ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4/2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
----------------------------ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

สมัยประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ในการประชุม
สมัยแรกจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้การรับรองไปแล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 จึงขอประกาศรายงาน
ผลกาประชุมสภาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามรายงานการประชุม
สภาฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64

(นายอิสมาแอ กาซอ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4/๒๕63
ครั้งที่ 1
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕63
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
---------------------------ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑.
นายสมชาย บุญปาน
๒.
นายประดิษฐ์ โทบุรี
๓.
นายอิสมาแอ กาซอ
๔.
นายมะยะโกะ โต๊ะเน็ง
๕.
นายอุสมาน ยะโกะ
๖.
นายอับดุลเลาะ อีซอ
๗.
นายมะยา มูน๊ะ
๘.
นายมะรูดิง แว้ง
9.
นายหาสัน สาและ
10.
นายอะดุหาเลง ปาลอฆง
11.
นายวายุ แมตือก๊ะ
12.
นายอาเซ็ง สาและ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑.
นายอิสมาแอ ยุนุ
๒.
นายมะกอยี ดามะ
๓.
นายมามะเร็ง มูละ
๔.
นายอภิเดช จุลบุตร
๕.
นายมูฮัมหมัดมุคตาร์ ยูโซ๊ะ
๖.
นางสาวขนิษฐา แพมิ่ง
๗.
นางพชรมน กาฬแก้ว
8.
นางสิรินี สายวงค์
9.
นายมาหามะกอตารี ตาเละ
10.
นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ
11

นายสมชาย สุขโอ

ผู้ไม่มาประชุม

ตำแหน่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
ประธานสภา อบต.
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

ลายมือชื่อ
สมชาย บุญปาน
ประดิษฐ์ โทบุรี
อิสมาแอ กาซอ
มะยะโกะ โต๊ะเน็ง
อุสมาน ยะโกะ
อับดุลเลาะ อีซอ
มะยา มูน๊ะ
มะรูดิง แว้ง
หาสัน สาและ
อะดุหาเลง ปาลอฆง
วายุ แมตือก๊ะ
อาเซ็ง สาและ

หมายเหตุ
......................
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รอง นายก อบต.
รอง นายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รอง ปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลายมือชื่อ
อิสมาแอ ยุนุ
มะกอยี ดามะ
มามะเร็ง มูละ
อภิเดช จุลบุตร
มูฮัมหมัดมุคตาร์ ยูโซ๊ะ
ขนิษฐา แพมิ่ง
พชรมน กาฬแก้ว
สิรินี สายวงค์
มาหามะกอตารี ตาเละ
มูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

หมายเหตุ
.......................
……….………….
……………..……
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
.......................
......................
…………………..

สมชาย สุขโอ

-ไม่ม-ี
เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุม

เวลา ๐8.3๐ น.
เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม นายมะรูดิง แว้ง เลขานุการสภา อบต. ได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม และได้กล่าวรายงานต่อประธานสภาฯ ว่า วันนี้ มีสมาชิก
มาประชุม จำนวน 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภากล่าวเปิด
การประชุม โดยประธานสภาฯ ได้กล่าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตาม
อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” – พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541
ซึ่งเมื่อประธานสภาฯ ได้กล่าวจบ ก็ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภา อบต. ได้เชิญ นายอิสมาแอ ยุนุ นายก อบต.
ชี้แจง และ นายอิสมาแอ ยุนุ ได้เชิญ นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจง
-นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติไว้ว่า ใน
การดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้ประกาศรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น งานโยบายและแผน
จึงได้ดำเนินการสรุป กิจกรรมและโครงการที่ อบต. ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕63 และสรุปงบประมาณ
การใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผลการดำเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 5
440,000
2 โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านกูแบปูยู
221,000
3 โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายซูเยาะห์ ม.2
34,000
4 โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายแบยา ม.4
325,000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

-3โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายพงกาหยี ม.2
โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหน้าโรงสีปลักปรือ ม.1
โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.1
โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.5
โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ม่วงเตี้ย
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบล
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบล
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.2
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.6
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล 4.0 สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐิองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทุ่งข่อย
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนม่วงเตี้ย-สะพานต้นตาล
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำบ้านตันหยง ม.3
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1,4,5,6
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
โครงการชุมชนสองวิถี ของดีอำเภอแม่ลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการงานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
โครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศาสนาประจำปี 2563
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลักปรือ
โครงการหนองหานน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี การศึกษา 2563
โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563
โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา

178,000
168,000
397,000
300,000
818,000
929,000
630,000
84,000
319,000
5,900,000
4,236,000
1,216,000
82,000
275,000
465,000
198,000
497,000
50,000
218,000
50,000
105,700
147,950
89,875
62,100
59,600
343,200
288,000
9,920
8,100
26,110
19,000
40,000
60,000

-438
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปรือ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคูระ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตันหยง
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ อบต.
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านคูระ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคูระ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านกูแบปูยู
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลม่วงเตี้ย

57
58
59 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของ
60
61
62
63
64
65
66
67

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ ระหว่าง
ปิดภาคเรียน

โครงการเพิ่มความจำ พัฒนาความคิด ชะลอโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนและประชาชน
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการ Big cleaning day
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาสในตำบลม่วงเตี้ย
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
68 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

141,798
214,200
388,000
284,000
1,384,000
90,653
90,948
30,700
185,871
136,050
663,005
42,156
36,408
59,402
103,475
19,850
310,378
4,542,000
1,480,800

6,000
119,000
600
18,500
96,420
26,315
107,500
83,700
13,500
22,500
69,000

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

-5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
จัดจ้างทำหน้ากากอนามัย/จัดซื้อเจลทำความสะอาด
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000
จัดซื้อเรือท้องแบน
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊กสะท้อนแสง)
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมโทรสาร
จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย
จัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
จัดซื้อตู้เหล็ก
จัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร)
โครงการอบรมด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
โครงการบุคคลดี มีคุณธรรม แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปี 2563
โครงการจ้างการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ อบต.
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชน
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย
โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย
7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการบูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในตำบลม่วงเตี้ย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการอพยพขนย้ายและช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที
โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดองประชาชนในตำบล
สำรองจ่ายในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
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20,000
293,208
122,240
150,000
80,000
7,000
30,000
7,000
30,300
39,500
3,900
98,000
67,750
42,275
12,000
583,515
146,812
116,152
69,187
80,000

50,000
3,600
59,738
1,358,957
-

97 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
84,500
เตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
98 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7,500
99 จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
753,750
2019 (โควิด 19)
100 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
58,314
101 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
39,180
102 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
36,500
โดยสรุปโครงการและงบประมาณการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
๕. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๖. การพัฒนาด้านการพัฒนาจิตสำนึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. การพัฒนาด้านความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข

จำนวน
โครงการ
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

21
3

18.36
1.02

17,712,000
318,000

29

35.71

5,130,071

56
0.1
16

17
18

14.28
20.40

7,209,421
1,605,631

19
5

4

3.06

130,000

0.2

10

7.14

2,978,584

4

100
102
100
35,083,707
จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ
-ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใด ต้องการสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ที่ประชุม
-ไม่ม-ี
รับทราบ

รวมทั้งหมด

ที่ประชุม

2.การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ได้เชิญ นายมูฮัมหมัดมุคตาร์ ยูโซ๊ะ รอง ปลัด อบต.
ชี้แจง

-นายมูฮัมหมัดมุคตาร์ ยูโซ๊ะ รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมติของสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
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สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และประธานสภา อบต.
ม่วงเตี้ย ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขออนุมัติต่อนายอำเภอแม่ลาน และ นายอำเภอแม่ลาน ได้อนุมัติร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ อำเภอแม่ลาน ที่ ปน 0023.12/2523
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ทราบในที่ประชุม
ต่อไป
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาในที่ประชุมว่า
มีสมาชิกสภาต้องการสอบถามเพิ่มเติม
-ที่ประชุม
ไม่มี
-ที่ประชุม
รับทราบ
3.การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ได้เชิญ นางสาวขนิษฐา แพมิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด
ชี้แจง
-นางสาวขนิษฐา แพมิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ไปแล้วเมื่อวั นที่ 18
กันยายน พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 และ ข้อ 27 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 59 องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่วงเตี้ย จึงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ โดยสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศ ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2563 จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ทราบในที่ประชุมต่อไป
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาในที่ประชุมว่า
มีสมาชิกสภาต้องการสอบถามเพิ่มเติม
-ที่ประชุม
ไม่มี
-ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63
-นายอิสมาแก กาซอ ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้สำเนารายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขเพิ่มเติม ตรงไหนบ้าง
-8-

