
 
 
 
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3/2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  3  สิงหาคม  2563 

----------------------------- 
  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  สมัย
ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่ 3  สิงหาคม 2563  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ในการประชุม สมัย
สามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2  วันที่  13 สิงหาคม  2563 ได้มีมติให้การรับรองไปแล้วนั้น 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33  จึงขอประกาศรายงาน
ผลกาประชุมสภาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามรายงานการประชุม
สภาฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   13  สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
 
 
 

(นายอิสมาแอ กาซอ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 

สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี ๓/๒๕63 
ครั้งที่ 1 

วันที่  3  สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นายอิสมาแอ  กาซอ 
นายวายุ  แมตือก๊ะ 
นายสมชาย  บุญปาน 
นายประดิษฐ์  โทบุรี 
นายมะยะโก๊ะ  โต๊ะเน็ง 
นายอุสมาน  ยะโกะ 
นายอับดุลเลาะ  อีซอ 
นายมะยา  มูน๊ะ 
นายมะรูดิง  แว้ง 
นายหาสัน  สาและ 
นายอะดุหาเลง  ปาลอฆง 
นายฮาเซ็ง  สาและ 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
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สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 

อิสมาแอ  กาซอ 
วายุ  แมตือก๊ะ 
สมชาย  บุญปาน 
ประดิษฐ์  โทบุรี 
มะยะโก๊ะ  โต๊ะเน็ง 
อุสมาน  ยะโกะ 
อับดุลเลาะ  อีซอ 
มะยา  มูน๊ะ 
มะรูดิง  แว้ง 
หาสัน  สาและ 
อะดุหาเลง  ปาลอฆง 
ฮาเซ็ง  สาและ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายอิสมาแอ  ยุนุ 
นายมะกอยี  ดามะ 
นายมามะเร็ง  มูละ 
นายอภิเดช  จุลบุตร 
นางสาวขนิษฐา  แพมิ่ง 
นางพชรมน  กาฬแก้ว 
นายมาหามะกอตารี  ตาเละ 
นายมูฮัมหมัดอามีน  ดารีสอ 
นางสิรินี  สายวงค์ 
นายสมชาย  สุขโอ 
 

นายก อบต. 
รอง นายก อบต. 
รอง นายก อบต. 
เลขานุการ นายก อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
 

อิสมาแอ  ยุนุ 
มะกอยี  ดามะ 
มามะเร็ง  มูละ 
อภิเดช  จุลบุตร 
ขนิษฐา  แพมิ่ง 
พชรมน  กาฬแก้ว 
มาหะมะกอตารี ตาเละ 
มูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ 
สิรินี  สายวงค์ 
สมชาย  สุขโอ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
           เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐8.3๐ น. 
   เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  นายมะรูดิง  แว้ง  เลขานุการสภา อบต. ได้นับองค์ประชุม 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  ทำหน้าที่ประธาน 
   ในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

  โดยประธานสภาฯ  ได้กล่าวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่
ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่ง
จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2530 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.เรื่องการจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
      พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
   -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยอำเภอแม่ลาน  กำหนดจัดกิจกรรม 
   พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 
   ดังนี้ 
    1.พิธีทำบุญตักบารตถวายพระราชกุศลฯ (พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป) 
      เวลา 06.30 น. ณ วัดบุพนิมิต (วัดนางโอ) ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
    2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน 
    3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
      เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน 
   จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563  
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้พิจารณาให้ความร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2563 ในสมัยประชุมสภา อบต.ม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2/2562  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
2 มิถุนายน  2563  ซึ่งขณะนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเต้ีย ได้อนุมัติการใช้แผน และประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน  2563   
กระผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ ทราบครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  สมัยสามัญประจำปี ๒๕63 
   สมัยที่ 2/๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕63) 
   -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้สำเนารายงานการประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยสมัยสามัญประจำปี ๒๕63 สมัยที่ 2/๒๕63  
   ครั้งที ่1 เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  ๒๕63 ให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว 
   มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ตรงไหนบ้าง 
           -ที่ประชุม... 
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   -ที่ประชุม ได้พูดคุย  ทบทวน และพิจารณารายงานการประชุม  ซึ่งไม่มีการทักท้วง 
    หรือแก้ไข แต่อย่างใด   
   -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข กระผมถือว่าที่ประชุมนี้  
   ได้รับรองรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี 
   ๒๕63 สมัยที่ 2/๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  ๒๕63 แล้วนะครับ 
 
