
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยท่ี ๒   

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๗  มิถุนายน  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. นางสาวนิซะ  มะลี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๗. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๘. นางสาปีน๊ะ  ดอเลาะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๙.   นายเจะดอเลาะ เจะโก๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๑๐.   นายมาสุกรี  เจะเลาะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๑๑.   นายโยฮัน สนิ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๑๒.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ 
๑๓.   นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๔.   นายเจะกอเซ็ง  เจะเต๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๕.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖.   นายมาคตาร์  กะจิ  ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๑๗.   นายนาวี  บินตาเย๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 
๑๘.   นายธนัทนน  วันมหามาตร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายก้าน  จันทร์หอม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๒. นายมามะ  มะดัน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๓. นายจรูญ  จันทร์แดง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายยะยา  เปาะสา  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๒. นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
๓. นายบือราเฮง  อาลี  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๔. นางสาวภคพร เดอรามันห์ ตำแหน่ง  รองปลัดอบต.ฯ 
๕. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๖. นางอุษณา  อินทมาศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
๗. นางจิตติมา จันทร์เจียม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
๘. นายมูฮัมหมัด สุขเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

/๙. นางอนงค์... 



-๒- 
๙. นางอนงค์  ดำแป้น  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๐.   นายนนท์  จันทร์บุญรอด ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 
๑๑.   นางสุเพียงพร  เพชรทอง ตำแหน่ง  นักวินโนบายและแผนชำนาญการ   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน   วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สมัยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น      
๑๗ ท่าน จาก ๒๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   ๑.๑ วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และนายจรูญ จันทร์แดง         
สมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู หมู่ที่ ๙ ติดภารกิจไปรับการฉีดวัคซีนโควิดในวันนี้ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
ในวันนี้ได้ 
   ๑.๒ นายมามะ มะดัน สมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู หมู่ที่ ๘ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ 
       สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใด มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
นายยะยา เปาะสา 
รองนายกอบต.ฯ  ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู และพนักงานส่วน
ตำบล ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดนฯ 
   อบต. ลำภู ได้เปิดศูนย์กักกันของตำบลลำภู ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก โดยได้รับผู้กักกันตัว รุ่นที่ ๑ จำนวน ๘ ราย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ทำการ
กักกันตัวครบ จำนวน ๑๔ วัน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการตรวจคัดกรองผลเป็นลบ และได้กลับไปยัง
ที่พักของตนเองแล้ว 
   การประชุมสภาผู้แทนราษฏร ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประชุมสภาฯ แนวทางจะเป็นอย่างไร ขอให้ทุกท่านติดตามต่อไป  

/ที่ประชุม...  



-๓- 
ที่ประชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ      
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแล้ว นั้น  
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   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 
ที่ประชุม  -ไม่มี - 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด      
ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ 
๒ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ เมื่อจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการขอแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 

- ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี – 
/ระเบียบวาระท่ี ๕... 



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   ๕.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง               
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔    
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  ให้สภาฯ พิจารณาตามเอกสารที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปแล้ว
นั้น ขอสรุปรายละเอียดที่สำคัญพอสังเขปให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
    “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา            
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๓) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น 
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
/ให้เป็นอำนาจ... 



-๕- 
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการ 
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล    
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  

๑. โครงการอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ในการขยายเขต 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ที่ ๑ สายบ้านสวน – บ้านใหม่ 
หมู่ที่ ๖ สายทำเนียบ – โคกสุมุ, สายทำเนียบ – ดูซง, สายซอยข้างโรงเรียน,      

สายซอยในสวน – กูโบร์ (สายดับ) 
หมู่ที่ ๑๐ สายถนนสี่แยกทุเรียนนก – หลักเขต, สายถนนสี่แยก – โรงเรียนบ้าน 

ปลักปลา, สายสะพานสลิง (เดิม) – สะพานใหม่ 
หมู่ที่ ๙ สายกูโบร์สี่เลน – สายสยามบายพาส ๔ จุด (สายดับ), สายทุ่งบัว ๕ จุด  