-ที่ประชุม ได้พูดคุย ทบทวน และพิจารณารายงานการประชุม ซึ่งไม่มีการทักท้วง
หรือแก้ไข แต่อย่างใด
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข กระผมถือว่าที่ประชุมนี้
ได้รับรองรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี
พ.ศ.2563 สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 แล้วนะครับ
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ กระผมขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาพิจารณาและเสนอความเห็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่องเสนอสภาเพื่อพิจารณา
3.1.ญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ม่วงเตี้ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจง
-นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เนื่องด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายก อบต. ทราบ โดยสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คือ
1.โครงการที่บรรจุในแผน
จำนวน 229 โครงการ
2.โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
จำนวน 102 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 45 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

-9ลำดับที่
๑

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 5

๒

โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านกูแบปูยู

๓

โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายซูเยาะห์ ม.2

๔
5

โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายแบยา ม.4
โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายพงกาหยี ม.2

งบประมาณ

ปัญหา

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

440,000

-

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
การดำเนินงานค่อนข้างลำบาก

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี

-

-

-

-

221,000
34,000

-

ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมี
325,000 ความลำบากในการใช้ถนน
178,000

-

-

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
บ่อย การดำเนินงานค่อนข้าง

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
กว่านี้
ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

ลำบาก

6
7

โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหน้าโรงสี
ปลักปรือ ม.1
โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.1

168,000

-

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
บ่อย การดำเนินงานค่อนข้าง

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

ลำบาก

397,000

-

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
บ่อย การดำเนินงานค่อนข้าง

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

ลำบาก

8

โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.5

300,000

-

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
บ่อย การดำเนินงานค่อนข้าง

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

ลำบาก

9

โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ม่วงเตี้ย

818,000 การดำเนินการค่อนข้างล่าช้า

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
บ่อย การดำเนินงานค่อนข้าง
ลำบาก

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

-10ปัญหา

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

10

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบล

929,000

-

11

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบล

630,000

-

12

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.2

84,000

ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมี
ความลำบากในการใช้ถนน

13

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.6

14

โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับ
สังคมดิจิทัล 4.0 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

15

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทุ่งข่อย

16

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนม่วง
เตี้ย-สะพานต้นตาล

17

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2

18
19

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำบ้านตันหยง ม.3

20

โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1,4,5,6

21
รวม

โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม
21 โครงการ

319,000
5,900,000

อุปสรรค
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
การดำเนินงานค่อนข้างลำบาก
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
การดำเนินงานค่อนข้างลำบาก
เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
ดำเนินงานค่อนข้างลำบาก

ข้อเสนอแนะ
ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
กว่านี้

การดำเนินการล่าช้า ทำให้อาคารไม่ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
การดำเนินงานค่อนข้างลำบาก
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้

การดำเนินการล่าช้า ทำให้โครงการ
ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
การดำเนินงานค่อนข้างลำบาก

ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมี เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
4,236,000
ความลำบากในการใช้ถนน
ดำเนินงานค่อนข้างลำบาก
ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมี เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
1,216,000
ความลำบากในการใช้ถนน
ดำเนินงานค่อนข้างลำบาก

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
กว่านี้

ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมี เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
82,000
ความลำบากในการใช้ถนน
ดำเนินงานค่อนข้างลำบาก
275,000
465,000
-

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
กว่านี้

ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมี เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
198,000
ความลำบากในการใช้ถนน
ดำเนินงานค่อนข้างลำบาก
497,000 17,712,000

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
กว่านี้

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
กว่านี้

-

-

-112.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการชุมชนสองวิถี ของดีอำเภอแม่ลาน สืบ
1
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง
2
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพการ
3
เพาะเห็ดนางฟ้า
รวม
3 โครงการ

