
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564 คร้ังที่ 1 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

เวลา 09.30 น. 
ผู้เข้าประชุม  
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายแปนดี  อารง ประธานสภา อบต. แปนดี อารง  
๒. นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ รองประธานสภา อบต. สานูสี  เจ๊ะเงาะ  
๓. นายธวัชชัย  เจ๊ะแว สมาชิก อบต. ม. 1 ธวัชชัย  เจ๊ะแว  
๔. นายสุรินทร์ หลง สมาชิก อบต. ม. 3 สุรินทร์ หลง  
5. นายเปายี  สาและ สมาชิก อบต. ม. ๔ - ลา 
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    
 นายเปายี  สาและ สมาชิก อบต. ม. ๔   
     
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นายรอปา  อีซอ นายก อบต. รอปา  อีซอ  
2. นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูน ุ รองปลัด อบต. รอกาย๊ะ  มะยูน ุ  
3. นายวินิต  วังช่วย ช่างฝีมือสนาม ช้ัน 3 วินิต  วังช่วย  
4. นายชูชีพ  หีบทอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 ชูชีพ  หีบทอง  
5. นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม นักจัดการงานท่ัวไป ฮาซูลีนา  วุฒิงาม  
6. นางสาวปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ  
7. นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ชฎาภรณ์  ทองอ่อน  
8. นายไซนัล  นิรมาณกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ไซนัล  นิรมาณกุล  
9. นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการกองช่าง ฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ  

10. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม ผู้อำนวยการกองคลัง ฮามีเนาะ  นุ้ยผอม  
11. นางสาววิมล  หนุรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด วิมล  หนุรัตน์  
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
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เปิดประชุม  เวลา 09.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มาครบองค์ประชุม นายแปนดี  อารง           
ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 1                    
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้         
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายแปนดี อารง    ไม่มี 
ประธานสภา อบต.      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายแปนดี  อารง    รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.มูโนะ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 
ประธานสภา อบต.  2/2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7  กรกฎาคม  2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

นางสาวสุดสาย  แดงดี   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่าน รวมถึง 
เลขานุการสภาฯ อบต. สมาชิกสภาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 2/2564 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  สำหรับรายงานการประชุมมีท้ังหมดม ี6 
หน้า ดังนี้   
หน้าท่ี 1      รายช่ือผู้เข้าประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ลาประชุม  ผู้ขาด 
                 ประชุม 
หน้าท่ี 2 - 3 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
                 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
        ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1.การแก้ไขแผนพัฒนา 
        ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
หน้าท่ี 3 – 4 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 1.พิจารณาโอนเงิน 
        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอน 
        ครั้งท่ี 17  
หน้า 4 – 6   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ ขอให้สมาชิก อบต. ได้พิจารณา 
                 หากมีข้อผิดพลาดหรือแก้ไขเพิ่มเติม  

นายแปนดี  อารง    ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเปล่ียนแปลง 
ประธานสภา อบต.  แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.มูโนะ สมัยวิสามัญ 
    สมัยท่ี 2/2564  วันท่ี 7  กรกฎาคม  2564 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายแปนดี  อารง    ไม่มี 
ประธานสภา อบต.   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายแปนดี  อารง  1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต.  พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 รับหลักการร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)          
ขอเชิญเลขานุการฯ ช้ีแจงการจัดทำข้อบัญญัติ และระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

/นางสาวสุดสาย... 
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นางสาวสุดสาย  แดงดี   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ปลัด อบต.    ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท.0808.2/ว  

3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กำหนดว่า ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  ซึ่งเป็น
การเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ นั้น 

   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ท่ี
ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  และกระทรวงมหาดไทย และ
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาท้องถิ ่น ได้ทันกำหนดภายในวันที่ 15 สิงหาคม อาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2563 ข้อ 7 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  