(สายดับ) 
หมู่ที่ ๗ สายบางเค็ม, ซอยมัสยิด (สายดับ), สายบางเค็ม – กาเสาะ, สายกาเสาะ –  

ต้นวา (สายดับ) 
หมู่ที่ ๓ สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู, ซอยบาลาเซาะกูโบร์,     

สายทุ่งขนุน – ปาละ  
   หมู่ที่ ๕ สายรามา ซอย ๑, ๒, ๓, อาคารเอนกประสงค์ 
   หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านไร่พัฒนาพร้อมโคมไฟ (สายดับ), ซอยพัฒนาสามัคคี (สายดับ), 
สายบ้านไร่ (สายดับ) 
   หมู่ที่ ๒ ซอยอนามัย ๒ (สายดับ) 
   งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๑ 
   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๓ 
   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ 
   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕                          /ปรากฏในแผนพัฒน... 



-๖- 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) งบประมาณปี ๒๕๖๑, 
๒๕๖๓, ๒๕๖๔, ๒๕๖๕ หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๑๒ 

เปลี่ยนแปลง โครงการอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสในการ 
ขยายเขตก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟ 

หมู่ที่ ๑ สายบ้านสวน – บ้านใหม่ 
หมู่ที่ ๒ ซอยหลังอนามัย ๒, ซอยลำภู ๒  
หมู่ที่ ๓ ซอยเขากงพัฒนา ๓, สายทุ่งพวา – ทุ่งขนุน, สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำบลลำภู, สายทุ่งขนุน – ปาละ 
หมู่ที่ ๔ ซอยพัฒนาสามัคคี, ซอยบ้านไร่พัฒนา 
หมู่ที่ ๕ สายรามา ซอย ๑, ๒, ๓, อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๖ ซอยในสวน, สายทำเนียบ – ดุซง, สายทำเนียบ – มะนังตายอ 
หมู่ที่ ๗ สายกาเสาะ, สายบางเค็ม 
หมู่ที่ ๘ สายกำปงบารู – พิธาน, สายปอเนาะ – ซอย ๑ 
หมู่ที่ ๙ สายสยามบายพาส, สายบ้านตันหยงลูโล๊ะ, สายกูโบร์ – บ้านตันหยงลูโล๊ะ,  

สายทุ่งบัว  
หมู่ที่ ๑๐ สายต้นมะขาม, สายถนนสี่แยกทุเรียนนก – หลักเขต, สายถนนสี่แยก –  

โรงเรียนบ้านปลักปลา, สายสะพานสลิง (เดิม) 
   หมู่ที่ ๑๑ สายบาโง – ยะกัง ซอย ๑, สายบาโง – ยะกัง 
   งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๑ 
   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ 
   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลีย่นแปลง ครั้งที่          
๕/๒๕๖๔   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบด้วย                                                                             
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง               
งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ๖.๑ การเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อบรรจุร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อบรรจุไว้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบ ขอเชิญ                                                                                           /นางสุเพียงพร... 



-๗- 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจง เรื่องการเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
    ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ทุกหมู่บ้าน ปรึกษาหารือ
ว่าจะเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ   
แต่ละหมู่บ้าน ว่าจะเสนอโครงการใดในหมู่บ้านของท่าน ที่เห็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วน หรือมีความจำเป็น   
เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านของท่าน    
เพ่ือบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป โดยให้เสนอเรียงตามลำดับหมู่บ้านได้หรือไม่ ถ้าหาก
หมู่บ้านใด ยังไม่สามารถเสนอได้ในวันนี้ ให้รีบแจ้งให้งานแผนฯ ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกท่าน          
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงนำปรึกษาหารือให้สมาชิกสภาฯ ของแต่ละหมู่บ้าน 
นำเสนอโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ หมู่บ้านละ ๑ โครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน     
เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พิจารณาตามงบประมาณต่อไป สำหรับโครงการที่เสนอเพ่ิมเติม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะจัดประชุมเพ่ือเสนอเพ่ิมเติมโครงการในครั้งต่อไป 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกท่าน การเสนอ
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือบรรจุโครงการ
ไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน 
เสนอโครงการในหมู่บ้านของท่าน เจ้าหน้าที่กองช่างจะลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลและประมาณการราคา            
ตั้งงบประมาณต่อไป    
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   การเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านเสนอโครงการ         
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๑ โครงการ ตามลำดับหมู่บ้าน ขอเชิญ 
นายสวุฒิ แก้วสกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวุฒิ    
แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  