   -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ กระผมขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุมครั้งที่ผ่านมาพิจารณาและเสนอความเห็น 
 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานครั้งท่ีผ่านมา 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอสภาเพ่ือพิจารณา 
   3.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
           (การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
   -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  สำหรับการประชุมในวันนี้  จะมีการพิจารณา 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอเชิญ 
   นางสาวขนิษฐา  แพมิ่ง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  ซ่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
   ปลัด อบต. เนื่องจากตำแหน่งว่าง และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงครับ 
   -นางสาวขนิษฐา  แพมิ่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน   
   ในลำดับแรกขอชี้แจงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ให้ที่ประชุมทราบก่อนคือ  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   โดยความละเอียดคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณนั้น และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุข ความสงบและปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 4 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.2564 แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 
มิถุนายน  2563  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 
           1.การจัดทำ… 
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  1.การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็ว และให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพ่ือให้สามารถ
ประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
  2.แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรับรับ 
   2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการรายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวด
รายรับ 
   2.2 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้
ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   2.3 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 
   1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
   2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ 
    การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
   4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 
   5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา 
   6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
   7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน (เงินเดือน ค่าจ้าง) 
   8.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน (ค่าสาธารณูปโภค และค่า
ปรับปรุง/ซ่อมแซม) 
   9.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
   10.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน 
    สำหรับนักเรียนยากจน) 
   11.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) 
   12.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าวัสดุ และ         
ค่าพัฒนาบุคลากร) 
   13.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
(ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 
   14.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ) 
 
           15.เงินอุดหนุน… 
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   15.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร) 
   16.เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 
   17.เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   18.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำปี) 
   19.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    -เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก 
    -ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   20.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
   21.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) 
   22.เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
   23.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 
   24.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม 
   25.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ 
   26.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ ด้อยโอกาสทาง
สังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 
   27.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
   28.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.ป เชิงรุก 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) 
   29.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
สถานอนามัยท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   30.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
   31. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
   32.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
   33.เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
          34.เงินอุดหนุนสำหรับ… 
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   34.เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   35.เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น 
 
  2.4 กรณีตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ มิต้องนำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้แก่ 
   1.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 
   2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน เงินเพ่ิม ค่าครองชีพและ
สวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแล
เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
   3.ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4.เงินอุดหนุนอ่ืนใดที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพ่ิมที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง 
  2.5 เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
   1.เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 
   2.เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 
   3.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) 
   4.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 
   5.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) 
   6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง (ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง) 
  3.แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย  
   การตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จ่ายจากเงินรายได้และเงิน
อุดหนุนทั่ วไป  ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบั งคับ คำสั่ ง หรือหนั งสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล  
และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ และประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และเน้นการบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสาตร์ในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนชุมชน  
  สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563   ที่ ได้สำเนาแจกให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบแล้ว  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2548 ข้อ 12   กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณตามระเบียบที่กำหนด 
 
           ดังนั้นการ… 



-7- 
 
   ดังนั้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงได้ประมาณการ 
   รายรับไว้ตามหนังสือซักซ้อมดังกล่าว จำนวน   48,000,000  บาท  และได้ประมาณ 
   การรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น  48,000,000 บาท  โดยแยกจำแนกตามด้านและแผนงานดังนี้ 
   1.ด้านบริหารทั่วไป 
   -แผนงานบริหารทั่วไป   จำนวน  14,684,500 บาท 
   -แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน      520,000 บาท 
   2.ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   -แผนงานการศึกษา   จำนวน  11,054,422 บาท 
   -แผนงานการสาธารณสุข   จำนวน    1,009,000 บาท 
   -แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน     220,000 บาท 
   -แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน    2,593,780 บาท 
   -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน    2,100,000 บาท 
   -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน    790,000 บาท 
   3.ด้านการเศรษฐกิจ 
   -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน  6,129,620 บาท 
   -แผนงานการเกษตร   จำนวน      190,000 บาท 
   4.ด้านการดำเนินการอ่ืน 
   -แผนงานงบกลาง   จำนวน  8,708,718 บาท 
   รายละเอียดตามประมาณการรายจ่าย ตามแผนงานของสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
   และกองการศึกษาฯ ตามท่ีได้สำเนาเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ได้สำเนาให้กับ 
   สมาชิกสภาทุกท่านได้รับไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว 
   โดยในส่วนของการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น ประเภทโครงการก่อสร้าง/ปรังปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทำประมาณการ 
   ค่าใช้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย 
   และให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้จัดส่ง 
   สภาท้องถิ่น  ซึ่งเอกสารดังกล่าว  ได้จัดส่งให้สภา อบต.ม่วงเตี้ย ไปพร้อมกับ 
   หนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว  ตามเอกสารการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการประเภท  การก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   
   ของหน่วยงานกองช่าง จำนวน 10 โครงการ   โดยในส่วนของการแถลงงบประมาณ 
   รายจ่ายประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอให้คณะ 
   ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2564   

-นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายอิสมาแอ  ยุนุ   
ตำแหน่ง นายก อบต. . แถลงหลักการ/เหตุผล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
 
       -นายอิสมาแอ  ยุนุ... 
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   -นายอิสมาแอ  ยุนุ  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม 
นายอิสมาแอ  ยุนุ  ตำแหน่ง นายก อบต. . 
 ขณะนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 87  กระผมขอแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลม่วงเตี้ย บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย   
   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   ม่วงเตี้ยอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 
   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน 
   หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
 1.สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จำนวน   17,355,508.80  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม    จำนวน             3,167,711.41  บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน       7,595,045.02  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ..........3...........โครงการ   
  รวม ………252,857.70……… บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 5 โครงการ รวม   483,184.50 บาท 
     ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ………………0…………… บาท  
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
   (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   33,488,072.36   บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร               748.37  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          22,668.40  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     95,906.92  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    …………0………  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            39,255.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน       …………0……… บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             13,599,215.67 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             19,730,278.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 53,461.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน 27,045,585.12  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง          6,743,251.00 บาท 
           งบบุคลากร… 
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 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)            8,691,354.00 บาท 
 งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)           4,922,862.46 บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     4,069,350.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        ………0……….. บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)              2,618,767.66 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                 53,461.00 บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                    5,270,901.00 บาท  
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม       6,228,746.40 บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                      0.00   บาท 
 3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ.............-.............. กิจการ........-................ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. …-   . มีรายรับจริง…………-………..….บาท  รายจ่ายจริง ..…..….-.………. บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จำนวน ....……-…………. บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จำนวน ....……-…………. บาท 
 กำไรสุทธิ       จำนวน ....………-………. บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .............................................. จำนวน ....…………-……. บาท 
  ทรัพย์จำนำ      จำนวน  .…………-…….  บาท 
 4.รายรับ  โดยประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น  48,000,000 บาท ดังนี้ 
  1.รายได้จัดเก็บ  จำนวนทั้งสิ้น   425,000  บาท  แยกเป็น 
   1.1 หมวดภาษีอากร     จำนวน  100,000 บาท 
   1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน         0      บาท 
   1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน 275,000 บาท 
   1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน        0     บาท 
   1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน  50,000  บาท 
   1.5 หมวดรายได้จากทุน     จำนวน         0     บาท 
  2.รายได้ที่รฐับาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 19,575,000 บาท 
  แยกเป็น 
   2.1 หมวดภาษีจัดสรร           จำนวน 19,575,000 บาท 
  3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวนทั้งสิ้น  28,000,000 บาท 
  แยกเป็น 
   3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           จำนวน 28,000,000 บาท 
  กระผมจึงขอแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อท่านประธานสภา 
  และสมาชิกสภาทุกท่าน ทราบครับ 
  -ที่ประชุม    เมื่อ นายอิสมาแอ  ยุนุ ตำแหน่ง นายก อบต.  แถลงหลักการ/เหตุผล ร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว  ที่ประชุม  
  ไดร้่วมกันพิจารณารายจ่ายตามแผนงาน  ตามสำเนาเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบ 
          และประธานสภาฯ... 
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  และประธานสภาฯได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา  แพมิ่ง   รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และ 
  เจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้ชี้แจง  ต่อไป 
   

-นางสาวขนิษฐา  แพม่ิง หัวหน้าสำนักปลัด.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 ข้อ 47  วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง    
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น  พอสมควรแล้ว  ซึ่งหากมีการอภิปรายให้ปฏิบัติตามข้อ 62 
เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ  ขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
พิจารณาก่อนรับหลักการ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  เมื่อที่ประชุมได้รับคำชี้แจงจาก  นางสาวขนิษฐา  แพมิ่ง  จนเป็นที่เข้าใจ   
ประธานสภาฯ ได้ขอให้สมาชิกสภาได้มีการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับในหลักการ 