   1. การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
   การต้ังงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ท่ีจัดเก็บเองขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  ภาษี จัดสรรและเงินอุดหนุน ท่ัวไปและการต้ัง
งบประมาณด้านรายจ่ายให้กระทำตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง 
ข้อบั งคับ คำส่ัง หรือหนั งสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่ อ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน รวมท้ังแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   2. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และเทศบาล และนายอำเภอกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล กำกับดูแลการ
ปฏิบัติเพื่อให้การเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563           
ข้อ 23 และข้อ 24 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีไม่ทันตามกำหนดเวลา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่
กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่ีเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทัน หาก
พบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี  

/ พร้อมท้ัง ... 
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  พร้อมท้ังเร่งรัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภายในกำหนดเวลาท่ีเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้แล้ว
เสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ   

    2.2 ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแนะนำและ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและติดตามผลการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจกระทำได้โดยวิธีการประชุม
ช้ีแจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณเป็น
แนวทางในการดำเนินการ และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะก่อนการจัดทำงบประมาณ 

    2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โครงการประเภทงานก่อสร้างให้
จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าแรงและราคาต่อหน่วย และให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่าง 

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดส่งให้สภาท้องถิ่นพร้อมกับร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอพร้อมกับ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนล่วงหน้า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   3. การดำเนินการเมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใส ให้ดำเนินการดังนี้ 

    3.1 ให้นำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่าย
เพื่อการลงทุนหรือโครงการสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบ 

    3.2 การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   4.  การรายงาน 
    4.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
จำนวน 1 ชุด ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันส้ินสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เผยแพร่ทาง
เว๊บไซค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 38 
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    4.2 เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 

   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    1.1 ให้หน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่ายตามรูปแบบ งป.1 , งป.2 , งป.3 
เสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  

    1 .2 ให้ เจ้ าหน้ า ท่ี งบประมาณ ดำเนิน การ จัดทำร่ าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็ว และ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม เพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันท่ี 1 
ตุลาคม  
 2. แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายรับ   
  2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการ
รายรับท้ังปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ (ตามรายการประเภทรายรับท่ีองค์กร
ปกครองส่วยท้องถิ่นได้รับในปีท่ีผ่านมาตามท่ีกฎหมายกำหนด) 
  2.2 รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองภาษี
จัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  หรือเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
  2.3 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีต้องจัดทำข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3. แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย  
  การต้ังงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนท่ัวไป  ให้กระทำตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย
กำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน รวมท้ัง
แนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป สู่การปฏิบั ติและเน้น  การบูรณาการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับพื้นท่ีจังหวัด (Area 
Based) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและแผนชุมชน  
  สำหรับรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายต่างๆ สามารถดูได้
จากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสาร
หมายเลข 1)  
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นางสาวสุดสาย  แดงดี   สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็
ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็น ผู้
เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
สำหรับข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ 48 ในกรณีท่ี
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการให้คณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายช่ือกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ท้ังนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับ
แต่วันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้ง 
มติของสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
วรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
ตามลำดับ  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญั ตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด        
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภา
ท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร 
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  ญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น

รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้    

นายแปนดี  อารง    เชิญผู้บริหารแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต.  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลำดับต่อไป 

นายรอปา  อีซอ    เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
นายก อบต.    บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะได้ 
    เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลมูโนะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน 
    ตำบลมูโนะ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 
    สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการใน 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  
     1.  สถานะการคลัง 
          1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงินดังนี้   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน  61,711,970.64 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,549,848.76 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,650,791.80 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้

เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน 

จำนวน 6 โครงการ รวม  1,092,560.00  บาท 
          1.2 เงินกู้คงค้างจำนวน  0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563  
 2.1 รายรับจริงจำนวน  56,169,703.81  บาท  ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร   64,885.27  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
     211,441.00  บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  408,925.29  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
                                                                     0.00 บาท 

       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     18,902.10  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      1,889.00   บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร       21,357,895.15  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       34,105,766.00  บาท 

      2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
             5,195,268.00  บาท 
 
 

/ (2.3) รายจ่าย... 
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2.3 รายจ่ายจริง   จำนวน 45,013,695.06  บาท  ประกอบด้วย 

