
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /๒๕64 คร้ังที่ 1 
วันจันทร ์ท่ี 14 มิถุนายน ๒๕64 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
เวลา 09.30 น. 

 ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

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  
๕. นายเปายี  สาและ สมาชิก อบต. ม. ๔ เปายี  สาและ  
๖. นายมะดาโอะ  มามุ สมาชิก อบต. ม. ๔ มะดาโอะ  มามุ  
๗. นายมูซอ  อาแว สมาชิก อบต. ม. ๕ มูซอ  อาแว  
๘. นางสาวสุดสาย  แดงดี เลขานุการสภา อบต. สุดสาย  แดงดี  
 ผูข้าดประชุม      
 ไม่มี    
 ผูล้าประชุม      
 ไม่มี    
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นายรอปา  อีซอ นายกอบต. รอปา  อีซอ  
2. นายพิชิต  หมอสุข นวก.เกษตร พิชิต  หมอสุข  
3. นางสาวรมิดา  วงศ์ประสิทธิ์ พัฒนากรประจำตำบลมูโนะ รมิดา  วงศ์ประสิทธิ์  
4. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม ผอ.กองคลัง ฮามีเนาะ  นุ้ยผอม  
5. นางสาววิมล  หนุรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดอบต. วิมล  หนุรัตน์  
6. นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูน ุ รองปลัดอบต.มูโนะ รอกาย๊ะ  มะยูน ุ  
7. นางสากีนะ  กือจิ นวค.สาธารณสุขชำนาญการ สากีนะ  กือจิ  
8. นายวิทยา  วรรณทอง นิติกร วิทยา  วรรณทอง  
9. นายฮาเร็ซ  ยูโซ๊ะ ผอ.กองช่าง ฮาเร็ซ  ยูโซ๊ะ  

10. นายไซนัล  นิรมาณกุล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไซนัล  นิรมาณกุล  
11. นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผอ.กองการศึกษาฯ ชฎาภรณ์  ทองอ่อน  
12. นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ รองนายก อบต. เปาะอาเดะ  อาแวหามะ  
13. นายมูฮำหมัดฟาร์เดร  อีซอ เลขานุการนายกอบต. มูฮำหมัดฟาร์เดร  อีซอ  
14. นายสฤษด์ิ  ลอแม รองนายก อบต. สฤษด์ิ  ลอแม  
15. นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม นักจัดการงานท่ัวไป ฮาซูลีนา  วุฒิงาม  
16. นางสาวปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ  
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เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
   เมื่อท่ีประชุมมาครบองค์ประชุม และถึงเวลาตามกำหนดนัดประชุมแล้ว นายแปนดี อารง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้กล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายแปนดี  อารง สวัสดีทุกส่วนราชการทุกท่านท่ีมาประชุมรวมทั้งหัวหน้าส่วนของอบต.มูโนะ   
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าท่ีคนใหม่จาก

หน่วยงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก ขอเชิญแนะนำตัว เชิญครับ 

นางสาวรมิดา  วงศ์ประสิทธิ์  ดิฉันนางสาวนางสาวรมิดา  วงศ์ประสิทธิ์  ตำแหน่ง พัฒนากรประจำตำบลมูโนะ คะ 

นายแปนดี  อารง ครับ  และลำดับต่อไป เราเข้าสู่ในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  อบต.สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1/2562 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564  
   ขอเรียนเชิญปลัดอบต. ในฐานะเลขานุการสภาได้ช้ีแจง ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

นางสาวสุดสาย  แดงดี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามท่ีได้มีการ 
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 2564 
  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.มูโนะ  

สำหรับรายงานการประชุมมี ท้ังหมด 4 หน้า  ดังนี้ 
   หน้าท่ี ๑  จะเป็นรายช่ือผู้เข้าประชุม/ผู้เข้าร่วมประชุม   

หน้าท่ี 1  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ และระเบียบวาระท่ี 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

   หน้าท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   หน้าท่ี 2-3 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 9  , 10  
   หน้าท่ี 4 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ  
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2564  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
ก็มีท้ังหมด 4 หน้า ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม 
จะมีการแก้ไขหรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

นายแปนดี  อารง ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม                                       

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

นายแปนดี  อารง  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 7/2564 ขอเชิญนักวิเคราะห์
ประธานสภาฯ     นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียด เชิญครับ 
นางสาวปิยาภรณ์ เปล่งอรุณ   เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์ฯ สำหรับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ ด้วยกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดท่ีจะดำเนินการก่อสร้าง
โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
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เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การ 