 
มติที่ประชุม เวลา  11.00 น.  สมาชิกมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  งบประมาณพ.ศ.2564  12 เสียง    ถือเป็นเอกฉันท์ 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
  ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม 
  สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวก็ได้วรรคสาม  แต่ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม 
  วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ 
  แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณ นั้น และข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ 
  นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
  -ที่ประชุม  สมาชิกสภา ได้ร่วมกันพูดคุยกันในประเด็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และได้ร่วมกัน 
  ปรึกษาหารือ  จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน 3  คน   
  -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน 3 คน 
 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้มีมติที่ประชุมเพ่ือให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติ จำนวน 3 คน แล้ว  กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.  โดยการให้เสนอชื่อทีละคน 
และให้สมาชิกสภายกมือรับรองคนที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 2 คน พร้อมลงมติเห็นชอบ  เพื่อเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยเริ่มจาก 
          1.ขอให้สมาชิกสภาฯ… 
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  1.ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
  -ที่ประชุม    1.นายอับดุลเลาะ  อีซอ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ยกมือเสนอชื่อ 
                     -นายวายุ  แมตือก๊ะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ ประธานสภาฯ   ได้ขอให้สมาชิกสภายกมือเพ่ือรับรอง  จำนวน 2  คน 
    1.นายประดิษฐ์  โทบุรี  ยกมือขึ้นเพ่ือรับรองเป็นคนที่ 1 
    2.นายอาเซ็ง  สาและ   ยกมือขึ้นเพ่ือรับรองเป็นคนที่ 2 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายวายุ  แมตือก๊ะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
  2.ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
  -ที่ประชุม   2.นายมะยะโก๊ะ  โต๊ะเน็ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ยกมือเสนอชื่อ 
           -นายมะยา  มูน๊ะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ ประธานสภาฯ   ได้ขอให้สมาชิกสภายกมือเพ่ือรับรอง  จำนวน 2  คน 
    1.นายสมชาย  บุญปาน  ยกมือขึ้นเพ่ือรับรองเป็นคนที่ 1 
    2.นายหาสัน  สาและ     ยกมือขึ้นเพ่ือรับรองเป็นคนที่ 2 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายมะยา  มูน๊ะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 
  3.ข้อให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
  -ที่ประชุม    3.นายประดิษฐ์  โทบุรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยกมือเสนอชื่อ 
           -นายอุสมาน  ยะโกะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ ประธานสภาฯ   ได้ขอให้สมาชิกสภายกมือเพ่ือรับรอง  จำนวน 2  คน 
    1.นายอับดุลเล๊าะ  อีซอ         ยกมือขึ้นเพ่ือรับรองเป็นคนที่ 1 
    2.นายอะดุหาเล็ง  ปาลอฆง     ยกมือขึ้นเพ่ือรับรองเป็นคนที่ 2 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายอุสมาน  ยะโกะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภา อบต. จำนวน 3  คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 
   1.นายวายุ  แมตือก๊ะ         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   2.นายมะยา  มูน๊ะ            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
   3.นายอุสมาน  ยะโกะ        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  ก็ขอให้ นายมะรูดิง  แว้ง เลขานุการสภา อบต.ม่วงเตี้ย   
เป็นผู้นัดประชุม  เพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ต่อไป 
  -ที่ประชุม  นายมะรูดิง  แว้ง  เลขานุการสภา อบต.ม่วงเตี้ย  ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ ว่า  
   ตามท่ีได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้ 
    1.นายวายุ  แมตือก๊ะ         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
    2.นายมะยา  มูน๊ะ            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    3.นายอุสมาน  ยะโกะ        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
          เป็นคณะกรรมการ… 
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  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ  คณะกรรมการแปรญัตติ  กระผม  จึงขอนัดสมาชิก
สภา อบต. จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ 
และเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  4 สิงหาคม  2563 เวลา  08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่วงเตี้ย  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ทราบครับ 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติรับทราบ ตามท่ี นายมะรูดิง  แว้ง  เลขานุการสภา อบต.ม่วงเตี้ย  แจ้งในที่ประชุม และได้ขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  -นายอิสมาแอ  กาซอ ประธานสภาฯ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  จึงขอความเห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติจาก
สภาฯ ด้วยครับ  ขอให้สมาชิกสภา ได้มีการปรึกษาหารือกัน และได้กำหนดวันแปรญัตติฯ 
  -ที่ประชุม   สมาชิกสภา อบต.  ได้ปรึกษาหารือกัน เพ่ือกำหนดวันแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งในที่ประชุมสมาชิกสภา อบต. ได้ร่วมกันกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติในวันที่ 5-7 สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา   08.30-17.00 น. ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่
ประชุม 
มติที่ประชุม      สภามีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 5-7  สิงหาคม 2563  
                   ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. 
 