 งบกลาง    9,637,538.00  บาท
บุคลากร           15,195,532.00  บาท 

      งบดำเนินงาน           12,299,458.03  บาท 
     งบลงทุน             2,925,410.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน            4,955,757.03  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น                           0.00  บาท 

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                     5,195,268.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี 
                                              10,752,793.26 บาท 

      2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    0.00 บาท 
      2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้      0.00 บาท 

  คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

  รายรับจริงปี 2563 จำนวน 56,169,703.81 บาท  
  ประมาณการในปี 2564 จำนวน 57,679,880.00 บาท  
  ประมาณการปี 2565 จำนวน 58,293,960.00 บาท  
  รายจ่ายจริงปี 2563 จำนวน 45,013,695.06 บาท  
  ประมาณการในปี 2564 จำนวน 57,679,880.00 บาท  
  ประมาณการใน ปี 2565 จำนวน 58,293,900.00 บาท    
   ในส่วนของรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี้ 
    แผนงานงบกลาง   11,900,170  บาท 
       แผนงานบริหารงานท่ัวไป  15,001,700  บาท 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน     178,250  บาท 
       แผนงานการศึกษา  15,810,658  บาท 
       แผนงานสาธารณสุข    4,336,252  บาท 
       แผนงานสังคมสงเคราะห์    1,610,230  บาท 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    30,000  บาท 
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
                980,000  บาท 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   8,226,640  บาท 
       แผนงานการเกษตร         20,000  บาท 
       แผนงานการพาณิชย์       200,000  บาท 
             รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 58,293,900  บาท 

   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

นายแปนดี  อารง    มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ 
        ประธานสภา อบต. แผนได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565   
/ นางสาว... 
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นางสาวปิยาภรณ์ เปล่งอรุณ  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ส่วนราชการทุกท่าน สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 
    ร่างข้อบัญญัติ รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 
     หมวดภาษีอากร   110,000.00  บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
          229 ,100.00  บาท

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   301 ,000.00  บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

           55,000.00  บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     17,300.00   บาท
       หมวดรายได้จากทุน       2,500.00   บาท
       หมวดภาษีจัดสรร        23,641,000.00  บาท
       หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        33,938,000.00  บาท 

                 รวมงบประมาณรายรับท้ังส้ิน 58,293,900  บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญติั งบประมาณการ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565    
  ด้านบริหารท่ัวไป     

       แผนงานบริหารงานท่ัวไป  15,001,700  บาท 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน     178,250  บาท 
      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       แผนงานการศึกษา  15,810,658  บาท 
       แผนงานสาธารณสุข    4,336,252  บาท 
       แผนงานสังคมสงเคราะห์    1,610,230  บาท 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    30,000  บาท 
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
                980,000  บาท 
      ด้านการเศรษฐกิจ 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   8,226,640  บาท 
       แผนงานการเกษตร         20,000  บาท 
       แผนงานการพาณิชย์       200,000  บาท 
      ด้านการดำเนินงานอื่น 
       แผนงานงบกลาง     11,900,170 บาท 
             รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 58,293,900  บาท 

นายแปนดี  อารง   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติใน 
ประธานสภา อบต  ท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 1 รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) ขอมติท่ีประชุมรับหลักการร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  

/ มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม   รับหลักการ 6 เสียง เวลา ๑0.45 น. 

นายแปนดี  อารง    2. การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต.  งบประมาณรายจ่าย ปี 2565  แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เชิญปลัดช้ีแจง
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

นางสาวสุดสาย  แดงดี   ขออนุญาตช้ีแจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
เลขานุการสภา อบต.  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) 
    ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด 

เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภา
ท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน 
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น   
สำหรับรายละเอียดในการแต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ             
ท่ี 2 การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

   ข้อที่  1  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญั ตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภา 

 
/ท้องถิ่น... 
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  ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ

เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียง
ข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงช้ีขาด        
ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญั ติทีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข 

  เพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานย่อตาม
วรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด หรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
 ข้อท่ี 2 ต้องกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบ
ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลา เสนอ
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการร่าง 
ข้อบัญญั ติงบประมาณนั้น คือ ในเวลาราชการไม่น้อยกว่ายี่ สิบส่ีช่ัวโมง             
เริ่มต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และยื่นเสนอคำแปรญัตติ ณ สถานท่ีใด 
 ข้อที่ 3 ท่านต้องกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติก่อน ว่าท่านจะ
กำหนดระยะเวลากี่วัน 

นายแปนดี  อารง    ขอบคุณปลัดท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ประธานสภา อบต.  ญัตติ ขอให้ท่านเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ จำนวน 3  
    ท่าน หรือ 7 ท่าน  

มติท่ีประชุม     มีมติเสนอ 3 ท่าน 

นายแปนดี  อารง    ลำดับต่อไป เรามาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอ 
ประธานสภา อบต.           

นายมะดาโอะ มามุ   ผมนายมะดาโอะ มามุ สมาชิกสภา อบต.ม.4 ขอเสนอนายธวัชชัย เจ๊ะแว
สมาชิกสภาอบต. ม.4  สมาชิก อบต. ม.1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายแปนดี  อารง    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบต. 

นายสานูสี เจ๊ะเงาะ   ผมนายสานูสี เจ๊ะเงาะ สมาชิกอบต. ม.2 ขอรับรองนายธวัชชัย 
สมาชิกสภาอบต. ม.2  เจ๊ะแว สมาชิก อบต. ม.1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายมูซอ  อาแว    ผมนายมูซอ  อาแว สมาชิกอบต. ม.5 ขอรับรองนายธวัชชัย เจ๊ะแว  
สมาชิกสภาอบต. ม.5  สมาชิก อบต. ม.1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายแปนดี  อารง    เชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
ประธานสภา อบต. 

นายมูซอ  อาแว    ผมนายมูซอ  อาแว สมาชิกสภา อบต.ม.5 ขอเสนอนายสุรินทร์ หลง  
สมาชิกสภา อบต. ม.5  สมาชิก อบต. ม.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

/ นายธวัชชัย... 
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นายธวัชชัย  เจ๊ะแว   ผมนายธวัชชัย เจ๊ะแว สมาชิกอบต. ม. 1 ขอรับรองนายสุรินทร์ หลง  
สมาชิกสภาอบต. ม.1  สมาชิก อบต. ม.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายมะดาโอะ มามุ   ผมนายมะดาโอะ มามุ สมาชิกอบต. ม.4 ขอรับรองนายสุรินทร์ หลง  
สมาชิกสภาอบต. ม.4  สมาชิก อบต. ม.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายแปนดี  อารง    เชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
ประธานสภา อบต. 

นายธวัชชัย  เจ๊ะแว   ผมนายธวัชชัย เจ๊ะแว สมาชิกอบต. ม.1 ขอเสนอนายมะดาโอะ มามุ 
สมาชิกสภาอบต. ม.1  สมาชิก อบต. ม.4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายสุรินทร์ หลง    ผมนายสุรินทร์ หลง สมาชิกอบต. ม.3 ขอรับรองนายมะดาโอะ มามุ 
สมาชิกอบต. ม.3   สมาชิก อบต. ม.4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายสานูสี เจ๊ะเงาะ   ผมนายสานูสี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภา อบต. ม.2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาอบต. ม.2  นายมะดาโอะ มามุ สมาชิก อบต. ม.4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  

นายแปนดี  อารง    เราได้คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว จำนวน 3 ท่าน คือ  
ประธานสภา อบต.   1.  นายธวัชชัย  เจ๊ะแว สมาชิกอบต. ม.1 
     ๒.  นายสุรินทร์  หลง สมาชิกอบต. ม.3 

๓. นายมะดาโอะ มามุ สมาชิกอบต. ม.4 

นายแปนดี  อารง    ขอให้เสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตามระเบียบข้อ 45 วรรค
ประธานสภา อบต.  สาม ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ในเวลาราชการ  