/ไม่มีโครงการ… 



-๘- 
    ไม่มีโครงการเสนอ 
นายสุทิน อินเอิบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทิน     
อินเอิบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เสนอโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายลำภู – 
โคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒ 
นางสาวนิซะ มะลี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิซะ มะลี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากงพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ 
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวินัย     
คงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เสนอโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกโก – ทุ่งขนุน หมู่ที่ ๔ 
นายเจะดอเล๊าะ เจ๊ะโก๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย       
เจะดอเล๊าะ เจ๊ะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เสนอโครงการเสริมผิวลาดยางทับ คสล. สายปูลาปีแน หมู่ที่ ๕ 
นายโยฮัน สนิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายโยฮัน สนิ       
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เสนอโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายทำเนียบ – 
รามา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ 
นายแวอายีมัน บินหะยีการเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน 
บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางเค็ม หมู่ที่ ๗ 
นายนิอูมา วาเต๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิอูมา    
วาเต๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสำนักงานประปา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ 
นายเจะกอเซ็ง เจะเตะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจะกอเซ็ง 
เจะเตะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เสนอโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายทุ่งงาย 
– ปลักชิด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙                                                                      

/นายอับดุลเราะมัน... 



-๙- 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย          
อับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามกีฬา            
(พร้อมยกระดับ) หมู่ที่ ๑๐ 
นายนาวี บินตาเย๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนาวี      
บินตาเย๊ะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เสนอโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด       
สายบาโง – ยะกัง (สองข้างทาง) หมู่ที่ ๑๑ 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอสรุปโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  
สายลำภู – โคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒ 

๒. หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากงพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ 
๓. หมู่ที่ ๔ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกโก – ทุ่งขนุน  

หมู่ที่ ๔  
๔. หมู่ที่ ๕ โครงการเสริมผิวลาดยางทับ คสล. สายปูลาปีแน หมู่ที่ ๕ 
๕. หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  

สายทำเนียบ – รามา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ 
๖. หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางเค็ม หมู่ที่ ๗ 
๗. หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสำนักงานประปา  

(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ 
๘. หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  

สายทุ่งงาย – ปลักชิด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙  
๙. หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ 
๑๐.  หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ 

     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗    
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

/เนื่องจาก... 
 
 



-๑๐- 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพ้ืนที่ตำบลลำภู ยังพบ
ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวนมาก การจัดทำเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือเสนอโครงการ  
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ประสานผู้นำชุมชนในหมู่บ้านของท่าน        
เพ่ือร่วมกันพิจารณาเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้าน ที่เสนอบรรจุไว้ในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขอให้แจ้งกองช่างเพ่ือลงพื้นที่สำรวจประมาณการราคาเพ่ือตั้ง
งบประมาณต่อไป 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน    
บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ โครงการที่จะดำเนินการที่ไม่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แก้ไขปีงบประมาณโดยใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ โครงการบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น 
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการในลำดับต่อไป 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ นำปรึกษาหารือการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่
ตำบลลำภู สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
ปลัดอบต. ลำภู   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัดอบต.ฯ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลลำภู สามารถดำเนินการได้
โดยการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรายการ
งบประมาณท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส ไปตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส                /นางสาวรอฮีมะ... 