 -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
 สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น 
 กำหนดตาม วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอ 
 ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก 
 สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และข้อห้ามในการแปรญัตติข้อ 59 การแปรญัตติ 
 หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ และข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการ 
 และจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  1. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
 -ที่ประชุม  ได้มีการพูดคุย และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจ     
  และประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าหากสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการแปรญัตติร่างงบประมาณ 
  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้แจ้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อที่คณะกรรมการ 
  แปรญัตติจะได้แปรญัตติในวันที่ 5-7  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น.- 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ครับ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
    1.นายวายุ  แมตือก๊ะ         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
    2.นายมะยา  มูน๊ะ            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    3.นายอุสมาน  ยะโกะ        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
             -ที่ประชุม... 
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    -ที่ประชุม  ได้มีการพูดคุย และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจ ประธาน 
    ได้ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
   3.2 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของหน่วยงานกองช่าง  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง           
อบต.ม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 496 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 
1,984 ตารางเมตร   งบประมาณ  1,275,000  บาท   
   -นายอิสมาแอ  กาซอ  ประธานสภาฯ  เชิญ นายก อบต. ชี้แจง 
   -นายอิสมาแอ  ยุนุ  นายก อบต. เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร  มีความต้องการให้การ
คมนาคมในพ้ืนที่ตำบลม่วงเตี้ย เป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ว  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลม่วงเตี้ย ได้รับ
ความสะดวกในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ในพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน  เพ่ือประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  การติดต่อ การค้าขาย  จึงจะดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง           
อบต.ม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ขึ้น   ซึ่งจากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ปรากฏว่า 
ค่าใช้จ่ายบางรายการ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVid-19) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้  จึงมีเงินคงเหลือเพียงพอในการที่จะดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ดังนั้น เพ่ื อประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลม่วงเตี้ย   จึงขอให้สภาได้พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง คือ 
   1.รายจ่ายตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต.ม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 496 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,984 ตารางเมตร โอนเพ่ิมงบประมาณตั้งจ่ายไว้  1,275,000.-บาท  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า  7 ลำดับที่ 29   
   โดยรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้  ได้พิจารณาโอนลดงบประมาณจากรายการที่
ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 รายการ คือ 
   1.รายจ่ายตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างที่จอด
รถที่ทำการอบต.ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี กว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 21 
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 75,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้ 75,000.-บาท  
   2.รายจ่ายตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งป้าย
ซอยถนนใน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 55 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ 
อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 22 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
414,000.-บาท    โอนลดครั้งนี้ 414,000.-บาท  
   3.รายจ่ายตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 
           หอกระจาย... 
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หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.กำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 27 งบประมาณตั้ง
จ่ายไว้ 286,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้ 286,000.-บาท  
   4 รายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ
ยุบสภาฯ อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา  
  ซึ่งการโอนครั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2543  27  ขอให้สภาได้พิจารณาด้วยครับ 
   -ที่ประชุม ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ จนได้รับการชี้แจง 
     จากผู้บริหารจนเป็นที่เข้าใจ  ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติที่ประชุม 
     ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ยกมือ  จำนวน  12 คน 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลัง อบต.ม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 496 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 
1,984 ตารางเมตร งบประมาณอนุมัติ  1,275,000.-บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   -ประธานสภาฯ  สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเรื่องอ่ืนที่จะเสนอ 
     ในที่ประชุมอีกหรือไม ่
     -ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพูดคุย และไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาฯ  
     จึงได้กล่าวในที่ประชุม โดยนัดประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวันที่ 
     13 สิงหาคม 2563   เวลา 13.00 น. และกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา 15.30 น.    
 
      (ลงชื่อ)          ผู้จดบันทึกการประชุม 
         (นายมะรูดิง  แว้ง) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายอิสมาแอ  กาซอ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภา อบต.ม่วงเต้ีย สมัย.......................................................... 
ประจำป ีพ.ศ................... ครั้งที่............. เมื่อวันที่............................... 
เดือน.......................... พ.ศ.......................... แล้ว ปรากฏวา่ถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ) ......................................................ประธานกรรมการ 
(นายสมชาย  บุญปาน) 

(ลงชือ่) ........................................................กรรมการ 
(นายมะยะโกะ  โต๊ะเน็ง) 

(ลงชื่อ) .........................................................กรรมการ 
(นายประดิษฐ์  โทบุรี) 

สภา อบต.ม่วงเต้ีย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว้ ในการประชุม 
สภา อบต.ม่วงเตี้ย สมัย........................................................................... 
ประจำป ีพ.ศ...................... คร้ังที่ ....................... เมื่อวันที่..................... 
เดือน................................... พ.ศ............................ แล้ว 
 

(นายอิสมาแอ  กาซอ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเต้ีย 

 


