
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔   

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๑๒  กรกฎาคม  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. นายก้าน  จันทร์หอม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๗. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๘. นายเจะดอเลาะ  เจะโก๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๙.   นางสาปีน๊ะ  ดอเลาะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๑๐.   นายมาสุกรี  เจะเลาะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๑๑.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ 
๑๒.   นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๓.   นายมามะ  มะดัน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๔.   นายเจะกอเซ็ง  เจะเตะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๕.   นายจรูญ  จันทร์แดง ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๖.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗.   นายธนัทนน  วันมหามาตร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. น.ส.นิซะ  มะลี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๒. นายโยฮัน  สนิ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖   
๓. นายมาคตาร์  กะจิ  ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๔. นายนาวี  บินตาเย๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 
๕. นายอำมร  เทพกำเนิด ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายยะยา  เปาะสา  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๒. นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
๓. นายบือราเฮง  อาลี  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๔. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๕. นางอุษณา  อินทมาศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
๖. นางจิตติมา จันทร์เจียม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

/๘. นายมูฮำหมัด... 
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 ๘.  นายมูฮำหมัด  สุขเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

๙. นางสุเพียงพร  เพชรทอง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๐.   นางอนงค์  ดำแป้น  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๑.   นายนนท์  จันทร์บุญรอด ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน   วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ ตามประกาศอำเภอเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภูขอเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และ     
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น       
๑๖ ท่าน จาก ๒๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒    
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภูทราบ หรือไม่ ขอเชิญ 
นายยะยา เปาะสา 
รองนายอบต.ฯ  ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพ้ืนที่ตำบลลำภู ยังพบ        
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน และผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก แจ้งสมาชิกสภาอบต. ลำภู ทุกหมู่บ้าน      
ช่วยสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนในพื้นท่ีของท่าน ถ้าหากพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง
ให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   การฉีดวัคซีนรณรงค์ให้สมาชิกสภาอบต. ลำภู ทุกท่าน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบ
ทุกท่านด้วย เพ่ือเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยของโรค การนั่งรับประทานอาหารร้านน้ำชา ช่วงนี้ควรงดหรือ
หลีกเลี่ยงการนั่งร้านน้ำชา 

/ตามประกาศ... 
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   ตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ล
อัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้งดละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา 
   การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิดในประเทศไทย น่าจะยังไม่มีการเลือกตั้ง  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแล้ว นั้น 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำใน
รายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   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 สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการขอแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  ให้สภาฯ พิจารณาตามเอกสารที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปแล้วนั้น   
ขอสรุปรายละเอียดที่สำคัญพอสังเขปให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
    “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

(๓) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น 
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส                                                                                                   ก. ยุทธศาสตร์... 



-๕- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก 

ตำบลลำภู ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ  
มีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.-บาท 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       
๑. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรลูกรัง สายร่วมแรงร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 

๔ บ้านโคกโก ตำบลลำภู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
๑. แผนงานความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์  

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่ง – นอน ได้ จำนวน ๑ ตัว 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้มีการเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ของแต่ละ
หมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงเหตุผลในการเพ่ิมเติมโครงการให้ที่ประชุมทราบ และมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู 
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 

/นายแวอายีมัน... 
 



-๖- 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู ซึ่งถนนสาย
ดังกล่าวถูกปิดโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด จึงทำให้ประชาชนในพืน้ที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไป
มาได้ นำปรึกษาหารือที่ประชุมสภาฯ ว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง ที่จะให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ถนนที่ปิด ฝ่ายความมั่นคงสั่งการให้กำนันตำบลลำภู ดำเนินการปิดถนนเนื่องจาก
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
   การดำเนินการก่อสร้างถนนของพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก จะสั่งห้ามไม่ให้
ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่     
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวินัย คงสุวรรณ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรลูกรัง สายร่วมแรงร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก ตำบล 
ลำภู เป็นโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา
ในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เจ้าของที่ดินยินยอมอุทิศที่ดินให้ดำเนินการทุกรายแล้วหรือไม่ 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เจ้าของที่ดินยังไม่ยินยอมทุกราย อยู่ระหว่างการประสานงาน      
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบด้วย  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง               
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง  
   ๕.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง               
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

/นายชาตรี... 
 