 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และโดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบั ติ   เพื่ อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  เป็นกรอบในการจัดทำงบประ มาณ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ไปจัดทำงบประมาณตามปีท่ีกำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีท่ีจะดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔  ไว้ ณ วันท่ี ๑๓  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดโครงการจำนวน 5 โครงการ ดังนี้ ค่ะ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แก้ไข ครั้งท่ี 7/2564 องค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ท่ี  ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปาดัง ยอ หมู่ท่ี 3 ปีงบประมาณ 
2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2564 เปล่ียนแปลง
ใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเป๊าะเฮงโรตี หมู่ท่ี 3 โครงการลำดับท่ี 5  หน้า  2 
ปีงบประมาณ 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2564 
เปล่ียนแปลงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดนูรุลยาบาล หมู่ ท่ี 5 (หน้าศูนย์เด็ก) โครงการ
ลำดับท่ี 7  หน้า  3 ปีงบประมาณ 2565  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2564 เปล่ียนแปลงใหม ่ปีงบประมาณ 2564 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอะโลเปาะโต-บอยอปูเต๊ะ หมู่ท่ี 5 โครงการลำดับท่ี 8  
หน้า 3 ปีงบประมาณ 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 
2/2564 เปล่ียนแปลงใหม ่ปีงบประมาณ 2564 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวมมิตรบ้านซาแม หมู่ท่ี 5โครงการลำดับท่ี 10  หน้า  
4 ปีงบประมาณ 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
2/2564 เปล่ียนแปลงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (ตามเอกสารท่ีแนบ) 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

นายแปนดี  อารง  1. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
ประธานสภาฯ  และแผน ช้ีแจงรายละเอียด เชิญครับ 

นางสาวปิยาภรณ์ เปล่งอรุณ   ค่ะ ในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
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จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้ว 
เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570 ต้องจัดทำหรือทบทวนให้เสร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2564ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
ประกอบกับหนังสืออำเภอสุไหงโก-ลก ด่วนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.17/ว356 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ซึ่งอำเภอได้แจ้งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570)ในเขตจังหวัดนราธิวาส
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่ง
กระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
เพื่อขอความเห็นชอบ 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ตามอำนาจหน้าท่ีและนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้มีการประชุม เพื่อรวบรวม
แนวทางและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
แล้วเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ได้จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖4 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้จัดทำบันทึก
เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมู
โนะ ในวัน ท่ี  2  มิ ถุน ายน  พ .ศ . ๒๕๖4 เพื่ อขอความเห็นชอบ  ตามเค้ าโครงที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือดังกล่าว ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะประกอบด้วย 
4 ส่วน  
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ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

     (1) ด้านกายภาพ  
    1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนท่ีประกอบ) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
     1.4  ลักษณะของดิน   
      (2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
     2.1  เขตการปกครอง  
    2.2 การเลือกตั้ง  
       (3) ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการ
คาดการณ์ในอนาคต) 

    3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
       (4) สภาพทางสังคม   
     4.1 การศึกษา  
     4.2 สาธารณสุข 

      (5) ระบบบริการพื้นฐาน  
     5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
     5.2 การไฟฟ้า  
     5.3 การประปา 
     5.4 โทรศัพท์  
     5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
       (6) ระบบเศรษฐกิจ  
      6.1 การเกษตร 
      6.2 การประมง  
      6.3 การปศุสัตว์  
      6.4 การบริการ  
      6.5 การท่องเท่ียว   
      6.6 อุตสาหกรรม  
      6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      6.8 แรงงาน  
       (7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
    7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเพื่อชุมชน 
    7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
    7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
    7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
       (8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
     8.1 การนับถือศาสนา  
      8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
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     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
         (9) ทรัพยากรธรรมชาติ  
    9.1 น้ำ 
    9.2 ป่าไม้  
       (10) การบริหารงานบุคคล 
    10.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
    10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
    10.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
   ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (อบจ.) 
   1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.1 วิสัยทัศน์  
    2.2 ยุทธศาสตร์ 
    2.3 เป้าประสงค์ 
    2.4 ตัวชี้วัด  
    2.5 ค่าเป้าหมาย 
    2.6 กลยุทธ์ 
    2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       (3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพ ด้าน เศรษฐกิจ ด้ าน สังคม ด้ านการศึกษา ด้ าน ผังเมื อง ด้ าน เทคโน โลยี  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