งบประมาณ
50,000

ปัญหา

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

เวลาดำเนินโครงการไม่
แน่นอนเนื่องจากต้องใช้เวลา
ในการเดินทาง

-

-

-

-

ปัญหา
-

อุปสรรค
-

การดำเนินงานค่อนข้างช้าเนื่องจาก
218,000
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่พร้อม
50,000
318,000

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
โครงการงานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
๒

โครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์

๓

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๔
5
6
7

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศาสนาประจำปี
2563
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ปลักปรือ

งบประมาณ
105,700

147,950 งบประมาณไม่เพียงพอ

-

- กิจกรรมในการดำเนินการยังน้อย
ดำเนินการช่วงอากาศร้อน
- งบประมาณไม่เพียงพอ
ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้สิ่งของไม่
62,100
ดำเนินการช่วงอากาศร้อน
เพียงพอ
59,600 งบประมาณไม่เพียงพอ
89,875

343,200

-

ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุนงบประมาณให้
มากกว่าเดิม
ควรดำเนินการสถานที่ที่เหมาะสม

จัดหาสถานที่ดำเนินโครงการที่
เหมาะสม
ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าเดิม

-

-

-

-

288,000

ลำดับที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการ/กิจกรรม
โครงการหนองหานน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โกกว้าง (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ประจำปี การศึกษา 2563
โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ
ประจำปี 2563
โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้าน
ปลักปรือ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคูระ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ตันหยง
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ม่วงเตี้ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ของ อบต.

งบประมาณ

-12ปัญหา

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

9,920

-

-

-

8,100

-

-

-

26,110 การดำเนินกิจกรรมไม่ตามแผนที่วางไว้

-

19,000

-

-

40,000 งบประมาณไม่เพียงพอ
60,000

- กิจกรรมในการดำเนินการยังน้อย
- งบประมาณไม่เพียงพอ

สถานที่ดำเนินโครงการไม่
เหมาะสม

ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ควรสนับสนุนงบประมาณให้
มากกว่าเดิม
ควรดำเนินการสถานที่ที่เหมาะสม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรสนับสนุนงบประมาณให้
มากกว่าเดิม

141,798 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

214,200 งบประมาณไม่เพียงพอ

-

388,000

-

-

-

284,000

-

-

-

-

ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม

1,384,000 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย
90,653

-

-

-

90,948

-

-

-

ลำดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านคูระ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้าน
ตันหยง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง
เตี้ย
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดบ้านคูระ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดบ้านตันหยง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทำนบ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดบ้านกูแบปูยู
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียน
การสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้
29 โครงการ

งบประมาณ
30,700

-13ปัญหา
-

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

185,871 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

136,050 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

663,005 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

42,156 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

36,408 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

59,402 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

103,475 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

-

19,850
5,130,071

-

-

ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม
-

-144 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม
ลำดับที่
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ

4

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล

5

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ตำบลม่วงเตี้ย

6
7
8
9
10

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของ
นักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ ระหว่าง
ปิดภาคเรียน

โครงการเพิ่มความจำ พัฒนาความคิด ชะลอ
โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชน
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2563

งบประมาณ
310,378
4,542,000

ปัญหา
ขาดเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างใน
การปฏิบัติงาน

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สภาพอากาศไม่แน่นอนในการ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ
ปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

1,480,800

6,000 ผู้ป่วยเอดส์ไม่กล้าแสดงตัว
119,000 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย
600

-

18,500

-

-

ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ป่วยเอดส์ให้มากขึ้น
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

ต้องคอยระวังสัตว์เมื่อลงพื้นที่
ควรป้องกันตัวให้พร้อมเมื่อลงพื้นที่
เพื่อฉีดวัคซีน
-

-

96,420 งบประมาณไม่เพียงพอ

-

ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น

26,315 งบประมาณไม่เพียงพอ

-

ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น

107,500 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

-15ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
11 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปี พ.ศ. 2563
12 โครงการ Big cleaning day
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาสใน
13
ตำบลม่วงเตี้ย
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
14 ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
15 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
16
17
รวม

งบประมาณ

ปัญหา

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

83,700 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

-

13,500 งบประมาณไม่เพียงพอ

-

ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น

-

ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้มี
ผู้เข้าร่วมมากกว่านี้

22,500
69,000

ผู้เข้าร่วมโครงการยังน้อย
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
20,000
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย
ทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
จัดจ้างทำหน้ากากอนามัย/จัดซื้อเจลทำความ
293,208
งบประมาณไม่เพียงพอ
สะอาด
17 โครงการ
7,209,421

