
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2565 คร้ังที่ 1 

วันท่ี 6 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

เวลา 10.00 น. 
********************************************** 

 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ สมาชิกสภา อบต. เขต 5 มะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  

2. นายสมาน  สาและ รองประธานสภา อบต.  สมาน  สาและ  

3. นายมาหามะอายือมี  เจ๊ะเลาะ สมาชิกสภา อบต. เขต 1 มาหามะอายือมี  เจ๊ะเลาะ . 

4. นายมะดาโอะ  มามุ ประธานสภา อบต.  มะดาโอะ  มามุ  

5. นายแปนดี  อารง สมาชิกสภา อบต. เขต 3 แปนดี  อารง  

6. นายอับดุลฮาเล็ม  อาแว   สมาชิกสภา อบต. เขต 2 อับดุลฮาเล็ม  อาแว  

7. น.ส.สุดสาย  แดงดี เลขานุการสภาฯ  สุดสาย  แดงดี  

 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. ด.ต.รูสลาม  อาแว นายก อบต. รูสลาม  อาแว  

2. นายไซนัล  นิรมาณกุล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไซนัล  นิรมาณกุล  

3. นายซูกิปลี  เจะแล นายช่างโยธา ซูกิปลี  เจะแล  

4. นายวราวุธ  มะ เลขานุการนายก วราวุธ  มะ  

5. นายมาหามะสะตา  สะแปอิง รองนายก อบต. มาหามะสะตา  สะแปอิง  

6. น.ส.สุภาพร  จันทร์บุญรอด นักทรัพยากรบุคคล สุภาพร  จันทร์บุญรอด  

7. นายประดิษฐ์  ทองดี ผอ.กองสวัสดิการสังคม ประดิษฐ์  ทองดี  

8. นายวิทยา  วรรณทอง นิติกร วิทยา  วรรณทอง  

9. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม ผอ.กองคลัง ฮามีเนาะ  นุ้ยผอม  

10. น.ส.ชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผอ.กองการศึกษาฯ ชฎาภรณ์  ทองอ่อน  

11. น.ส.วิมล  หนุรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด วิมล  หนุรัตน์  

12. นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม นักจัดการท่ัวไป ฮาซูลีนา  วุฒิงาม  

13. น.ส.รอกาย๊ะ  มะยูน ุ รองปลัด อบต. รอกาย๊ะ  มะยูน ุ  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
    ขณะนี้เวลา 09.30 น. ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต.ท่ีได้ลงช่ือใน 

สมุดและท่ีนั่งอยู่ในท่ีประชุมสภา อบต. อันทรงเกียรติแห่งนี้  จำนวน 6 คน  ครบ
องค์ประชุม  ลำดับต่อไป  ขอเชิญ  นายมะดาโอะ  มามุ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565  วันท่ี 6 มกราคม 
2565 

    เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายมะดาโอะ  มามุ  ประธานสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลมูโนะ  ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะคร้ังแรก   
   ประจำปี 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564    
นายมะดาโอะ  มามุ  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อ่านสำเนารายงานการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมครั้งแรก  วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ให้ท่ีประชุมตามระเบียบวาระ 
นางสาวสุดสาย  แดงดี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและสมาชิกสภา
เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายงานการประชุม
   องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะครั้งแรก  ประจำปี 2564  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม  
   2564   มีท้ังหมด  16  หน้า  หน้าท่ี 1  เป็นรายช่ือผู้เข้าประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม   
   หน้าท่ี 2  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ ถึงหน้าท่ี 3  หน้าท่ี  
   3 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ   
   วิธีการเลือก  หน้าท่ี 4 วิธีการลงคะแนน  การตรวจนับคะแนน อำนาจหน้าท่ีของ 
   ประธานสภา ถึงหน้าท่ี 6  ผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

  มูโนะ คือ  นายมะดาโอะ มามุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งท่ี  
  4 หน้าท่ี 6  ระเบียบวาระท่ี 3 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
  มูโนะ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  3.1  เลือกรองประธาน  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลมูโนะ คือ นายสมาน  สาและ  สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 1 
  3.2  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ถึงหน้าท่ี 9 ผู้ท่ีได้รับ 
  เลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  คือ นางสาวสุดสาย  แดงดี  
  หน้าท่ี 9 ระเบียบวาระท่ี 4 การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจำปีและ 
  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  
  1 ประจำปี พ.ศ.2565  หน้าท่ี 10   การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   
  ประจำปี พ.ศ. 2565  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี พ.ศ.  
  2565  หน้าท่ี 11  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2565   
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ซึ่งท่ีประชุมได้กำหนดไว้ คือ   
  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5    

                     - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ระหว่างวันท่ี 4 – ๑8  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
          /-สมัยสามัญ... 