  ส่วนท่ี 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
     (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
     (2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 มีโครงการรวมท้ังหมด 5 ปี จำนวน 715 
โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน  357,080,245 บาท แยกเป็น แต่ละปี ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ปี 2566 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 13,907,000 บาท 
 ปี 2567 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 16,310,230 บาท 
 ปี 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 17,059,500 บาท 
 ปี 2569 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 36,078,200 บาท 
 ปี 2570 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 17,047,095 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปี 2566 จำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 38,318,650 บาท 
 ปี 2567 จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 15,911,320 บาท 
 ปี 2568 จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 29,886,350 บาท 
 ปี 2569 จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 13,782,350 บาท 
 ปี 2570 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 14,632,350 บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 ปี 2566 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 39,770,000 บาท 
 ปี 2567 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 2,670,000 บาท 
 ปี 2568 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 16,696,200 บาท 
 ปี 2569 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 7,770,000 บาท 
 ปี 2570 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 3,270,000 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 ปี 2566 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
 ปี 2567 จำนวน 0 โครงการ งบประมาณ  -   บาท 
 ปี 2568 จำนวน 0 โครงการ งบประมาณ  -   บาท 
 ปี 2569 จำนวน 0 โครงการ งบประมาณ  -   บาท 
 ปี 2570 จำนวน 0 โครงการ งบประมาณ  -   บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ปี 2566 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 22,575,000 บาท 
 ปี 2567 จำนวน  8 โครงการ งบประมาณ   2,475,000 บาท 
 ปี 2568 จำนวน  7 โครงการ งบประมาณ      475,000 บาท 
 ปี 2569 จำนวน  7 โครงการ งบประมาณ      475,000 บาท 
 ปี 2570 จำนวน  7 โครงการ งบประมาณ      475,000 บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ปี 2566 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 940,000 บาท 
 ปี 2567 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 890,000 บาท 
 ปี 2568 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 940,000 บาท 
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 ปี 2569 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 890,000 บาท 
 ปี 2570 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 940,000 บาท 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปี 2566 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 23,160,000 บาท 
 ปี 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 11,906,000 บาท 
 ปี 2568 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ   1,510,000 บาท 
 ปี 2569 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ   3,160,000 บาท 
 ปี 2570 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ   1,160,000 บาท 

 สรุป รวมทั้งสิ้น 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน  715  โครงการ 
 ปี 2566 จำนวน 151 โครงการ งบประมาณ  140,670,650  บาท 
 ปี 2567 จำนวน 146 โครงการ งบประมาณ    50,162,550   บาท 
 ปี 2568 จำนวน 142 โครงการ งบประมาณ    66,567,050  บาท 
 ปี 2569 จำนวน 139 โครงการ งบประมาณ    62,155,550  บาท 

ปี 2570 จำนวน 137 โครงการ งบประมาณ    37,524,445  บาท 

  ส่วนท่ี 4  การติดตามและประเมินผล 
     (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ  
     (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (4) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

        4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
           4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนารวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อ 
    นำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
    เชิญท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านได้ดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบการ 
    ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา ค่ะ 
นายแปนดี  อารง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ     

นางสาวสุดสาย  แดงดี ขออนุญาตคะ ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จากเอกสาร 
เลขานุการสภาฯ  ท่ีท่านได้รับ ส่วนท่ี 1 จะเป็นสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การ 
    พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ 

ปฏิบัติ ซึ่งจะมีบัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.01) รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
รายละเอียดโครงการท่ีเกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/1) และบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)  ส่วน
ท่ี 4 จะเป็นการติดตามและประเมินผล ขอให้ท่านดูรายละเอียดด้วยนะคะ ตามเอกสาร
หมายเลข 1 

นายแปนดี  อารง  ไม่ทราบว่าตัวอาคารสำนักงานใหม่ของเรามีอยู่ในแผนไหม 
ประธานสภาฯ     

นางสาวปิยาภรณ์ เปล่งอรุณ   มีต้ังไว้ในแผน ต้ังไว้ในปี 2565 และในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ต้ังไว้เช่นกันคะ 
นักวิเคราะห์ฯ 



-9- 

นายแปนดี  อารง  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหม ถ้าไม่มี ผมขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการ
ประธานสภาฯ  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