เป็นช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19
-

ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น

-165.การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศน
1
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
2
ทรัพย์สิน LTAX3000
3

จัดซื้อเรือท้องแบน

4

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊กสะท้อนแสง)

5

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมโทรสาร

6

จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย

7
8
9
10

จัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
จัดซื้อตู้เหล็ก
จัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร)

งบประมาณ

ปัญหา

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

122,240

-

การเดินทางที่ยาวนาน

-

150,000

มีความยุ่งยากเนื่องจากต้องใช้ข้อมูล
จำนวนมาก

-

-

80,000 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
7,000 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
30,000 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
7,000 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
30,300 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
39,500 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
3,900 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
98,000 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
เป้าหมายผู้เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

11

โครงการอบรมด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ประจำปี 2563

67,750

12

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิ าน

42,275 ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เพียงพอ

-17-

งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้

-

-

ผู้เข้าร่วมควรครอบคลุมทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

ควรวางแผนระยะเวลาการฝึกอบรม
ให้เพียงพอกับเนื้อหา

ลำดับที่
13
14
15
16
17
18
รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบุคคลดี มีคุณธรรม แห่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปี 2563
โครงการจ้างการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ อบต.
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ
อบต.
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
18 โครงการ

งบประมาณ

ปัญหา

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
กำหนดไว้
งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่
การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
กำหนดไว้
-

12,000 การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
583,515
146,812
116,152
69,187
1,605,631

-

6. การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชน

ประชาชนให้ความสนใจในการ
80,000
ดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

๒

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน

-

ประชาชนให้ความสนใจในการ
ดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

3

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ
ในตำบลม่วงเตี้ย

-

ประชาชนให้ความสนใจในการ
ดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

4

โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย

รวม

4 โครงการ

งบประมาณ

ปัญหา

50,000

-

130,000
-18-

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดการ
การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
ประสานงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดการ
การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
ประสานงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดการ
การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
ประสานงาน
การดำเนินโครงการช่วงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19

ลำดับที่

7.การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

๑

โครงการบูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับ
บุคลากรทุกภาคส่วนในตำบลม่วงเตี้ยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันการอพยพขนย้ายฯ

2

โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดอง
ประชาชนในตำบล

3

สำรองจ่ายในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนในการ
แก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

3,600 ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมน้อย
59,738 ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมน้อย
1,358,957 การให้ความร่วมมือของประชาชนยัง
น้อย

8
9
10

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
เตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

รวม

10 โครงการ

1,613,916

รวมทั้งหมด

102 โครงการ

35,083,707

4
5
6
7

ปัญหา

-

อุปสรรค
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน
-

ข้อเสนอแนะ
ประชาชนในพื้นควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้มากว่านี้
ประชาชนในพื้นควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้มากว่านี้
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,500
สถานที่การฝึกอบรมไม่เหมาะสม
7,500
753,750
58,314
39,180
36,500

-19ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
๕. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๖. การพัฒนาด้านการพัฒนาจิตสำนึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
รวม

ปรากฏอยู่
ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
54
36
45
48
21

จำนวนโครงการ
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ข้อบัญญัติ
ของโครงการที่
(นำไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
21
3
29
17
18

39
8
64
35
86

10

4

40

15
229

7
102

47
45

โดยในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ม่วงเตี้ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.ม่วงเตี้ย และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่ว ันรายงานผล และเสนอความเห็น และปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ และสำหรับรายละเอียดอื่นๆ ได้สำเนาเอกสาร
ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-ที่ประชุม นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาญัตติ
การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา และมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ จนได้รับการชี้แจง
จาก นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ และนายอิสมาแอ ยุนุ นายก อบต. จนเป็นที่เข้าใจ และไม่มีสมาชิกจะอภิปราย
และ ซักถามอีก
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ประธานที่ประชุมได้ขอมติที่ประชุม โดยมี
สมาชิกสภา ยกมือ 11 คน และงดออกเสียง 1 คน
มติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีมติเห็นชอบการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-203.2.ญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจง
-นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เนื ่ อ งจาก
ปัจจุบันสภาพปัญหาในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ย ซึ่งบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มอี ยู่
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2564
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19)
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จัดทำโดยไม่ต้องผ่านการประชาคม ซึ่งปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารสวนตำบลม่วงเตี้ย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย โดยมีโครงการที่
เพิ่มเติมรายละเอียดตาม แบบ ผ.01 แบบ ผ.02 และแบบ ผ.03 ในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