มติท่ีประชุม  เสนอวันท่ี 3 – 5  สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ   

นายแปนดี  อารง    ขอมติในการกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติว่าจะกำหนด 1 วัน 
ประธานสภา อบต.  หรือ 2 วัน 

มติท่ีประชุม   กำหนด 1 วัน คือ ประชุมในวันท่ี  6  สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 
น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

นางสาวสุดสาย  แดงดี   ขอสรุปมติท่ีประชุม คือ  
เลขานุการสภา อบต.   ข้อท่ี 1 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประเภทสามัญ จำนวน 3 ท่าน 

ข้อท่ี 2 กำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง คือ
นับต้ังแต่รับหลักการวาระท่ี 1 คือกำหนดวันท่ี 3 – 5  สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.มูโนะ ข้อท่ี 3 กำหนด 1 วัน 
ในการแปรญัตติ คือ วันท่ี 6 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม อบต.มูโนะ ส่วนในการยื่นคำแปรญัตติให้ท่านไปดูแบบฟอร์มการยื่น
ในระเบียบได้ และในส่วนของผู้บริหารถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็
ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใน
วันนี้วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ครั้งท่ี 1 เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ณ ห้องประชุม อบต. 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 5 ... 
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นายแปนดี อารง    3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวน
ประธานสภา อบต.     แห่งชาติป่าโคกจะโก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาแก้มลิงบึงรามิง 
    พร้อมอาคารประกอบ  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีชลประทานมูโนะ ครับ 

นายวินิต  วังช่วย    เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
ช่างฝีมือสนาม ช.3 ส่วนราชการทุกท่าน  กรมชลประทานได้ขอใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

โคกจะโก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาแก้มลิงบึงรามิง พร้อมอาคาร
ประกอบ  ซึ่งโครงการนี้เราได้ส่งเรื่องราวคำขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบต่างๆไปแล้ว  ซึ่งยังขาดคำรับรองมติ ให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ซึ่งในวันนี้ผมในฐานะ
ตัวแทนของสำนักงานชลประทานตำบลมูโนะ ขอมติให้ความเห็นชอบจาก
สภาแห่งนี้  ส่วนรายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ท่ีทาง
เราได้สำเนาให้สภาประกองการพิจารณา ขอบคุณครับ  

นางสาวสุดสาย  แดงดี  ขออนุญาตคะ พื้นท่ีท่ีจะจัดโครงการนี้ ทางชลประทานได้ตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ แน่ชัดแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ได้มีการทับซ้อนกับพื้นท่ีชาวบ้านแต่อย่างใด ใช่ไหม

คะ 

นายวินิต  วังช่วย    ครับ ทางเราได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการทับซ้อนกับพื้นที่
ช่างฝีมือสนาม ช.3  ของชาวบ้านแต่อย่างใด และได้ทำประชาคมไปหลายครั้งแล้วครับ 

ชาวบ้านเองก็ได้ให้ความยินยอมให้จัดโครงการนี้ 

นายแปนดี อารง    ครับก่อนท่ีสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่ทราบว่ามีใครจะ
ประธานสภา อบต.  สอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ 

นายธวัชชัย  เจ๊ะแว   ผมนายธวัชชัย เจ๊ะแว สมาชิกอบต. ม.1 ไม่ทราบว่า ถ้าสภาเรา
สมาชิกสภาอบต. ม.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะมีปัญหากับชาวบ้านไหม  

นายชูชีพ  หีบทอง   เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้า
หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ   ส่วนราชการทุกท่าน ผมนายชูชีพ หีบทอง ตำแหน่ง หน.ฝ่ายส่งน้ำและ 