นายแปนดี  อารง  2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัดขออนุญาตช้ีแจงระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมและขอให้นายกและประธานสภา/
เลขานุการสภาฯ    สมาชิกสภา ได้ทบทวนการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายขาด 
   เงินสะสมประจำปี 2564 สำหรับรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการจ่ายขาดเงินสะสมตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงิน  ของ อปท. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายขาดเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ อปท. ท่ีเกี่ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท. หรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะ เวลาท่ีกำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น  เป็นอันพับไป   

ท้ังนี้ให้ อปท. มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว  
- ตามหนังสือท่ี มท 0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 เรื่องซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. และตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยให้เป็นอำนาจสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ ความรายละเอียด ตามระเบียบท่ีอ้างถึงนั้น 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น  ท้ังนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้คำนึงถึง
ประโยชน์และท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสำคัญ 
2. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นกิจการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ทำจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสท่ีจะได้รับการ
พัฒนา 
3. เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ีหรือ
กิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึง่หากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน  เช่น  ค่า
ก่อสร้างอาคาร  หรือซื้อท่ีดิน  หรือโครงการท่ีต้องใช้เงินวงเงินงบประมาณท่ีมี
มูลค่าสูงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก 

3.2 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังงบประมาณหรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายไว้แล้ว  แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ  ก็อาจใช้จ่าย
จากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  
เป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน  ในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ีและไม่อาจใช้จ่ายประจำปีใน
ปีต่อไปได้  ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้  โดยจะต้องเป็นโครงการท่ีมีอยู่ใน
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอในการบริหาร  เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะ
ยาว 

3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่อาจแยกการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอ ท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ
เดียว ให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
4. ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้
ชัดเจนว่าดำเนินการเรื่องใด สถานท่ีดำเนินการท่ีใด วงเงินท่ีจะใช้เท่าใด รวมทั้ง
รายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ จึงขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.มูโนะ พิจารณาให้
ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม  ตามเอกสารรายละเอียดประกอบ
โครงการประมาณการโครงการก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมขอให้สภาและผู้บริหาร
พิจารณาทบทวนพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ให้พิจารณาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก 

2. เหตุผลและความจำเป็นท่ีต้องทำโครงการนี้ 
3. ต้องเป็นโครงการท่ีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  หากไม่ดำเนินการ

ประชาชนเดือดร้อน  แก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ได้ 
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4. ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
5. โครงการต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเพิ่มเติม 

แก้ไขเปล่ียนแปลง 
6. มีเงินสะสมเพียงพอไม่กระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 
7. ต้องเป็นโครงการอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ อบต. 
8. การกำหนดราคากลางของโครงการ (ตามระเบียบพัสดุ) 
9. ระบุวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินสะสมให้ชัดเจน 
10. การจ่ายขาดเงินสะสมต้องระบุให้ชัดเจนว่า  ดำเนินการเรื่องใด  สถานท่ีดำเนินการท่ีใด  

วงเงินท่ีจะใช้เท่าใด  รวมทั้งรายละเอียดของโครงการ 
11. ช้ีแจงเหตุผลตามความจำเป็นท่ีไม่อาจทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ 