-21ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 6 เมตร
สายริมคลองชลประทานปลัก มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 2,500 เมตร
ปรือ-บ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายศูนย์วิจยั ยาง หมู่ที่ 1 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 400 เมตร
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปลักชุมแสง 3 (ดือเระ)
หมู่ที่ 1
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปลักชุมแสง 4
(แบตอปา) หมู่ที่ 1
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านปลักปรือ-บ้าน
ทำนบ 2 หมู่ที่ 1
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนายเพียน หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 500 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 6 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 973 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 300 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
( KPI )

ร้อยละ 80
10,800,000 10,800,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
1,152,000 1,152,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
1,800,000 1,800,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
5,760,000 5,760,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
4,203,360 4,203,360 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
648,000 648,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-227 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายริมคลองชลประทาน
หมู่ที่ 1
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองขาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 3,250 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 700 เมตร

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายพงกาหยี หมู่ที่ 2
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 500 เมตร

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 80
9,360,000 9,360,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
2,016,000 2,016,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

1,440,000 1,440,000

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายกูแบกือจา หมู่ที่ 2
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 700 เมตร

-

-

-

1,555,200 1,555,200

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายบาซาฮาแยคูระ หมู่ที่ 2 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 870 เมตร

-

-

-

2,505,600 2,505,600

-

-

-

6,480,000 6,480,000

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านคูระ-บ้านปลักปรือ
หมู่ที่ 2
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายดาเราะห์มาเซ็ง 1
หมู่ที่ 2
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายดาเราะห์มาเซ็ง 2
หมู่ที่ 2
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบือแน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 2,250 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 200 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 350 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 630 เมตร

-

-

-

576,000

576,000

1,008,000 1,008,000
1,814,400 1,814,400

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-2316 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายแบยีตันหยง หมู่ที่ 3 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 130 เมตร
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายแบวาตันหยง หมู่ที่ 3 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 245 เมตร
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายยะโก๊ะตันหยง หมู่ที่ 3 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 60 เมตร
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
สายรอแมตุ๊กตุ๊ก หมู่ที่ 3 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 450 เมตร
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายประปาตันหยง หมู่ที่ 3 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 1,425 เมตร
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
สายยารียะตันหยง หมู่ที่ 3 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 155 เมตร
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายปอเนาะม่วงใหญ่-ต้นตาล มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 700 เมตร
หมู่ที่ 4
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
สายแบเซ็งม่วงใหญ่ หมู่ที่ 4 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 280 เมตร
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายลูโบ๊ะฆง หมู่ที่ 4
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 850 เมตร

-

-

-

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 80ของ ประชาชนสามารถ
604,800 จำนวนถนนที่ สัญจรไปมาได้อย่าง
เพิ่มขึ้น
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 80ของ ประชาชนสามารถ
2,448,000 2,448,000 จำนวนถนนที่ สัญจรไปมาได้อย่าง
เพิ่มขึ้น
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

374,400
705,600
172,800
972,000

374,400
705,600
172,800
972,000

4,104,000 4,104,000
334,800

334,800

2,016,000 2,016,000
604,800

ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น

-2425 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายฮาลา หมู่ที่ 4
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 600 เมตร
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคลองส่งน้ำม่วงใหญ่บ้านกือลองแตยอ หมู่ที่ 4
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งนาบ้านม่วงเตีย้
หมู่ที่ 4
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายกูแบจิปา หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 3,850 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 800 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 1,200 เมตร

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายบาบอดิง หมู่ที่ 5
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 60 เมตร
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
สายมะแอกอบ๊ะ หมู่ที่ 5 มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 1,500 เมตร
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายจิเดตียอ หมู่ที่ 5
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 100 เมตร
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายแบแอตียอ หมู่ที่ 5
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 330 เมตร