-3- 
                    - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
                     - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
                     - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
              สมัยสามัญ  สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6       
                     - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

   หน้า 12 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่น ๆ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมสภา  โดยท่ีประชุมเลือก  นายแปนดี อารง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เขตเลือกตั้งท่ี 2  นายสมาน  สาและ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เขตเลือกต้ังท่ี 1 และนายอับดุลฮาเล็ม  อาแว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เขตเลือกตั้งท่ี 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายมะดาโอะ  มามุ  ขอเชิญสมาชิกสภา ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.มูโนะ ครั้งแรก เมื่อ
ประธานสภาฯ  วันท่ี 29 ธันวาคม 2564  มีสมาชิกท่านใดขอเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือข้อสอบถาม 
   เพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วนเพื่อพิจารณา 
นายมะดาโอะ มามุ  1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนตำบล 
ด.ต รูสลาม  อาแว  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  และท่านสมาชิก
นายก อบต.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามท่ีคณะกรรมการการ 

เลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม  2564  ไปแล้วนั้น  กระผม  
ดาบตำรวจรูสลาม  อาแว  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537  แก้ไขเพิ่มเติม   ถึง (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ.2562  มาตรา 58/5  ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าท่ีให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนั้น  
กระผมดาบตำรวจรูสลาม  อาแว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จึงขอแถลง
นโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  โดยยึด
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มาเป็นแนวทางในการบริหารเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลมูโนะ    จำนวน  7  ด้าน  ดังนี้ 

    1) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               /เพื่อสนับสนุนการค้า... 
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เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร และส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสะดวก  
ปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้     

    1.1 ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ 
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย  

    1.2 ไฟฟ้า จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ชุมชนอย่างท่ัวถึง 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    1.3 แหล่งน้ำ  จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและ 
การเกษตร โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะจัดการให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

    2) นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคน
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 

    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล เพื่อสร้างงาน สร้าง 

อาชีพ 
2.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี 
    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี โดย 

จัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นท่ีของแต่ละ
หมู่บ้าน 

    2.5 ส่งเสริมให้มีสถานท่ีออกกำลังกาย สถานท่ีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
สำหรับประชาชน 

    2.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นท่ี ประสานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

    2.8 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ 
ติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์  

    3) นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะพัฒนาเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน 

สังคมและความสงบเรียบร้อย ดังนี้ 
    3.1 ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          /3.2 ส่งเสริมให้... 
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    3.2 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
    3.3 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
   พร้อมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสา  

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.4 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
    4) นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มี 

กระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

    4.1 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
    4.2 สนับสนุนให้มีการจัดต้ังตลาดกลางหรือศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน  

สินค้าเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
    4.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.4 ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร  

อุตสาหกรรมการเกษตร ควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
    5) นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากร  

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  ดังนี้  
5.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในการร่วมกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    5.2 ส่งเสริม รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน และแก้ไขปัญหาสภาวะโลก 

ร้อนในปัจจุบันโดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุดอย่าง
เป็นระบบ 

    5.3 ส่งเสริมการรักษาความสะอาดของถนนและทางเดินภายในหมู่บ้าน 
    5.4 ส่งเสริมให้มีระบบกำจัดขยะและส่ิงปฏิกูล 
    6) นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
    6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
    6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         /6.3 ส่งเสริมกิจกรรม... 
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    6.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นท่ี โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
    7) นโยบายด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจะบริหารจัดการการทำงานโดยยึดหลัก           
ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ 
งานเป็นหลัก มีแนวนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้ 

    7.1  เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับท้องท่ี ระดับท้องถิ่น ระดับ 
ประชาชนท่ัวไปโดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบล 

    7.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความท่ัวถึงและ 
เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย 

    7.3  ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร 
    7.4 ปรับปรุงระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่มี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
7.5 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องใช้ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวย

ความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนด้วยนโยบายท่ีได้แถลงมา
ท้ัง  7  ด้านนี้  กระผมได้วิเคราะห์ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในตำบลมูโนะและกล่ันกรองอย่างรอบคอบแล้วจึงได้นำมาแถลงเป็นนโยบาย
ในวันนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล          
มูโนะ  สืบต่อแต่นี้ไปเป็นระยะเวลา 4 ปี  กระผมขอยืนยันว่า จะใช้หลักการบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลมูโนะให้มาก
ท่ีสุด และกระผมหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อผลักดันให้
โครงการต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น ให้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว
ต่อไป สุดท้าย กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
มูโนะและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะทุกท่าน ท่ีได้ให้เกียรติรับ
ฟังการแถลงนโยบายในวันนี้   กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ได้รับความ
ไว้วางใจและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ท้ัง 7 ด้านนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่
น้องประชาชนชาวตำบลมูโนะสืบต่อไป 

นายมะดาโอะ  มามุ  ขอเชิญนายก แนะนำตัวคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ  
ด.ต.รูสลาม  อาแว  ท่านประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.   ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2544  มาตรา 58/3  ได้ 
          /แต่งต้ังนายก... 
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   แต่งต้ังนายก 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เพื่อช่วย 
   เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ  ดังนี้ 
    1.  นายมาหามะสะตา  สะแปอิง เป็น  รองนายก 
    2.  นายวราวุธ  มะ  เป็น   เลขานุการ 
นายมาหามะสะตา สะแปอิง เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ 
รองนายก อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมาหามะสะตา สะแปอิง  ตำแหน่งรอง 
   นายก อบต. ครับ 
นายวราวุธ  มะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ 
เลขานุการนายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวราวุธ  มะ  ตำแหน่งเลขานุการนายก  
   อบต. ครับ 
นายมะดาโอะ  มามุ  2. การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุกหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ตำบลมูโนะ  ขอเชิญ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมช้ีแจง 
นายไซนัล  นิรมาณกุล  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
ผอ.กองสาธารณสุขฯ กระผมนายไซนัล  นิรมาณกุล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามประกาศ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 
ประกอบด้วย 
1.  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธาน 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  จำนวน สองคน  เป็นกรรมการ 

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

จำนวนสองคน เป็นกรรมการ    
เนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมูโนะชุดเดิมได้หมดวาระ จึงทำให้

ต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะชุดใหม่  จำนวน 2 คน  เพื่อ
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  เพื่อแต่งต้ังใน
ระบบต่อไปครับ  

นางสาวสุดสาย  แดงดี  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ี 2 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุกหลักประกัน
เลขานุการสภาฯ  สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ตามท่ี ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้ 

ช้ีแจงไปแล้วเนื่องจากสมาชิกสภาชุดเก่าได้หมดวาระ  ดังนั้น  คณะกรรมการกองทุน 
สุขภาพฯ ตามระเบียบต้องมีสมาชิกสภาจำนวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการ  จึงนำเข้าในท่ี
ประชุมสภาเพื่อให้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้เลือกสมาชิกสภาจำนวน  2 ท่านเพื่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะหรือท่ีเรียกว่า สปสช.  ขอ
เชิญท่านประธานสภาฯได้ให้สมาชิกสภาเสนอสมาชิกสภา เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพค่ะ 

นายมะดาโอะ  มาม ุ  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานสภาฯ  คนท่ี 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน       
นายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิก อบต. เขต 5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายมะนาซิ เจ๊ะดอเลาะ  สมาชิกสภาองค์การ 
          /บริหารส่วนตำบล... 
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บริหารส่วนตำบลมูโนะสมาชิกสภา เขต 5 ขอเสนอนายแปนดี  อารง  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 3  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

นายอับดุลฮาเล็ม  อาแว  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา อบต.เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายอับดุลฮาเล็ม  อาแว  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล           มูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 2  ขอรับรองครับ 
นายมาหามะอายือมี  เจ๊ะเลาะ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมาหามะอายือมี  เจ๊ะเลาะ  สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบล มูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 1  ขอรับรองครับ 
นายมะดาโอะ  มาม ุ  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานสภาฯ  คนท่ี 2 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 
นายแปนดี  อารง   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแปนดี  อารง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลมูโนะเขตเลือกตั้งท่ี 3 ขอเสนอนายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลมูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 5  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ 