ขอให้สมาชิกสภาและผู้บริหารพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบตามรายละเอียด
ว่ามีข้อมูลครบทุกประเด็นหรือไม่ ก่อนลงมติท่ีประชุมว่ามีเหตุผลความจำเป็นต่างๆ
ทำไมไม่ทำในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี หรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก่อน และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมีวงเงนิงบประมาณสูง และเป็นโครงการท่ีมี
ความจำเป็นเร่งด่วน ท่ีจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมหรือสมควรจัดทำเป็นข้อบัญญัติใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เห็นควรให้สภาและผู้บริหารพิจารณาทบทวนให้
รอบคอบใหม่อีกครั้งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบจ่ายขาดเงินสะสมท่ีได้อ้างถึงข้างต้นมี
ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหากไม่ดำเนินการโครงการ
ดังกล่าว และตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท.0808.2/ว7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่อปท. ประกอบกับในห้วงท่ีผ่านมา อบต.มูโนะ ได้รับ
หนังสือจาก สตง.ภาคท่ี 15 จังหวัดสงขลา ได้มีข้อเสนอแนะให้สภางค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทบทวน การใช้จ่ายขาดเงินสะสมให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครดั ควรมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นและต้ัง
จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้ันตอนการจัดหาพัสดุ  ตาม
ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตั้งงบประมาณเรื่องดังกล่าวให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด การจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าว เป็นการหลีกเล่ียงการจ่ายเงินงบประมาณโดยทางอ้อม เป็นการบริหาร
งบประมาณโดยไม่คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน การจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 89 ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นควรคำนึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาวของอปท.ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการบริหาร
งบประมาณและกาควบคุมการใช้จ่ายเงินโดยคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย ขอให้ท่าน
ทบทวนการจ่ายขาดเงินสะสม    ข้อเสนอแนะ  ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นควร
คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่
ต้องให้ความสำคัญในการบริหารงบประมาณและการควบคุมการใช้จ่ายเงินโดยคำนึงถึง
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับความเสียหาย      
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ปลัดขอให้ท่านทบทวนให้รอบคอบท้ัง 5 โครงการ เป็นเงิน 2,493,400.-บาท ซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนท้ังหมดหรือไม่ และประชาชนมีความต้องการและ
เดือดร้อนหรือเปล่า เกิดความเสียหายหากไม่ได้ดำเนินการ ปลัดได้ช้ีแจงระเบียบและ
รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ให้ท่านได้ทบทวนในการจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับ
ท่ี 4 พ.ศ.2561 และสำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ขอเชิญผู้อำนวยการกอง
คลังช้ีแจงสถานะการเงินของอบต.เชิญคะ 

นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สถานะเงินสะสมของ 
ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ท่ีสามารถจ่ายได้ดังนี ้

1. เงินสะสม 24,549,848.76 บาท 
2. ลูกหนี้ค่าภาษี  244,463.63 บาท 
3. จ่ายขาดเงินสะสม (ผูกพันปี 2563) 1,459,900.-บาท 
4. สำรองจ่าย คชจ.ด้านบุคลากร 3 เดือน  4,200,000.-บาท 
5. สำรองกรณีจำเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณประจำปี 2564  5,767,988.-บาท 
6. เงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ 12,877,497.13 บาท 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม  2564 

นายแปนดี  อารง  ขอขอบคุณปลัด ท่ีได้ช้ีแจงระเบียบการใช้เงินสะสม และผู้อำนวยการกองคลังท่ีได้ช้ีแจง
ประธานสภาฯ  สถานะการเงินของอบต. ในครั้งนี้ ท่านสมาชิกได้ฟังระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมไป 
   แล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเป็นของการจ่ายขาดเงิน 

สะสมของหมู่บ้านของท่านเชิญครับ ถ้าไม่มี เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสม ท้ัง 5 โครงการ เชิญครับ 

นายสฤษด์ิ  ลอแม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายจาก
รองนายกอบต.  นายรอปา  อีซอ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ให้ช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความ 
   จำเป็น ของโครงการท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปาดังยอ หมู่ท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  146.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  438.00  
ตารางเมตร ไม่มี      ไหล่ทาง สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 3 บ้านปาดังยอ  ตำบลมูโนะ  อำเภอ 
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  334,700  บาท  (สามแสนสามหมื่นส่ีพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)  เนื่องจากถนนสายนี้มีลักษณะเป็นดินเดิม ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดเป็นโคลน 
เป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความยากลำบากเป็นอุปสรรคกับผู้ใช้เส้นทาง เข้า - ออก เส้นนี้ 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเป๊าะเฮงโรตี หมู่ท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  290.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  870.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 3 บ้านปาดังยอ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  919,800  บาท  (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากถนนสายนี้มีผู้ใช้เส้นทางตลอดเวลา ซึ่งสภาพถนนสายนี้เป็นดิน
ลูกรัง และในช่วงน้ำท่วมหรือช่วงเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดเป็นโคลน เป็นหลุมเป็นบ่อ สร้าง
ความยากลำบากเป็นอุปสรรคกับผู้ใช้เส้นทาง   เส้นนี้ 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดนูรุลยาบาล หมู่ท่ี 5 (หน้าศูนย์เด็ก) ขนาดผิว
จราจรกว้าง  2.36  เมตร  ยาว  132.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า  311.52  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 