-๑๑- 
นางสาวรอฮีมะ สาแม 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวรอฮีมะ 
สาแม ผู้อำนวยการกองคลัง การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติดังกล่าว จะต้องผ่านสภาฯ ให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ 
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
ปลัดอบต. ลำภู   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัดอบต.ฯ การโอนงบประมาณไม่ต้องผ่านสภาฯ  
นายยะยา เปาะสา 
รองนายอบต.ฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายยะยา เปาะสา รองนายกอบต.ฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดเสียหายใน
พ้ืนที่ตำบลลำภู ถนนสายทำเนียบ – รามา หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านเขากง – ทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ถนนชำรุดเป็นหลุม 
ดำเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   แจ้งเจ้าหน้าที่กองช่าง ถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ ๒ ถนนทรุด ขอให้
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การถมดิน ประชาชนในพื้นท่ี
ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว 
    ฝากขอบคุณและขอชื่นชมเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บขยะ และงานซ่อมไฟฟ้า     
ของอบต. ลำภู ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้ดีและรวดเร็วขึ้น 
นายสุทิน อินเอิบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายสุทิน อินเอิบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ การขยายเขตประปา งบประมาณท่ีดำเนินการใช้งบประมาณ
เหมือนกับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือไม่ 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่างการขยายเขตประปา งบประมาณอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
ดำเนินการเหมือนกับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

                /การเสนอ... 
 



-๑๒- 
การเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน เสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
กองช่างลงพ้ืนที่สำรวจและประมาณราคาเพ่ือดำเนินการตามโครงการต่อไป สำหรับพ้ืนที่ดำเนินการ ถ้าเป็น
ที่ดินส่วนบุคคลจะต้องมีหนังสืออุทิศจากเจ้าของที่ดิน อาทิตย์หน้างานสำรวจจะลงพื้นที่สำรวจโครงการที่จะ
ดำเนินการต่อไป 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เสนอปรึกษาหารือการตัดหญ้าสองข้างทางถนนของ    
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลลำภู อบต. ลำภู สามารถจ้างเหมาคนงานดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ 
    การจัดซื้อรถดับเพลิง ดำเนินการจัดซื้อแล้วหรือไม่ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   การจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในพ้ืนที่ตำบลลำภู รวมถึงการ 
ตัดแต่งต้นไม้ด้วยหรือไม่ 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัดอบต.ฯ เห็นด้วยถือเป็นกิจกรรมที่ดี ถนนทุกสายในพ้ืนที่ตำบลลำภู การตัด
หญ้าและวัชพืชบนถนนสองข้างทางในพ้ืนที่ตำบลลำภู มีพนักงานจ้างเหมาเพียงพอแล้ว จะดำเนินการอย่างไร 
อบต. ลำภู จะหาแนวทางและวิธีการดำเนินการต่อไป  
    การซื้อรถดับเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินการ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เสนอการดำเนินการขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ำ ในพ้ืนที่
ตำบลลำภู เสนอให้อบต. ลำภู ดำเนินการทั้งตำบลได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
นายยะยา เปาะสา 
รองนายอบต.ฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายยะยา เปาะสา รองนายกอบต.ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่สอบถามติดตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่อบต. ลำภูจะต้องดำเนินการ สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายฯ              
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส       
แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีของท่านทราบต่อไป 
นายสวุฒิ แก้วสกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม        

/นายสวุฒิ...     