นายอับดุลฮาเล็ม  อาแว  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  อาแว  สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบล มูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 2  ขอรับรองครับ 
นายสมาน  สาและ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมาน  สาและ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลมูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 1  ขอรับรองครับ 
นายมะดาโอะ  มามุ  มีท่านใดจะเสนอผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอีก
ประธานสภาฯ  หรือไม่ถ้าไม่มีประธานสภาจะถือว่าท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพ  2 ท่าน คือ  นายแปนดี  อารง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
เขตเลือกต้ังท่ี 3 และนายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ เขตเลือกตั้งท่ี 5 

นายมะดาโอะ  มาม ุ  3. การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประธานสภาฯ  ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ขอเชิญนิติกรช้ีแจง 
นายวิทยา  วรรณทอง  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วม 
นิติกร   ประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตแห่งชาติ  กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมิน ITA  และในปีงบ ประมาณ  
2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
จะต้องประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการและประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ  จึงขอ
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดง
สัญลักษณ์การประกาศเจตจำนงสุจริต 
       /ด.ต.รูสลาม... 
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ด.ต.รูสลาม  อาแว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้าน
นายก อบต.  คุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(integrity and Transparency Assessment :ITA) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ นั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์กรให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะนำหน่วยงานให้
ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนด
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะถือปฏิบัติและ
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิต 

3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ท่ี
ทุจริตอย่างจริงจัง  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  เดือน   
        /มกราคม... 
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มกราคม  พ.ศ. ๒๕65  (ลงช่ือ)  ดาบตำรวจรูสลาม  อาแว  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ  ขอเชิญทุกท่านแสดงสัญลักษณ์เจตจำนงสุจริต 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
นายมะดาโอะ  มามุ  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ 
ประธานสภาฯ  
น.ส.รอกาย๊ะ  มะยูน ุ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    1. การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถ่ิน   
สืบเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกและสมาชิกสภาฯ  ในคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นชุดเดิมได้หมดวาระลง  จึงจำเป็นต้องคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย   

1. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน 
2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ทุกคน เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดทำแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าท่ีท่ี 

มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจ 
       /(ค) ยุทธศาสตร์... 
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(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น 

ดำเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไข 
ปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้อง
ดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นำปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะ
ดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
มีกฎหมายจัดต้ัง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าท่ี 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม 

ข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
(๖) แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วย 

ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ 
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ี 
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการ 
       /พัฒนาท้องถิ่น... 
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พัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) 

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ 
จำนวนกรรมการท้ังหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัย ช้ีขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  จึงขอให้สมาชิกสภา
คัดเลือกกันเองจำนวน 3 ท่าน  เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญ
คัดเลือกค่ะ 

นายมะดาโอะ  มามุ  ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือผู้เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  3  ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
นายแปนดี  อารง   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแปนดี อารง ขอเสนอนายมะดาโอะ  มามุ  ครับ 
 
นายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภาฯ เขต5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ ขอเสนอนายแปนดี  อารง   

ครับ 
นายสมาน  สาและ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมาน  สาและ  ขอเสนอนายมะนาซิ                  

เจ๊ะดอเลาะ ครับ 
นายมะดาโอะ  มามุ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีประธานสภาจะถือว่า  
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 3 ท่าน คือ นายมะดาโอะ   

มามุ  นายแปนดี  อารง  และนายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

น.ส.รอกาย๊ะ  มะยูน ุ  2. การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม          
รองปลัด อบต.  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

สืบเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกและสมาชิกสภาฯ ในคณะกรรมการ 
       /ติดตาม... 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
คณะกรรมการ ชุดใหม่ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ

และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมอีำนาจ 

หน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนท้องถิ่น 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี 
เห็นสมควร 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  จึงขอให้สมาชิกสภา 
คัดเลือกกันเองจำนวน 3 ท่าน  เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญ
คัดเลือกค่ะ 

นายมะดาโอะ  มามุ  ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือผู้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น  จำนวน  3  ท่านครับ 
นายสมาน  สาและ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมาน  สาและ  ขอเสนอนายอับดุลฮาเล็ม  