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 80
1,728,000 1,728,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
11,088,000 11,088,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
1,728,000 1,728,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
3,456,000 3,456,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
172,800 172,800 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
3,240,000 3,240,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 80
288,000 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
950,400 ของจำนวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

288,000
950,400

-2533 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายกายาตียอ หมู่ที่ 5
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 180 เมตร
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 3 เมตร
สายเจ๊ะลี หมู่ที่ 6
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 150 เมตร
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายมะแอ หมู่ที่ 6
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 60 เมตร
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายบือแน หมู่ที่ 6
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 630 เมตร

-

-

-

-

-

-

-

-

518,400

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถ
518,400 ของจำนวน สัญจรไปมาได้อย่าง
ถนนที่เพิ่มขึ้น สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

324,400

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถ
324,400 ของจำนวน สัญจรไปมาได้อย่าง
ถนนที่เพิ่มขึ้น สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

172,800

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถ
172,800 ของจำนวน สัญจรไปมาได้อย่าง
ถนนที่เพิ่มขึ้น สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถ
1,814,400 1,814,400 ของจำนวน สัญจรไปมาได้อย่าง
ถนนที่เพิ่มขึ้น สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถ
230,400 ของจำนวน สัญจรไปมาได้อย่าง
ถนนที่เพิ่มขึ้น สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายเปาะซูเฮ็งหมู่ที่ 5
มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 80 เมตร

-

-

-

รวม

-

-

-

37 โครงการ

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

230,400

88,562,560 88,562,560

-

-

-

-26ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการออก
สวนสาธารณะเฉลิม
กำลังกายของเด็ก
พระเกีรยติ ร.10 เนื่องใน เยาวชน และประชาชน
โอกาสมหามงคลพระราช ในพื้นที่ และเพื่อ
พิธีบรมราชาภิเษก เพื่อ ห่างไกลยาเสพติด
ส่งเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ

1

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

หมู่ที่ 4

-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2564
2565
( KPI )
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ 80 ประชาชนมี
กอง
๑0,000,000 ๑0,000,000 ของประชาชน สถานที่สำหรับ การศึกษา,
มีความพึง ออกกำลังกาย
กองช่าง
พอใจ

-

-

-

-

๑0,000,000 ๑0,000,000

-

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการสนับสนุนในการ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน กลุ่มสตรีทำ
1 ดำเนินงานกลุ่มทำเครื่องแกง งามของกลุ่มทำเครื่องแกง เครื่องแกงเพื่อ
เพื่อสุขภาพบ้านทำนบ
เพื่อสุขภาพบ้านทำนบ สุขภาพบ้านทำนบ
รวม

1 โครงการ

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
( KPI )
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละ 70 กลุ่มสตรีทำ
สำนักปลัด

100,000 ของประชาชน เครื่องแกงเพื่อ

มีความพึง
พอใจ
100,000

สุขภาพบ้านทำนบ
มีอาชีพและรายได้
-

-

-27ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
7.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการฝึกอบรมชุด
เพื่อจัดตั้งและทบทวนชุด ชุดปฏิบัติการจิต
1 ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิ ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิ อาสาภัยพิบตั ิฯ
ประจำองค์การบริหารส่วน ประจำ อบต.ม่วงเตี้ย
จำนวน 50 คน
ตำบลม่วงเตี้ย
รวม
1 โครงการ
-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

100,000

100,000 ของประชาชน อาสาภัยพิบัติฯ

-

-

-

100,000

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
( KPI )
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละ 80 มีชุดปฏิบัติการจิต สำนักปลัด
ที่มีความพึง เพื่อปฏิบัติงานใน
พอใจ
ตำบล

-

-

-

-28แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
ที่
1

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

2

แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

แผนงานบริหารงานทั่วไป

4
5
6

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
โต๊ะอนุบาลพร้อม
เก้าอี้ จำนวน 5 ชุด

