประสงค์... 
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  ความประสงค์ยื่นเสนอคำแปรญัตติในวันท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 

08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติและในวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและ
ไม่มีการแปรญัตติโดยเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิมและไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม  ขอบคุณครับ 

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท่ีได้ทำการสรุป การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
รองประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลมูโนะ มายื่นเสนอคำแปรญัตติ จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 6  เสียง  เวลา 10.15 น. 

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  2. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอเชิญ

เลขานุการ สภา อบต. 
น.ส.สุดสาย  แดงดี   เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน
เลขานุการสภาฯ   ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 มติท่ีประชุมสภา 

ได้รับหลักการและในวัน ท่ี 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 และไม่มีการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 13 สิงหาคม 
2564 ในวาระท่ี 2 ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เห็นชอบไม่มีการแปรญัตติ และได้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไปแล้ว เหลือในวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอมติท่ีประชุมให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ได้มีมติรับ
หลักการในวาระท่ี 1 และไม่มีการแปรญัตติในวาระท่ี 2 ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปแล้วและในวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้ประธานสภาขอมติท่ีประชุมให้
ตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อเสนอให้นายอำเภอพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบต่อไป 

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมสภาขออนุมัติ 
รองประธานสภา อบต.  ใหต้ราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 6 เสียง เวลา 11.00 น. 
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นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  3. พิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน
รองประธานสภา อบต.  ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง   
    จำนวนเงิน 629,250 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
น.ส.สุดสาย  แดงดี   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภา อบต.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผ่นงานเคหะและชุมขน งานบริหารท่ัวไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล เป็นเงิน
งบประมาณท้ังส้ิน ๖๒๙,๒๕๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวยังมิได้ก่อหนีผู้กพัน และตามบันทึกข้อความ 
กองช่าง ท่ี นธ 72603/2564 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วน
ตำบลมโูนะ มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าว เพื่อจ้างออกแบบอาคารท่ีทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จำนวนเงิน ๖๒๙,๒๕๐ บาท (หกแสนสองหมื่น
เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ใน
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพนัแต่มี
ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี จึงเห็นควรพิจารณานำเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/
๒๕๖๔ ครั้งท่ี 2 เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อจ้าง
ออกแบบ จ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จำนวนเงิน ๖๒๙,๒๕0.- 
บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีขอนำสู่การพิจารณาของ 
รองประธานสภา อบต.  สภา  ขอให้ทางสมาชิกพิจารณาขออนุมัติกันเงินหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า 
   ออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ 
   ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง  จำนวนเงิน ๖๒๙,๒๕0.- บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันสอง 
   ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม    อนุมัติ 6 เสียง 

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  4. พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินสะสมประจำป ี             
รองประธานสภา อบต.  งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีทำการองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลมูโนะ งบประมาณ 22,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
นายรอปา  อีซอ   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมูในะ  จะดำเนินการก่อสร้างอาคารท่ีทำการ 
นายก อบต.    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าแก ่ ซึ่ง 
    ก่อสร้างต้ังแต่ป ีพ.ศ.2543 สภาพเป็นอาคาร ๒ ช้ันขนาดเล็ก มีพื้นท่ีใช้สอยเพียง 

   แค่ 290  ตารางเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนโครงสร้างส่วนราชการภายในซึ่งม ี
 ท้ังส้ิน 6 ส่วนราชการ มีบุคลากรประมาณ ๗๓ คน และในอนาคตมีแนวโน้มท่ี 
        /จะต้องมีการบรรจุ... 
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 จะต้องมีการบรรจุแต่งต้ัง หรือสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติให้เพียงพอกับภาระงานท่ี 
 ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนการกิจมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ทำให้ต้องมีการขยายงานบริการ ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมี 
 พื้นท่ีคับแคบ แออัด กล่าวคือ มีขนาดพื้นท่ีเพียง 2 งาน 39 ตารางวา และไม่ 
 สามารถขยายพื้นท่ีอาคารให้บริการประชาชนได้ ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการใน 
 แต่ละวันมีเป็นจำนวนมากไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากสถานท่ีรองรับไม่เพียงพอ 
 บางครั้งทำให้ต้องนั่งรอคิวอยู่ด้านนอกอาคาร ประกอบกับท่ีจอดรถก็มีจำกัดไม่ 
 เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการมา 
 ติดต่อราชการ  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล
 มูโนะจึงเห็นควรก่อสร้างอาคารท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ท่ีมีความ 

 เหมาะสม ท้ังด้านอาคารและสถานท่ีจอดรถให้สามารถรองรับการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อาคาร 

  ออกแบบเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว 40.00
เมตร พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ
การก่อสร้าง 22,000,000.-บาท  (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)  มีรูปแบบรูปลักษณ์
มั่นคงแข็งแรง ถาวรอาคาร มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการใช้งานการรองรับการให้กับ
ประชาชน  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕6๑ - 
๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โดยขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินสะสม จำนวน 22,000,000.- 
(ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 

น.ส.สุดสาย  แดงดี   ปลัดขออนุญาตช้ีแจงระเบียบการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงิน 
ปลัด อบต.    สะสมและขอให้นายกและ ประธานสภาสมาชิกสภา ได้ทบทวนการจ่ายเงินทุน 
    สำรองเงินและจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงินทุนสำรอง 
    เงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับรายละเอียดระเบียบว่า 
    ด้วยการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
    และการตรวจเงิน ของ อปท. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 87  ดังนี้ 

 ข้อ ๘7 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกป ีเพื่อ
เป็นทุนสำรองเงินสะสม” 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันท่ี  
    ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ 
    ผู้ว่าราชการจังหวัด 
           /(2) กรณีท่ีปีใด... 
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(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม 

    เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้
    ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   
     ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติ 

  จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  ๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับ 

ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. 
หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาของ อปท. หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

     2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภทตาม 
    ระเบียบแล้ว 
     3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 

  เดือนและร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
 การบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว อปท. ต้องดำเนินการก่อหนี้ 

ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะ 
เวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป 

     ท้ังนี้ให้ อปท. ใช้จ่ายเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ 
    และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะ 
    การเงินการคลังของ อปท. และเสถียรภาพในระยะยาว 
     - ตามหนังสือท่ี มท 08๐๘.๔/๖ ๓1๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  
    เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. และตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
    เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
    เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยให้เป็นอำนาจสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ ความ 
    รายละเอียด ตามระเบียบท่ีอ้างถึงนั้นกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ 
    การใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจน และ 
    เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้
     ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก 
    สภาท้องถิ่น ท้ังนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้คำนึงถึง 
    ประโยชน์และท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสำคัญ 

  2. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและเป็นกิจการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทำจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสท่ีจะได้รับ
การพัฒนา 
       /3. เป็นกิจการ... 
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     ๓. เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี 
    หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นการเพิ่มพูน  
    รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่หากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน  เช่น  
    ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อท่ีดิน หรือโครงการท่ีต้องใช้เงินวงเงนิงบประมาณท่ีมี 
    มูลค่าสูงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
      3.๑ จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณ 
    รายจ่าย เพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก 
      3.๒ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังงบประมาณหรือโอน 
    งบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายไว้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็อาจใช้จ่าย 
    จากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า 
    เป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
    หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ีและไม่อาจใช้จ่ายประจำปีใน 

  ปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการท่ีมีอยู่ในแผน  
  พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสม 

    คงเหลือเพียงพอในการบริหารเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 
      3.๓ กรณีเป็นโครงการประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่อาจแยก 
    การจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 1 และมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ 
    เดียว ให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  
     4. ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินสะสม  

  โดยระบุให้ชัดเจนว่าดำเนินการเรื่องใด สถานท่ีดำเนินการท่ีใด วงเงินท่ีจะใช้เท่าใด  
  รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  ได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถ 

    ตรวจสอบได้ จึงขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.มูโนะ พิจารณาให้ 
    ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ตามเอกสารรายละเอียดประกอบ 
    โครงการประมาณการโครงการก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมขอให้สภาและผู้บริหาร 
    พิจารณาทบทวนพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบตามรายละเอียด ดังนี้ 
     1. ให้พิจารณาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก 
     ๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำโครงการนี้ 
     ๓. ต้องเป็นโครงการท่ีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากไม่ 
    ดำเนินการประชาชนเดือดร้อน แก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ได้ 
     ๔. ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
    โครงการต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีเพิ่มเติม 
    แก้ไขเปล่ียนแปลง 
     ๖. มีเงินสะสมเพียงพอไม่กระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 
     ๗. ต้องเป็นโครงการอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ อบต. 
     ๘. การกำหนดราคากลางของโครงการ (ตามระเบียบพัสดุ) 
     ๙. ระบุวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินสะสมให้ชัดเจน 
           /๑๐. การจ่ายขาด… 
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     ๑๐. การจ่ายขาดเงินสะสมต้องระบุให้ชัดเจนว่า ดำเนินการเรื่องใด สถานท่ี 
    ดำเนินการท่ีใด วงเงินท่ีจะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการ  
     ๑๑. ช้ีแจงเหตุผลตามความจำเป็นท่ีไม่อาจทำเป็นงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีได้ขอให้สมาชิกสภาและผู้บริหารพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบ 