อาแว ครับ 
          /นายแปนดี... 
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นายแปนดี  อารง   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภาฯ  3  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแปนดี  อารง  ขอเสนอนายมาหามะอายือมี   

เจ๊ะเลาะ  ครับ 
นายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภาฯ เขต 5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ ขอเสนอนายสมาน                

สาและ ครับ 
นายมะดาโอะ  มามุ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีประธานสภา 
ประธานสภาฯ   จะถือว่าท่ีประชุมคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นจำนวน 3 ท่าน คือ นายอับดุลฮาเล็ม อาแว  นายมาหามะอายือมี  
เจ๊ะเลาะ  และนายสมาน  สาและ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

น.ส.สุดสาย  แดงดี   เรียนประธานสภา สมาชิกสภานายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ปลัด อบต.   ท่านดิฉัน  น.ส.สุดสาย  แดงดี  ขอแจ้งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วน 

ตำบลในเรื่องผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งให้
ท่านไปยื่นบัญชีรายรับ –รายจ่ายในการเลือกตั้ง  ภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส           

นายประดิษฐ์  ทองดี   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  ท่านนายก อบต. และผู้เข้าร่วม 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ประชุมทุกท่าน  กระผมนายประดิษฐ์  ทองดี  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

สังคม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบคืองานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  งานท่ี 
ทำอยู่เป็นงานผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด  
กลุ่มอาชีพและงานติดต่อหน่วยงานราชการในส่วนของกองสวัสดิการสังคม   
ขอแจ้งโครงการในวันท่ี 10 มกราคม 2565 ซึ่งผมได้รับบริจาคจากชมรม 
พัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนราธิวาส   ซึ่งชมรมพัฒนา 
ชุมชนได้บริจาคเงินมาเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีถูกผลกระทบจากน้ำ 
ท่วม  จำนวน  55 ท่านในเขตของ หมู่ท่ี 1  ขอเชิญเชิญท่านสมาชิก ท่าน 
นายกได้มอบถุงยังชีพ  ในวันท่ี 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ  
อบต.สำหรับรายช่ือผู้ท่ีได้รับถุงยังชีพ  จะให้สมาชิกหมู่ท่ี 1  ไปแจ้งให้เจ้า 
ตัวทราบ                                                                                                                       

นายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งท่ี 5 กระผมนายมะนาซิ  เจ๊ะดอเลาะจะขอเสนอแนะนโยบายของนายก อบต.  

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเพราะประเทศไทยของเรารายได้อยู่กับการท่องเท่ียว   
มูโนะของเราเป็นแหล่งท่องเท่ียว 3 จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส 
      /รู้จักมูโนะ... 
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รู้จักมูโนะว่าสินค้าสองแผ่นดินราคาถูก  แต่ท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐ คือ  
อบต. ไม่ได้ไปดูแลท้ัง ๆ ท่ี การท่องเท่ียวที่ตลาดมูโนะคนท่ีได้คือ รายใหญ่ 
ซึ่งได้ดูนโยบายของนายก อบต.มูโนะ  ข้อ 4.1  ส่งเสริมการอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน  ถ้าไม่มีทุนจะไปค้าขายในตลาดก็ไม่ไหว
ครับ  ในความคิดเห็นของผม  ท่ีจะให้เศรษฐกิจในมูโนะกลับคืน  คือต้องให้
มีการท่องเท่ียวมูโนะของเราไม่มีท่ีเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ ทะเล ภูเขา  
กระผมเคยเป็นประธานชุมชนท่องเท่ียวตลาดมูโนะ เป็นองค์กรหนึ่งของ
ท่องเท่ียวจังหวัดนราธิวาส  โดยได้ขึ้นทะเบียนกับท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
นราธิวาส  ผมไปอบรมบ่อยเรื่องนี้มูโนะ  ไม่มีเชิงการตลาด หรือเชิง
ธรรมชาติ  ผมจะขอให้คณะผู้บริหารชุดนี้ให้มีการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
เช่น ผมได้เห็น ได้ดูว่ามูโนะของเรา ธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว เช่นแม่น้ำสุไหง
โก-ลก  ท่ีผ่านมาโครงการโอท๊อบนวัตวิถี เคยให้งบประมาณมาสร้างว่ามัน
เกิดขึ้นได้ หรือไม่  เรื่องนี้ชุมชนท่องเท่ียวมูโนะได้ทำเป็นสะพานไม้ยาว
ประมาณ 80 เมตร ซึ่งได้พังไปแล้ว เพราะฉะนั้นกระผมขอให้คณะผู้บริหาร
ชุดนี้ให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเท่ียว เพราะคนท่ีมามูโนะไม่มีท่ี
ท่องเท่ียว นอกจากว่ามาซื้อของแล้วกลับไป ถ้ามีการท่องเท่ียวประชาชนท่ีมี
ทุนน้อย สามารถค้าขายได้ตามแนวนั้น  เช่นขายลูกช้ิน น้ำปั่น ซึ่งเข้าข้อ
ส่งเสริมการอาชีพและสร้างรายได้กับครอบครัวและชุมชน  กระผมก็ขอฝาก
ให้คณะผู้บริหารชุดนี้ให้ความสำคัญกับการท่องเท่ียวด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายมาหามะสะตา  สะแปอิง  ขอบคุณท่านประทานสภา รองประทานสภา ท่านนายก อบต.และ
รองนายก อบต.   คณะทุกคนท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอขอบคุณมากท่ีท่านได้ 

