
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒   
เมื่อวันจันทร์ ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
........................................................ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอาแว  มูดอ  ตำแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๒. นายสวุฒิ  แก้วสกุล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๓. นายชาตรี  เรือนทอง  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
๔. นายสุทิน  อินเอิบ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 
๕. นายรอแซะ  ยะโก๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๖. น.ส.นิซะ  มะลี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๗. นายก้าน  จันทร์หอม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๘. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๙. นายเจะดอเลาะ  เจะโก๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๑๐.   นางสาปีน๊ะ  ดอเลาะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๑๑.   นายมาสุกรี  เจะเลาะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๑๒.  นายโยฮัน  สนิ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖   
๑๓.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ 
๑๔.   นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๕.   นายมามะ  มะดัน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๖.   นายเจะกอเซ็ง  เจะเตะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๗.   นายจรูญ  จันทร์แดง ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๘.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙.   นายมาคตาร์  กะจิ  ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๒๐.   นายนาวี  บินตาเย๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑.   นายธนัทนน  วันมหามาตร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายอำมร  เทพกำเนิด ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๒. นายยะยา  เปาะสา  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๓. นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
๔. นายบือราเฮง  อาลี  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๕. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๖. นางอุษณา  อินทมาศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
๗. นางจิตติมา จันทร์เจียม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   /๘. นายมูฮัมหมัด... 



-๒- 
๘. นายมูฮัมหมัด  สุขเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  
๙. นางสุเพียงพร  เพชรทอง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๐.   นางอนงค์  ดำแป้น  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน   วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศอำเภอเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภูขอเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น       
๒๐ ท่าน จาก ๒๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑                  
สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทราบ เรือ่งต่าง ๆ ดังนี้  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ซึ่งทาง
ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภูและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแล้ว นั้น 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำใน
รายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

/ดังนั้น... 
 



-๓- 
   ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน   
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแห่งนี้ 
เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูด้วยครับ 
   หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อ      
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้แก้ไข
เพ่ิมเติม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ตรวจสอบรายงาน       
การประชุม ๕ นาที หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ 
   ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา          
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หรือไม่   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอ
แก้ไข ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อพุธ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการขอแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ  
นายอำมร  เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จะได้เสนอขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ฉะนั้น       ใน
โอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน      ได้
ทราบถึงสถานการคลังเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตลอดจนหลักการและเหตุผลในการดำเนินกา ร 
ดังต่อไปนี้                                                                                          /ยอดเงินสะสม... 



-๔- 
  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๓๑,๔๕๑,๙๑๖.๑๔ บาท 
  หัก  

๑. รายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วจากเงินสะสม แต่หนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ จำนวน  
๙,๙๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแต่ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๕,๘๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ลูกหนี้ค้างชำระภาษี จำนวน ๙๒,๔๗๔.๘๒ บาท 

   คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๕๗๙,๔๔๑.๓๒ บาท 
  เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑,๘๖๐,๕๓๕.๕๗ บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) ให้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
ประจำปีนั้น มีดังนี ้

๑. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพ่ิมต่าง ๆ  
 จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. เงินเดือนผู้บริหาร+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพ่ิมพิเศษ                                     
        จำนวน ๑๕๕,๘๒๐.๐๐ บาท 

๓. เงินเดือนรองนายก+เลขานายก     จำนวน ๒๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
๔. เงินเดือน/ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๕๑๖,๙๓๐.๐๐ บาท 
๕. เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  จำนวน ๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท 
๖. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีประสบสาธารณภัยเกิดขึ้น  

สำรองไว้ประมาณร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖,๔๔๔,๗๘๐.๐๐ บาท 
รวม (รายการที่ ๑ – ๖)            เป็นเงิน ๑๐,๙๒๕,๖๑๐.๐๐ บาท 

  ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
(๑๕,๕๗๙,๔๔๑.๓๒ – ๑๐,๙๒๕,๖๑๐.๐๐)          เป็นเงิน ๔,๖๕๓,๘๓๑.๓๒ บาท 
  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ ๓) เป็นเงินจำนวน ๒,๕1๒,๑๐๐.๐๐ บาท เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสะสมดังกล่าว 

หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) เป็นเงิน ๒,๕๑๒,๑๐๐.๐๐  

บาท โดยเป็นไปตามมาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙                                             /เหตุผล... 



-๕- 
เหตุผล 

  เนื่องจาก เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่น และสร้างความกินดีอยู ่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
  ในครั้งนี้ผู้บริหาร จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จ่ายเงินสะสม จำนวน  
๒,๕๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดโครงการ
ที่จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) สายลำภู –  
โคกโก หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่      
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ ๕๗๐,๓๐๐.-บาท ปรากฏ   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

๒. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ – ตันหยงลูโล๊ะ  
หมู่ที ่ ๔ บ้านโคกโก , หมู่ที ่ ๙ บ้านทุ่งงาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ .๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๑ ยาว 
๑๑๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ     ๑,๐๘๘,๖๐๐.-
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

๓. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุโต๊ะสุข หมู่ที่ ๔      
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐        
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ ๘๕๓,๒๐๐.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
  จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป                                                                              
นายชาตรี  เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้องในการพิจารณาขอเชิญครับ  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกท่าน   

ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน         

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจกการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

/(๒) ได้ส่งเงินสมทบ... 