-๑๓- 
นายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ การก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองไทร ช่วงนี้ผู้ประกอบการ
หยุดดำเนินการไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใด  
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างการ  
รอการตอกเสาเข็ม 
นางสาวรอฮีมะ สาแม 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวรอฮีมะ 
สาแม ผู้อำนวยการกองคลัง แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถดับเพลิง ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 
๒๕๖๔  

การขุดลอกคลอง คูระบายน้ำ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อบต. ลำภู สามารถ 
ดำเนินการขุดลอกคลอง คูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลลำภู แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ที่จะต้องดำเนินการ    
ขุดลอกคลอง คูระบายน้ำ แจ้งกองช่าง เพ่ือลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
นางอุษณา อินทมาศ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอุษณา       
อินทมาศ หัวหน้าสำนักปลัด การขุดลอกคลอง คูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
ในพ้ืนที่ตำบลลำภู งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพ้ืนที่รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สอบถามสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านว่ามีความพร้อมหรือไม่ที่จะ
ลงพื้นที่หรือไม่ต้องลงพ้ืนที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
นายอับดุลเราะมนั สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เห็นด้วย ที่จะให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลลำภู ว่าต้องการให้อบต. ลำภู ให้ความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง            
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ยังไม่ลดลง ขอให้ชะลอไว้ก่อน
ได้หรือไม่ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม               
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ การลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชนในพ้ืนที่ตำบลลำภู     
โดยเจ้าหน้าที่ของอบต. ลำภู ถือเป็นเรื่องที่ดี เพ่ือที่จะได้รับทราบความต้องการของประชาชนในทุกเรื่อง     
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพ้ืนที่ตำบลลำภู จึงไม่สามารถดำเนินการได้ 

/การตอบ... 
 



―◎ご―

∩nimOu剛 0%∩ an3」 mnく ηソ10∩ nllUL10く mnく ¬ηη旬彫∩nt蹴翻∩niLし∩し剛

。   パ   υ     `:   。νυ ,    。 重′ 」  バ ,    o 醤
′ 」ν    ν ッ  ν

^
」:uMηソ100」 Oυ nanQ」 ∩ic、:鉾 nく η しИ∩u」、8%n%翻 t翻Ⅶl」 Ⅵmn潤Ⅵ」58%n%u tl」Ⅶun410く剛0しι旬くL¶ nИttnⅥ

因νlし∩uっ 剛oく ∩n Ll」 1」 ∩ni∩oo

■1く o`uて、lo o■ηNη n

Чηη制nan■∩」an          ηη視」ぅ85nl」 anooく∩∩n5uヽνnianttmnuaann ηnut」n3∩ 0く∩∩n5υ 5И n5

an■mnuaanЯ ♂3」 η%∩ anooく∩∩η5uヽMniaO■ mη Uaann LLagttLttn13脚 」 8ヽ%潤η∩ηn糧 ∩Qlll」 nく 0`Uて Iヽn

^    υ ν o υ `υ     υ   υ   」   型^ ` :     1  1シ      o
ouη 3」 nロ ソOn41lnan視 ∩uan∩ n5劉 o5u∩ nia■uall」し50∩ 5創 L∩∩unⅥ Q脚 劉oく LLmattMlUn■ oum.anq

旬彫attalutlo呵 ふ 翻a8b― m δnl∩ Ul瀧弼 つ脚詢 しL檎」5鋼n漁偽 gη ∩∩偽 うnt」 anNη50attawL10

1デⅥ∩∩豹L弓 Out斉
ぎ 。 ど 」。  。 。ν  ^

∩η5剛∩ao∩∩a ol∩、彫υnul」ηし1」
で
wl」ηmη uaann L14a3」 n%∩ annη

Ⅵ∩νNunl」 L」 11因 ししQく∩つn3」」58aく∩し∩ソ10し 3」 し翻∩nl剛∩aO∩∩aOく ∩5彫UnUun剛 0く しιma彫明3Junu L∩ Uιし旬く

: 」 。 ^   。   重
′

」           。 ^  o : 」 」  ν  :И ,

くn■∩0く驚nく LⅥ O∩ nLll■ ∩η5an50η Ⅶ視ηしιa彰」58脚nttin∩ ηLLag∩ nLl」明∩ηうし1」 anuⅥし∩U3剛 つくmOLU

uηuaη■ o■Lou

attη¶nanl¬ Ⅵ測ηb        ηnl`」 585nuanooく∩∩niυ lИ nian■mnuaann ηnl」 unu∩ oく∩∩1lU5Ⅵ ηヽ