โต๊ะทำงานผู้บริหาร
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน
พร้อมเก้าอี้
จำนวน 5 ชุด
กล้องวงจรปิดพร้อม
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์
และเผยแพร่
ของ อบต.
จำนวน 17 ตัว
เครื่องวัดความดัน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ด้านสาธารณสุข งาน
โลหิตแบบดิจติ อล
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ด้านสาธารณสุข งาน
ระบบอินฟาเรด
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ จำนวน 2 เครื่อง
เก้าอี้สำหรับห้อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน
ประชุม
ในสำนักงาน
จำนวน 20 ตัว
รวม
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ในสำนักงาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

80,000

80,000

สำนักปลัด

-

-

-

120,000

120,000

สำนักปลัด

-

-

-

7,000

7,000

สำนักปลัด

-

-

-

3,000

3,000

สำนักปลัด

-

-

-

50,000

50,000

สำนักปลัด

-

-

-

-

-

-

-29จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา อบต.ม่วงเตี้ย เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 และสำหรับรายละเอียดอื่นๆ ได้สำเนาเอกสารตามรายละเอียดที่ได้แจก
ให้ที่ประชุมสภา อบต. ทราบด้วยแล้ว
-ที่ประชุม นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาญัตติ
การพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
-ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา และมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ จนได้รับการชี้แจง
จาก นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ และนายอิสมาแอ ยุนุ นายก อบต. จนเป็นที่เข้าใจ และไม่มีสมาชิกจะอภิปราย
และ ซักถามอีก
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ประธานที่ประชุมได้ขอมติที่ประชุม โดยมี
สมาชิกสภา ยกมือ 11 คน และงดออกเสียง 1 คน
มติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีมติอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
3.3 ญัตติเรื่องการรับมอบทรัพย์สินสิง่ ปลูกสร้างโครงการถนนเพื่อให้ได้รับการดูแลบำรุงรักษา
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจง ครับ
-นายอิสมาแอ ยุนุ นายก อบต. สวัสดีท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ด้วยจังหวัดปัตตานี โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเพื่อให้ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าว
เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างมีรายการดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแปลงหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.520 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร
2.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย-สะพานต้นตาล บ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบล
ม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,700 ตารางเมตร
3.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายชลประทาน-ม่วงใหญ่ บ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอ แม่
ลาน จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

4.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายซอยสองสุข บ้านปลักปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.940 กิโลเมตร
5.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนสายหน้าป่าช้า บ้านปลักปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอแม่ล าน จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.330 กิโ ลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,320 ตารางเมตร
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 ในกรณี ที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่นนั้น ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยหารือ

-30ของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ซึ่งมีความเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 3 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติ เกี่ยวกับพัสดุ ทั้งนี้สำหรับกรณีอื่น ๆ ที่มิได้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว
จะต้องดำเนินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 การ
บริหารพัสดุ ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าว หากเมื่อรับโอน
มาแล้วจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีในโอกาสต่อไป จึงนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภา อบต.ม่วงเตี้ย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องจะ
ซักถามท่าน นายก อบต. หรือไม่
-ที่ประชุม ไม่มี
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบ
ให้รับมอบทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี จำนวน 5
โครงการ หรือไม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปัตตานี จำนวน 5 โครงการ ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
-นายอิสมาแอ กาซอ ประธานสภาฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใด
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ที่ประชุม ไม่มี และผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันพูดคุย และไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ จึงได้กล่าว ขอบคุณสมาชิกที่มาประชุม. และกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุม
เวลา
14.00 น.
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภา อบต.ม่วงเตี้ย สมัย..........................................................
ประจำปี พ.ศ................... ครั้งที่............. เมื่อวันที่...............................
เดือน.......................... พ.ศ.......................... แล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) ...........................................ประธานคณะกรรมการ
(นายสมชาย บุญปาน)
(ลงชื่อ) ...........................................คณะกรรมการ
(นายมะยะโกะ โต๊ะเน็ง)
(ลงชื่อ) ............................................คณะกรรมการ
(นายประดิษฐ์ โทบุรี)
สภา อบต.ม่วงเตี้ย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุม
สภา อบต.ม่วงเตี้ย สมัย...........................................................................
ประจำปี พ.ศ...................... ครั้งที่ ....................... เมื่อวันที่.....................
เดือน................................... พ.ศ............................ แล้ว
(นายอิสมาแอ กาซอ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายมะรูดิง แว้ง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายอิสมาแอ กาซอ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