-๖- 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำปีและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว                                                                                                       
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใด ที่เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย            
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว   

๕.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ระเบียบ/กฎหมาย 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
หลักการและเหตุผล ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ชี้แจงรายละเอียด  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกท่าน ด้วยมีความจำเป็นต้องขอโอน
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
  สำนักปลัด  

(โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบสื่อสารภายในองค์กร งบประมาณตั้งไว้ 75,488.50.-บาท รายละเอียดดังนี้        /๑. ตู้สำหรับ... 



-๗- 
  1. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว 9U (Wall Rack) รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
-เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า             50 
เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45.5 เซนติเมตร 
-ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า 
-มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
-มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว   
 2. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว 6U (Wall Rack) รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
-เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า    
 50 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 32.0 เซนติเมตร 
-ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า 
-มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
-มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว  
 3. เครื่องสำรองไฟ UPS1 KVA จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที                                                                
 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ ๒ รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
-มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model   
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
 จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
-รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖,000 Mac Address 
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า     
 จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 2 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b,g,n และ ac ได้เป็นอย่างน้อย 
-สามารถทำงานท่ีคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
-สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
-สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ 
 (3x3 MIMO) 
-รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)             /-สามารถ... 



-๘- 
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย  
   (โอนลด สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์กร งบประมาณตั้งไว้ 2๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คงเหลือก่อนโอน 2๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 75,488.50.-บาท คงเหลือ 174,511.50- บาท   

(โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารภายในองค์กร งบประมาณตั้งไว้ 26,75๐.-บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องโทรศัพท์ระบบไร้สาย จำนวน 10 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
-ใช้กับความถี่ไวไฟล์ 2.4G (กิกะเฮิรตซ์) 
-มีระบบอัตโนมัติ รองรับการควบคุมทางไกล TR069 
-ขนาดหน้าจอแบ็คไลท์ LED 
-รองรับการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสายในการรับส่งข้อมูลขนาดไม่เกิน 100 เม็กกะบิทต่อวินาที 

(โอนลด สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์กร งบประมาณตั้งไว้ 2๕๐ ,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คงเหลือก่อนโอน 174,511.50.-บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 26,75๐.-บาท คงเหลือ 147,761.50- บาท   

กองช่าง 
  (โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง) 
      แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโง 
ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่         ไม่
น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ หน้า ๑ ข้อ ๑ งบประมาณตั้งไว.้...-
......บาท โอนเพิ่มครั้ง ๔๘๘,๙๐๐.- บาท คงเหลือ ๔๘๘,๙๐๐.- บาท 
 (โอนลด กองการศึกษา)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื ่นๆ เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้ งไว้ ๑๓๐,๐00.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
๑๓๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๓๐,๐00.- บาท คงเหลือ - บาท   
 (โอนลด กองการศึกษา)   
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐00.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
๓๕๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๕๐,000.- บาท คงเหลือ – บาท                                   
 (โอนลด กองการศึกษา)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ 

/นันทนาการ... 



-๙- 
/นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายงานกีฬาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐00.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๘,๙00.- บาท คงเหลือ ๔๑,๑๐๐.-บาท  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ เชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี -  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใดท่ีเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
ขอเชิญ และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามในเรื่องดังกล่าวด้วย 
นายนาวี บินตาเย๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนาวี บินตาเย๊ะ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑๑ การถมดินปิดทางระบายน้ำ หรือการถมดินโดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง 
ฝากผู้รับผิดชอบลงพ้ืนที่ตรวจสอบการถมดินดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ในพ้ืนที่ตำบลลำภู ทุกหมู่บ้านยังมีความต้องการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซึ่งอบต. ลำภู ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะว่าไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไว้ พอจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรบ้าง ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อไป  
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลลำภู มอบงานไฟฟ้าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

/นายมูฮำหมัด... 
 



-๑๐- 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ        
ตามระเบียบฯ อบต. ลำภู ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่อบต. ลำภู จะต้องตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เพ่ือดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส จะต้องดำเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจพ้ืนที่ที่จะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และประมาณการ
ราคาในการดำเนินการให้อบต. ลำภูทราบ เพื่อตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส ดำเนินการให้ต่อไป 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗    
หลายเดือนท่ีผ่านมา เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า
ของอบต. ลำภู เพื่อสำรวจพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลลำภู พร้อมทั้งได้ประมาณการราคา    
ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแล้ว แต่น่าจะไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากอบต. ลำภู ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลลำภู ประสานกองช่าง
และเจ้าหน้าทีผู่้ที่เกี่ยวข้อง หารือในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อไป 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เสนอให้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ การขุดเจาะถนนของการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส การฝั่งกลบถนนให้เหมือนเดิมใครเป็นผู้รับผิดชอบหลังจากขุดเจาะถนนแล้ว ผู้ขออนุญาตขุด
เจาะถนนหรือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู การฝั่งกลบถนนให้คงสภาพเดิม หลังจากขุดเจาะถนนแล้ว        
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการฝั่งกลบถนนให้คงสภาพเดิม 
   การบุกเบิกถนน พ้ืนที่จะดำเนินการบุกเบิก พ้ืนทีจ่ะต้องเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ถ้าเป็นที่ดินส่วนบุคคล จะต้องอุทิศเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว จึงจะสามารถ
ดำเนินการบุกเบิกถนนสายดังกล่าวได้ 
นายนาวี บินตาเย๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนาวี บินตาเย๊ะ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนสายวัชรี – โคกปาชี หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง ดำเนินการแล้วหรือไม่ ขอให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบดำเนินการได้หรือไม่  

/นายมูฮำหมัด... 
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