-13- 
เมตร ยาว 132 เมตร สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5  บ้านบูเก๊ะ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  697,600  บาท  (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท
ถ้วน) เนื่องจากถนนสายนี้มีลักษณะเป็นดินเดิม ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดเป็นโคลน เป็นหลุม
เป็นบ่อ สร้างความยากลำบากเป็นอุปสรรคกับผู้ใช้เส้นทาง เข้า - ออก เส้นนี้ 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอะโลเปาะโต-บอยอปูเต๊ะ หมู่ท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  102.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  408.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5 บ้านบูเก๊ะ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  350,300  บาท  (สามแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
เนื่องจากถนนสายนี้บางส่วนเป็นดินลูกรังและบางส่วนเป็นดินเดิมมีสภาพเป็นหลุมบ่อและ
ฝุ่น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีใช้ถนนเส้นนี้ 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวมมิตรบ้านซาแม หมู่ท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  92.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  276.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5 บ้านบูเก๊ะ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  191,000  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เนื่องจากถนนสายนี้บางส่วนเป็นดินลูกรังและบางส่วนเป็นดินเดิมมีสภาพเป็นหลุมบ่อและ
ฝุ่น  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีใช้ถนนเส้นนี้ 

นายแปนดี  อารง  ขอขอบคุณรองนายกอบต.ท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ท้ัง 5 โครงการ  
ประธานสภาฯ  ซึ่งท้ัง 5 โครงการ ผมขอสรุปดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปาดังยอ หมู่ท่ี 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  146.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
438.00  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 3 บ้านปาดังยอ  ตำบลมูโนะ  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  334,700  บาท  (สามแสนสามหมื่นส่ี
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 7/2564 
หน้า 1 ข้อ 1 รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเป๊าะเฮงโรตี หมู่ท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  
เมตร   ยาว  290.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  870.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 3 บ้านปาดังยอ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  919,800  บาท  (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 7/2564 หน้า 1 ข้อ 
2 รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดนูรุลยาบาล หมู่ท่ี 5 (หน้าศูนย์เด็ก) ขนาดผิว
จราจรกว้าง  2.36  เมตร  ยาว  132.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า  311.52  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 132 เมตร สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5 บ้านบูเก๊ะ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  697,600  บาท  (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท
ถ้วน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 7/2564 หน้า 1 ข้อ 3 
รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย 
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4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอะโลเปาะโต-บอยอปูเต๊ะ หมู่ท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  102.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  408.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5 บ้านบูเก๊ะ  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  350,300  บาท  (สามแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 7/2564 หน้า 2 ข้อ 4 รายละเอียด
ตามประมาณการแนบท้าย 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวมมิตรบ้านซาแม หมู่ท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00 เมตร ยาว  92.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 276.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5 บ้านบูเก๊ะ  ตำบลมูโนะ              
อำเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ  191,000  บาท                               
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 
7/2564 หน้า 2 ข้อ 5 รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น    2,493,400.-  บาทสนั 

มีใครจะสอบถามเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอนำเข้าสภาพิจารณา มีสมาชิกท่านใด 

   อนุมัติครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  7  เสียง  เวลา  10.40 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ  

นายแปนดี  อารง ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ   
นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท่ีเคารพ  หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ผอ.กองช่าง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากฝากถึงสมาชิกทุกท่าน โครงการท่ีท่านได้เสนอมาใน 

ข้อบัญญัติในปี 2565  โครงการใดท่ีมีความจำเป็นจริงๆ ตัวอย่างเช่น โครงการบุกเบิกถนน 
ก่อนท่ีท่านจะนำเสนอเข้าข้อบัญญัติผมขอให้ท่านสมาชิกเชิญเจ้าของท่ีดินท่ีทำบุกเบิกมา
ประชุมเพื่อขอความชัดเจนในการมอบท่ีดินในการทำถนน เนื่องจากท่ีผ่านมาเราได้พบ 
ปัญหาในการไม่ยินยอมมอบท่ีดิน ผมขอให้ท่านทำหนังสือยินยอมมอบท่ีดินเพื่อทำถนนให้
ชัดเจน ผมฝากเรื่องนี้ด้วย 

นายแปนดี  อารง  ขอคุณครับ ฝากท่านสมาชิกเรื่องนี้ด้วยครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัดขออนุญาตเพิ่มเติมตามข้อบัญญัติปี 2565 เราจะเริ่มดำเนินการประชุมสภา ในวาระ
เลขานุการสภาฯ  แรก วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ในเบ้ืองต้นเราได้แจ้งในท่ีประชุมทุกครั้ง ได้เน้นย้ำอยู่เสมอ 