เสนอแนะให้มีแหล่งท่องเท่ียวในตำบลมูโนะ เราเป็นตำบลท่ีมีความสนใจ 
จากคนท่ีเข้ามาเท่ียวในจังหวัดนราธิวาส  มูโนะโด่งดังท่ีมีตลาดติดชายแดน
ในอำเภอสุไหงโก-ลก  มูโนะเป็นแหล่งเดียว ผมคิดว่า คณะผู้บริหารจะดูแล
การท่องเท่ียวให้กลับคืนมาอย่างเช่นสมัยท่ีผ่านมา  ในสมัยนั้นมาเลเซียก็
เปิดเสรีและเราคุยกับทางคณะขอ สภ.มูโนะช่วยดูแล  ถ้าจะเข้ามาไม่
จำเป็นต้องมีพาสปอร์ต นั้นคือการบริการของเราในช่วงนั้น และคิดว่าใน
อนาคตข้างหน้า ผมคิดว่าปัญหาโรคโควิดถ้าหายไป  เรื่องนี้เราสามารถท่ีจะ
มาดูแลได้  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอ  ท่านได้พัฒนาในการทำ
ตลาดแล้ว  เราเห็นด้วยซึ่ง อบต.มูโนะ จะมีส่วนร่วมและสนับสนุน จากนี้จะ
พัฒนาเส้นทางท่าเรือ หรือท่ีภาษายาวี เรียกกาแล ซึ่งตอนนี้มีถนนไปท่าเรือ
แล้ว หลังจากนี้เราต้องมีป้ายระบุช่ือท่าเรือ  เหมือนท่ีแม่สอด  ถ้ามีช่ือแล้ว
คนจะสนใจมากกว่าและมาดูฝ่ังมาเลเซีย  ก่อนหน้าท่ีเคยพาทีมงานของทูต 
       /อินโดนีเซีย... 
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อินโดนีเซียมาเดินเท่ียว เขามีความรู้สึกว่าน่าภาคภูมิใจเพราะชายแดนของ
เราเห็นฝ่ังมาเลเซียชัดและมีเรือตลอดเส้นทาง  ซึ่งผมคิดว่าในเชิงรุกเราจะ
ได้เชิญคนนอกเข้ามาดูท่าเรือ  ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกสภาและทีมบริหารจะ
ไม่ลืมท่ีจะดูแลและร่วมมือกับท่านและทุกคนในตำบลมูโนะเพื่อพัฒนาแห่ง
เศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ 

นายมะดาโอะ  มามุ   มีท่านไดจะเสนอแนะหรือสอบถ้าอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการ
ประธานสภาฯ   ประชุม     
ปิดประชุม     เวลา 11.10 น.    

      

    (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
              (นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 

(ลงช่ือ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
             (นายมะดาโอะ  มามุ) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายแปนดี  อารง) 
     

(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสมาน  สาและ) 
 

(ลงช่ือ)      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอับดุลฮาเล็ม  อาแว) 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว  
ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี  18  เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2565  

 

    (ลงช่ือ)        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
     (นายมะดาโอะ  มามุ) 