บำรุงรักษาน้ำท่ี 1  สืบเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 นายมุสตอปา อาบะ ได้
เดินเรื่องร้องขอดำเนินการปรับปรุงบึงรามิง และทางเราได้เข้าไปตรวจสอบ
ดำเนินการ ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 4 ครั้ง นับต้ังแต่ปี 
2562 มีการออกแบบและช้ีแจงผลต่างๆท่ีจะได้รับจากโครงการตัวนี้ และ
ได้รับการเห็นชอบจากท่ีประชุม แต่เราได้มีปัญหาตรงเป็นพื้นท่ีติดกับป่าโคก
จะโกและเราได้ทำหนังสือขออนุญาตกับกรมป่าไม้ไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่
เอกสารขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ซึ่ง
งบประมาณของโครงการตัวนี้เราได้รับมาแล้วในปี 2564  แต่ทางกรมป่าไม้
ยังไม่อนุญาต เพราะยังขาดความเห็นชอบจากสภา ถ้าได้เอกสารให้ความ
เห็นชอบจากสภาแล้ว ทางชลประทานจะส่งให้กับกรมป่าไม้ตามลำดับ
ขั้นตอนของการดำเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายแปนดี อารง    ครับก่อนท่ีสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่ทราบว่ามีใครจะ
ประธานสภา อบต.  สอบถามเพิ่มเติมไหม  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 6 เสียง 

/ ระเบียบ... 
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นายแปนดี อารง    ครับ ผมขอฝากเรื่องให้ทางชลประทาน เมื่อปีท่ีแล้วโครงการถมดิน 
ประธานสภา อบต.  2 ข้างทางจากกูแบดีแยไปบึงรามิง พื้นท่ีเดิมจะไม่สูง  พอมีการถมท่ีจะทำให้ 

พื้นท่ีสูง ซึ่งทางชลประทานได้วางท่อช่วงน้ำท่วมนำ้จะไหลช้า ทำให้ชาวบ้าน
กระทบเวลาฝนตก ฝากให้ชลประทานลงไปดูด้วยนะครับ   

นายชูชีพ  หีบทอง   ครับๆ ผมรับเรื่องไว้ เด๋ียวจะลงไปตรวจสอบ 
หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ   

นายแปนดี อารง    มีใครจะประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าว เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 

นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูน ุ   ขออนุญาต จากกองสวัสดิการสังคม ฝากประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก
รองปลัดอบต.   ทุกหมู่ท่ีประสงค์จะของบซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถแจ้ง 
    ความประสงค์ได้ท่ีกองสวัสดิการสังคม    ขอบคุณคะ 

นายแปนดี อารง    เชิญกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมครับ 
ประธานสภา อบต. 

นายไซนัล  นิรมาณกุล   เรื่องสถานการณ์โควิด  ตอนนี้ตำบลมูโนะเรา จำนวนผู้ป่วยเกินหลัก
ผอ.กองสาธารสุขฯ  สิบไปแล้ว  ส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวติดกัน  ภาวะการติดเช้ือก็ไม่ได้ 
    ติดง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก ต้องระวังในเรื่องการสัมผัส และตอนนี้ทางสาธารณสุข 
    งานก็ล้นมือ 

นางสาวสุดสาย  แดงดี   ขออนุญาตคะ ในการฉีดวัคซีนของพนักงานอบต.เรา  ทางกอง
เลขานุการสภาฯ   สาธารณสุขจะดำเนินการอย่างไรต่อ 

นายไซนัล  นิรมาณกุล   ในส่วนของพนักงานท่ีประสงค์จะฉีด สามารถแจ้งความประสงค์ผอ.
กองสาธารสุขฯ   ท่ีอสม หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านได้เลย  

นายแปนดี อารง     ครับ มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี ผลขอ
ประธานสภา อบต.  อนุญาตปิดการประชุม 
  

ปิดประชุม    เวลา 12.00 น. 
 

           
    (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
      (นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 

           

 
    (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
                   (นายแปนดี  อารง) 
                         ประธานสภา อบต.มูโนะ  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

    (ลงช่ือ)         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายเปายี  สาและ) 
 
 
 

 (ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมูซอ  อาแว) 
 
 
 

(ลงช่ือ)         เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธวัชชัย  เจ๊ะแว) 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ตาม
มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 

 

    (ลง0ช่ือ)      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ 
     (นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ) 
     

 
 
 
 