ขอให้ท่านทำเอกสารให้ความยินยอม กรณีการจัดทำถนนบุกเบิก ขยายเขตไฟฟ้า หรือ 
โครงการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนท่ีต้องให้ความยินยอมมาให้เรียบร้อยก่อนจะนำเข้า
สภาพิจารณาอนุมัติ ปลัดอยากให้ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง 
พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน ว่าเร่งด่วนมากไหม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดกับ
โครงการท่ีท่านได้เสนอมา ขอให้ท่านพิจารณาในส่วนนี้ด้วย  ขอบคุณคะ 

นายแปนดี  อารง  ขอคุณปลัด ผมฝากท่านสมาชิกเรื่องนี้ด้วยครับ ขอให้ท่านใช้งบประมารอย่างประหยัดและ
ประธานสภาฯ  คุ้มค่ามากท่ีสุด เพราะอบต.เรามีโครงการจะก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เราต้องมาใช้จ่าย 
   ส่วนนี้ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญครับ 
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นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัดขออนุญาต ส่วนในเรื่องของอาคารสำนักงานใหม่ขอให้กองช่างช่วยเอาแบบตัวอย่าง
เลขานุการสภาฯ  อาคารสำนักงาน ให้ท่ีประชุมได้ดูตัวอย่างรูปทรงอาคารว่าจะเป็นลักษณะนี้  

นายธวัชชัย เจ๊ะแว ขออนุญาตประชุมสภาผมอยากให้ช่วยไปซ่อมแซมหลังคาท่ีจอดรถสีเขียวที่สนามกีฬาอบต.
สมาชิกม.1  ด้วย ช่วยเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมด้วย 

นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ  ขออนุญาตครับ ตามท่ีผมได้แจ้งเรื่องโครงการท่ีลงในข้อบัญญัติปี 2565ไปแล้ว ผมอยาก
ผอ.กองช่าง  ให้ท่านสมาชิกเปิดดูในแผนปี 2565 ว่ามีโครงการไหม ได้รับผลกระทบมาก น้อยแค่ไหน 

หากกระทบจริง ผมอยากให้ท่านเชิญประชาชนหรือเจ้าของพื้นท่ีมาประชุมท่ีอบต.เพื่อจะหา
ข้อสรุป และทำเอกสารให้เร็วสุดเพื่อจะให้ทันเข้าท่ีประชุมในเดือนสิงหาคมนี้ และในส่วน
ของอาคารท่ีท่านได้ดูตอนนี้ ถ้าเทียบกับอบต.ข้างเคียงแล้ว อาคารสำนักงานใหม่ของเรามี
ขนาดพื้นท่ีใหญ่กว่าหลายเท่า ในอนาคตสามารถรองรับพนักงานได้มากพอสมควร  อาคาร
ขนาดนี้เหมาะสมท่ีสุด ถ้าใหญ่ไปกว่านี้มันก็เกินความจำเป็น   ขอบคุณครับ 

นายรอปา  อีซอ  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมในเรื่องของ
นายกอบต.  อาคาร  โครงการนนี้เป็นโครงการท่ีใหญ่ท่ีสุด สำคัญท่ีสุดก่อนท่ีผมจะหมดวาระ ณ ตอนนี้ 
   อาคารกำลังออกแบบประมาณการอยู่ท่ี 20 กว่าล้าน ผมจะใช้เงินสะสมและเงินทุนสำรอง 
   สะสม ซึ่งจะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผมก็ขอฝากถึงผู้เกี่ยวข้อง ช่างและปลัด 
   อบต. เร่งออกแบบแปลงให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด  ขอบคุณครับ 

นายแปนดี  อารง  ขอคุณท่านนายกมากครับ  เชิญตัวแทนจากเกษตรอำเภอ  เชิญครับ 
ประธานสภา 

นายพิชิต หมอสุข เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในส่วนของเกษตร มีเรื่อง 
นวก.เกษตร  จะประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการทำนา ถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมการทำนา 
   ต่อไป จะมีคนมาสืบทอด จึงได้จัดโครงการทำนา ถ้าเป็นไปได้ ถ้าสามารถบรรจุในแผนด้าน 