ตามรายละเอียดว่ามีข้อมูลครบทุกประเด็นหรือไม่ ก่อนลงมติท่ีประชุมว่ามีเหตุผล
ความจำเป็นต่าง ๆ ทำไมไม่ทำในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี หรือโอนงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปีก่อน และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมีวงเงิน
งบประมาณสูง และเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน ท่ีจะต้องจ่ายขาดเงินสะสม
หรือสมควรจัดทำเป็นข้อบัญญัติในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เห็นควรให้
สภาและผู้บริหารพิจารณาทบทวนให้รอบคอบใหม่อีกครั้งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ
จ่ายขาดเงินสะสมท่ีได้อ้างถึงข้างต้นมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนหากไม่ดำเนินการโครงการดังกล่าว และตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท.
0๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวนัท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางใช้จ่ายเงินสะสมของ
อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. 
ประกอบ กับในห้วงท่ีผ่านมา อบต.มูโนะ ได้รับหนังสือจาก สตง.ภาคท่ี ๑๕ จังหวัด
สงขลา ได้มีข้อเสนอแนะให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารทบทวน การ
ใช้จ่ายขาดเงินสะสมให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ควรมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังจ่ายจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้ันตอนการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบ กระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตั้งงบประมาณเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด การจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว 
เป็นการหลีกเล่ียงการจ่ายเงินงบประมาณโดยทางอ้อม เป็นการบริหารงบประมาณ
โดยไม่คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี 
 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ ๘๙ ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

และสภาท้องถิ่นควรคำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวของ อปท.ซึ่ง
ต้องให้ความสำคัญในการบริหารงบประมาณและการควบคุมการใช้จ่ายเงินโดย
คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการได้รับความเสียหาย ขอให้ท่านทบทวนการจ่ายขาดเงินสะสม 
ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นควรคำนึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้วงถิ่น ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการ
บริหารงบประมาณและการควบคุมการใช้จ่ายเงินโดยคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความ
เสียหาย 

  สำหรับการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมและจ่ายขาดเงินสะสมในการก่อสร้าง 
        /โครงการก่อสร้าง… 
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โครงการก่อสร้างอาคารท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จะต้องขอให้สภาฯ
พิจารณาอนุมัติ  และส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติยกเว้นระเบียบจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ตามคำส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1268/2563 ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม 2563   
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน   มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสาม มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้และสำหรับการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
และจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังช้ีแจงสถานะ 

   การเงินของ อบต. 
นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม   เรียนท่านประธานสภา สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในส่วนของเงิน 
ผอ.กองคลัง    ท่ีจะใช้ท่ีซึ่งเป็นอำนาจสภาพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

 การรับ เงินการ เบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 87 (2) กรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงนิ
สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้
จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งสถานะเงินทุน
สำรองเงินสะสมของ อบต.มูโนะ ท่ีสามารถจ่ายได้ มีดังนี้ 

1. เงินทุนสำรองเงินสะสม  25,650,791.80 บาท 
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  (จำนวนเงิน 

57,679,880 บาท)  8,651,982.- บาท 
3. เงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้  16,998,809.80 บาท 

  สถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ท่ีสามารถจ่ายได้  
ดังนี ้

1. เงินสะสม  24,549,848.76  บาท 
2. ลูกหนี้ค่าภาษี  239,081.27 บาท 
3. จ่ายขาดเงินสะสม (ผูกพันปี 2563) 1,459,900.- บาท 
4. สภาอนุมัติยังไม่ก่อหนี้  2,493,400.- บาท 
5. สำรองจ่าย คชจ. ด้านบุคลากร 3 เดือน 4,200,000.- บาท 
6. สำรองกรณีจำเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณประจำปี 2564 

5,767,988.- บาท 
7. เงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ 10,389,479.49 บาท   