-๗- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔    
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  ให้สภาฯ พิจารณาตามเอกสารที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปแล้ว
นั้น ขอสรุปรายละเอียดที่สำคัญพอสังเขปให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น       
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 เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล    
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากงพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๕ 
ลำดับที่ ๔๔  

เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากงพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓           
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ      
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔                                                                /๒. โครงการ... 
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๒. โครงการก่อสร้างเสริมผิลาดยางทับ คสล. สายปูลาปีแน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง  

๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๗๒๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๓๓  

เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างเสริมผิลาดยางทับ คสล. สายปูลาปีแน หมู่ที่ ๕  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๙๑๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางเค็ม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐  
เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๒๕,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๐ 
ลำดับที่ ๖๐  

เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางเค็ม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๕๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสำนักงานประปา หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ขนาด 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชว่งที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท 
ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๗๒  

เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสำนักงานประปา (ต่อเนื่อง)    
หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๑ ยาว ๑๒๕ .๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาวหนา ๐.๑๕ 
เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๖๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ 
ลำดับที่ ๖๓  

เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

๖. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกโก – ทุ่งขนุน หมู่ที่ ๔ ขนาด 
/กว้าง... 
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กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ      
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๑ ลำดบัที่ ๓๒  

เปลี่ยนแปลง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกโก – ทุ่งขนุน หมู่ที่  
๔ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔     
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ชี้แจง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโครงการให้ที่ประชุมทราบ และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ   
ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางเค็ม หมู่ที่ ๗ พร้อมยกระดับหรือไม่    
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ชื่อโครงการไม่ได้ระบุพร้อมยกระดับ แต่รายละเอียดพร้อมยกระดับให้ปรากฏในแบบและ
ประมาณการ  
นายนิอูมา วาเต๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิอูมา วาเต๊ะ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสำนักงานประปา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างไม่ได้
ระบุไว้ได้หรือไม่  
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการดังกล่าว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๗.๐๐ เมตร ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ จะดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบด้วย                                                                             
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง               
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง 

/ระเบียบวาระท่ี ๖...  



-๑๐- 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาอบต.ลำภู ท่านใด หรือหัวหน้าส่วนราชการท่านใด 
มีเรื่องอ่ืน ๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ และมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม ขอเชิญ 
นายเจะดอเล๊าะ เจะโก๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจะดอเล๊าะ เจะโก๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ เสนอเพ่ิมเติมได้หรือไม่  
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ เป็นอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส ในการดำเนินการ อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ โดยการอุดหนุนงบประมาณ 
ให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ 
นายจรูญ จันทร์แดง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรูญ จันทร์แดง สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๙ การขุดลอกคูคลอง สามารถแจ้งจุดที่จะดำเนินการได้หรือไม่ สายสะพานคลองทราย – คลอง 
ชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย 
   โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำเพ่ือการอุปโภค บ้านทุ่งงาย ดำเนินการแล้วหรือไม่ 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง การขุดลอกคูคลอง สามารถแจ้งจุดที่จะดำเนินการได้ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ  
เพ่ือการอุปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนของพัสดุ  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ โครงการบุกเบิกถนน จำนวน ๒ โครงการของหมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก ขอแก้ไขชื่อ
โครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรลูกรัง 
นายสุทิน อินเอิบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทิน อินเอิบ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๒ โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านลำภู ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการต่อ
เมื่อไร และเบิกจ่ายจากงบประมาณปีใด 

/นายธนัทนน... 
 



-๑๑- 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรับหลักการดูรายละเอียดการขุดลอกคูคลองที่อบต.ฯ ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าดำเนินการจุดใดบ้าง และจะนำเรียนที่ประชุมให้ทราบในการประชุมในครั้งต่อไป 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง การตั้งชื่อโครงการ เปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินการ เพ่ือให้หน่วยงานต่อยอด เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรแบบลูกรัง  

การซ่อมแซม การปรับปรุงซ่อมแซมตามรูปแบบของถนนเดิม เช่น ถนนหินคลุก  
ซ่อมแซมหินคลุก งานบุกเบิก ยังคงสามารถใช้ได้เหมือนเดิม เพื่อให้การทำงานให้ได้ง่ายขึ้น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การตั้งชื่อโครงการให้ดำเนินการรวดเร็วและถูกต้องให้มากขึ้น  
   ซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีต เดิมเป็นคอนกรีต ซ่อมก่อน ซ่อมแซมและปรับปรุง งาน
ซ่อมเดิมงานใหม่ที่ต้องปรับปรุง 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะต้องกักตัวที่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก ไม่มีเจ้าหน้าที่     
ลงพื้นที่ดูแล ฝากอบต. ลำภู ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะดำเนินการอย่างไร 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ต้องกันตัวที่บ้าน กรณีกักตัวทั้งครอบครัว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู แจ้งอบต. ลำภูทราบ แต่กรณีท่ีไม่ได้กักตัวทั้งครอบครัว จะต้องดูแลกันภายใน
ครอบครัวก่อน 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างได้มอบหมายให้นายเจะรอวายี เปาะซา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ ดำเนินการ  
ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจพื้นที่ปริมาณงานโครงการที่จะดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดิม หรือโครงการที่เสนอใหม่ แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านทราบและ
ลงพื้นที่ร่วมกันในการดำเนินการ 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง  

/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน... 
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