เกษตรก็จะเป็นการดีมาก  และผมขอฝากอีกโครงการ คือ โครงการ1 ตำบล 1 ทฤษฎีใหม่ 
เป็นแปลงเรียนรู้ในตำบล  ต่อไปเราไม่จำเป็นต้องไปดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ดู
งานเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ไกลๆแล้ว เราสามารถดูในพื้นท่ีเราได้เลย เราได้จัดทุกตำบลใน 
อำเภอสุไหงโก-ลก คนท่ีไปดูงานสามารถกลับมาทำเองท่ีบ้านได้ เพราะพื้นท่ีเหมือนกัน และ
ตอนนี้ในพื้นท่ีตำบลมูโนะเรากำลังดำเนินการอยู่  ขอบคุณครับ 

นายแปนดี  อารง  ขอบคุณตัวแทนเกษตรอำเภอมากครับ  เชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ประธานสภาฯ  มูโนะด้วยครับ  เชิญครับ 

นางสาวสากีนะ  กือจิ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ทางรพ.สต.ก็ขอแจ้ง 
นวก.สาธารณสุขฯ เรื่องโควิด ซึ่งทางเราได้รับรายงานจากมัรกัสท่ีได้รับเช้ือจากคัสเตอร์ยะลา ซึ่งในเขตรพ. 

สต.มูโนะ มีกลับมาจากมัรกัส แล้วติดเช้ือ ทางรพ.สต. อยากฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์
ลูกหลานท่านใดท่ีได้กลับมาจากมัรกัสขอให้มารายงานตัวที่ รพ.สต. โดยด่วนเพื่อจะได้ช่วย
ทัน ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วนนะคะ  แล้วก็เรื่องการฉีดวัคซีนในวันท่ี 15 มิถุนายน 2564  
ได้มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีฉีด จากเดิมท่ีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นสวนรื่นอรุณ  
หน้าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คะ 

นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัดขออนุญาต ส่วนในเรื่องของโคต้าการฉีดวัคซีนในแต่ละหมู่บ้านเค้าจัดแบบไหน ท่ีอสม.
เลขานุการสภาฯ  ไปเก็บข้อมูลตามหมู่บ้าน  
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นางสาวสากีนะ  กือจิ ทางอสม.ได้ลงพื้นท่ีสำรวจ พร้อมเก็บรายช่ือ และส่งรายช่ือมายังรพ.สต. และรายงานไป 
นวก.สาธารณสุขฯ ยังสาธารณสุขอำเภอ หากวัคซีนเข้ามาจะแจ้งรพ.สต.และให้อสม.แจ้งชาวบ้านท่ีได้ลงช่ือไป 

ท้ังนี้ท้ังนั้นกอ็ยู่ท่ีความสมัครใจของชาวบ้านด้วยว่าจะฉีดไหม และฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
นะว่า กรณีผู้สูงอายุท่ีได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว ต้องหยุดฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าก่อน
นะคะ   ขอบคุณคะ 

นายแปนดี  อารง  ขอบคุณตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะมากครับ  เชิญผู้อำนวยการกอง
ประธานสภาฯ  การศึกษาฯ  เชิญครับ 

นางสาวชฎาภรณ์ ทองอ่อน เรียนท่านประธานสภา คระผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ผอ.กองการศึกษาฯ ทางกองการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดเรียนการสอน จากทางศึกษาธิการจังหวัด 

ได้มีมติให้จังหวัดนราธิวาส เปล่ียนรูปแบบการเปิดเรียนการสอน คือ ไม่มาเรียนห้องเรียน
แต่เปล่ียนรูปแบบท่ีสถานศึกษาใช้ได้ซึ่งทางตำบลเราทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองมารับใบ
งานให้เด็กนักเรียน  ถ้าต่อไปยังจัดเต็มรูปแบบไม่ได้ก็ต้องมีการสลับมาเรียน เหมือนปีท่ีแล้ว
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  ขอบคุณคะ 

นายแปนดี  อารง  ครับ มีท่านใดจะสอบถาม ประชาสัมพันธ์หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆเพิ่มเติมอีกไหม  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ  ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 

ปิดประชุม   เวลา ๑1.45 น. 
 
    (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
      (นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
    (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
                   (นายแปนดี  อารง) 
                         ประธานสภา อบต.มูโนะ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (ลงช่ือ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเปายี  สาและ) 
             
    (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                     (นายมูซอ  อาแว) 
                  

    (ลงช่ือ)                                 เลขานุการ /กรรมการตรวจรายงานการประชุม
                                    (นายธวัชชัย  เจ๊ะแว) 

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ตามมติท่ี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2 /2564 ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี     กรกฎาคม 2564 
  
    (ลงช่ือ)                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
        (นายแปนดี  อารง) 
 