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
       /นายรอปา... 
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นายรอปา  อีซอ    สถานะเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสามารถ
นายก อบต.    จ่ายได้ คือเงินทุนสำรองเงินสะสม  25,650,791.80 บาท  ร้อยละ 15 ของ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (จำนวนเงิน 57,679,880 บาท)
8,651,982.- บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ 16,998,809.80 
บาท และเงินสะสมของ อบต.มูโนะ มีเงินสะสมจำนวน 24,549,848.76.- บาท 
(ยี่สิบส่ีล้านห้าแสนส่ีหมื่นเก้าพันแปดร้อยส่ีสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) และเงิน
สะสมท่ีสามารถจ่ายได้  จำนวน 10,389,479.49 บาท (สิบล้านสามแสนแปด
หมื่นเก้าพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทส่ีสิบเก้าสตางค์) ในการก่อสร้างอาคารท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จะดำเนินการก่อสร้าง ณ ศูนย์กีฬาตำบลมูโนะ  
หมูท่ี่ 5 ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ต้องใช้งบประมาณ ท้ังส้ิน 
22,000,000.- บาท จึงขออนุมัติสภาท้องถิ่นพิจารณาจ่ายเงินงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 16,000,000.- บาท และเงินสะสม จำนวน 6,000,000.- 
บาท รวมท้ังส้ิน  22,000,000,000.- บาท  

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีขอนำสู่การพิจารณาของ 
รองประธานสภา อบต. สภาขอให้ทางสมาชิกพิจารณา ขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารท่ีทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลมูโนะ หมู่ท่ี 5 ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
โดยจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 16,000,000.- บาท (สิบหกล้าน
บาทถ้วน) และเงินสะสม  จำนวน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)  รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน 22,000,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 6 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ 
นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  ท่านใดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ทราบบ้างครับ 
รองประธานสภา อบต.  
นายไซนัล  นิรมาณกุล   กองสาธารณสุขฯ  ขอแจ้งสถานการณ์โควิค 19  ในตำบลมูโนะ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  มีท้ังส้ิน 20 ราย  ซึ่งกระจายครบทุกหมู่บ้านและท่ีมากท่ีสุด คือ หมู่ 5 ในส่วนของ 
    สถานท่ีกักตัว  อบต.ได้ทำหนังสือไปยังโรงเรียนบ้านมูโนะ  เพื่อเป็นศูนย์กักแห่งท่ี 2  
    ของตำบล  เนื่องจากผู้ท่ีอยู่ท่ีกักตัวครบ 1 สัปดาห์จะมีการสวอป  ซึ่งหากมีชุดใหม่ 
    มาจะมีความเส่ียงต่อผู้ท่ีอยู่เดิมซึ่งขณะนี้มีอยู่ 5 คน  และทราบล่าสุดมาว่าข้าง 
    มัสยิดบ้านปาดังยอมีผู้เส่ียงสูง จึงได้เตรียมสถานท่ีแห่งท่ี 2 ไว้ 
นายรอปา  อีซอ  ในส่วนของตำบลมูโนะ  มีผู้ท่ีติดโรคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งจะเยียวยาในเรื่อง 
นายก อบต.  ของถุงยังชีพ  โดยการซื้อถุงยังชีพมาเก็บไว้ที่ อบต. ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้

งบประมาณในส่วนใดได้หรือไม่ และพนักงานของเรามีการเข้าเวรที่ศูนย์กักตัวขอให้
ผู้บริหารหรือสมาชิกไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ท่ีเข้าเวรด้วย 

นายไซนัล  นิรมาณกุล   สำหรับกองสาธารณสุขฯ  จะดำเนินการในส่วนของอาหารสำหรับผู้ท่ีอยู่ท่ี  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ศูนย์กักตัว  โดยเบิกค่าอาหารวันละ 3 มื้อ  สำหรับถุงยังชีพอาจจะดำเนินการได้ 
    จากงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม 
นายธวัชชัย  เจ๊ะแว   ขอให้สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีดูแล วัสดุและอุปกรณ์ท่ีชาวบ้านยืมไปเนื่องจาก 
สมาชิก ม.1    ยืมไปแล้วไม่ส่งคืน อบต. 
           /นายมะดาโอ๊ะ... 
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นายมะดาโอ๊ะ  มามุ  ขอแจ้งเรื่องการไฟฟ้า  ย้ายเสาไฟฟ้าแล้วอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ อบต.ตั้ง 
สมาชิก ม.4  ระเกะระกะ  ไม่สามารถใช้งานได้ 
ที่ประชุม  รับทราบ         

นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ   ท่านใดจะแจ้งในท่ีประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ  

ปิดประชุม    เวลา ๑2.00 น. 
 
             
     
    (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
      (นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ) 
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเปายี  สาและ) 
     

(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายมูซอ  อาแว) 
 

(ลงช่ือ)          เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธวัชชัย  เจ๊ะแว) 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว  ตามมติท่ี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4/2564 ครั้งท่ี   1   เมื่อวันท่ี       เดือนธันวาคม                                   
พ.ศ. 2564  
 
 
    (ลงช่ือ)        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
     (นายแปนดี  อารง) 
 
  



 