がつ翻虜nuaahQ♂ 3」η8∩ anooo∩∩olu弓Ⅵηヽ がつ視mnUaa'nO ttag因
′
し剛hぢ 03」 」 彫ヽ

1潤η
∩朝n翻 ∩5彫 因脚

へ ^ ^    ^      |」               ぎ  :ョ   И I     。 ^   И υ
unuaη ll ol」 しou aNn%∩ annη ν3」η b∩ nittnao∩ ∩、8un3un ИNη し L3」 anNn5o∩ ntu明 ∩η、し∩ olll」 an曰

♂ηn_l∩∩l∩ ia811所υぅ、η∩∩視し剛n。。∩Lauη nく∩く∩バnっ ザnl`、斧auuttnintauソ null」υnく旬∩

制ηu翻翻η Quη ,υ ll,■ oo

00nヽ                  ∩ni∩ OU∩ 3」50U視祈Ullη∩の11劉 0く 因」58∩ OU∩ nl δnunttИ l力

′
nttll」∩ni

。 ^        
“
,  | 。   ッ パ     。       。 ^  コИν [И :ョ  」 錮 。

∩n Ll」 `鳳∩ni∩ Qu∩関しUl」剛0く mnlつ旬ⅥOく a11 0Um.ann an3」 η

'a∩

n tl」 `鳳∩∩L∩ ししmし潤潤し∩50く 脚0し1」∩ηヽ mlつ句aOυ

LLttanttn10剛 0∩Qn潤 」Q潤働01カ

′
n3」5aU明訴U15Ⅵ∩liL者蹴Ⅵnく∩く∩がn31斉

uη u%η m、 し、o制ηoく

」,彫 5n■anη¬             aoυ an3dal」 n電∩anooum.がnn引 nul∩ QttaouanttИ弓oLal」 oL10くl∩

0∩ν10し脚νn∩ L潤潤L10。 Ou lしtaっ 因脚剛o剛 oυ q〔しlaNn■∩anooum.anQη∩Ⅵnl`∩

`｀

:彫 勾υ
5ソ niしta彰 し句nИunⅥ

ηι∩8つ剛01η∩n4nuηし6υ n」 1彫 %3」 Lしa8∩ annS∩∩nl」 彰ヽ%3」

- 1∩ ∩ni」 18%3」 しnan od.ごo ■.

〇

ヽ

r

(aく電o) rion:r urrunr:l:vtu
!9

(■ OUO(lllη l」 1」 0■3JVn3Jnml)

Lattnl`∩ η5anooく ∩∩niυ lИ niaつumnuaann

n創彫n■■製nl■1群nin句 lη 刷ヾ ηunl■」181田月日υ■00じLaη つくaヾ■ηNLη L」 uηanSn■

(aく電o
″々

〃
′

/( un3旬こ旬 旬1lⅥ 5しL∩ リヾ

ri'n :r o :r a r ru n r :rJ :s tluU9

∩
`、

」彫∩55脚∩n5minη 5n曰くn■∩η5」、8%脚

/(aく分o).

し



―oζ―

(aく可o)

(明nU010atin8潤範 80し L潤 )

∩
`ヽ

」彫∩553」∩nlmlつ旬inUく nl」∩nl」う彫%脚

r.igl :r r :r u r ru n r :t.l :v t rUI

oin :ro :r urru nr:l :vt:tg1

因5u5oく 5nuく nu∩ ni」 5彫 %脚

(縞) ,ご腋
(1」n816tt(彰  881斉8)

剛01υ ,0く

グ牢イ
//W

∩
`ヽ

」彰∩558」∩ηimlつηinUく n■∩nう」1彫 %潤

し

(aく彎o)

(1」nJ%nm号  6ol」Ⅵoく )

」585ol」 anloく∩∩niulИη5anunηuaanЯ

に


