
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔   

เมื่อวันพุธ ที่  ๒๘  เมษายน  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  สน ิ  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 
๑. นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายอำมร  เทพกำเนิด ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลำภู 
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 
๑๑.   นายนนท์  จันทร์บุญรอด ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 
๑๒.   นายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน   วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ ตามประกาศอำเภอเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภูขอเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น       
๑๙ ท่าน จาก ๒๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑    
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ทราบ หรือไม่ ขอเชิญ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายอบต.ฯ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ สอบถามว่าถนนสายบายพาส หมู่ที่ ๖ –        
มะนังตายอ ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากอบต. 
ลำภู ว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ลำภู หรือไม่ ซึ่งอบต. ลำภู ได้ประสานไปยังกองช่าง
อบจ. นราธิวาส แล้ว ได้รับแจ้งว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ. นราธิวาส แจ้งสมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านทราบต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

/นายชาตรี... 



-๓- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู         
ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภูและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแล้ว 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 ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการขอแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

/เชิญนักวิเคราะห์ฯ... 
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เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  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 ๔/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     /๑. โครงการ... 



-๕- 
๑. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ – 

ตันหยงลูโล๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก, หมู่ที่ 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 หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ 
๑,๑๕๐,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุโต๊ะสุข 
หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ 
๙๐๐,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง)
สายลำภู – โคกโก หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ      
๖๐๐,๐๐๐.-บาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพื้นฐานปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. โครงการประเพณีบุญเดือนห้า งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท  

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้มีการเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ของแต่ละ
หมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงเหตุผลในการเพ่ิมเติมโครงการให้ที่ประชุมทราบ และมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญ 
นายจรูญ จันทร์แดง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรูญ จันทร์แดง สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๙ โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ – ตันหยงลูโล๊ะ หมู่ที่ ๔ 
บ้านโคกโก, หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย เดิมเป็นถนนสายสะบางะ – บ้านไร่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม     
แตเ่สนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อถนนใหม ่ซ่ึงถนนสายดังกล่าวเป็นถนนรอยต่อระหว่างหมู่ที่ ๔ และหมู่ท่ี ๙      
ประชาชนในหมู่ที่ ๕ บ้านรามา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก และหมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร 
ไปมา โดยถนนสายดังกล่าวชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ได้รับความเดือนร้อน 
จึงได้เสนอเพ่ิมเติมโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ถนนสายดังกล่าวในการเดินทางไปมาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 

/นายวินัย... 
 
 



-๖- 
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวินัย คงสุวรรณ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุโต๊ะสุข หมู่ที่ ๔ ถนนสาย
ดังกล่าว ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุด ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการเดินทางสัญจรไปมา ซึ่งประชาชน 
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก และหมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ ใช้ถนนสายดังกล่าวในการเดินทางสัญจรไปมา เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา จึงเสนอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว  

โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง)   
สายลำภู – โคกโก หมู่ที่ ๔ เป็นถนนสายหลักในการเดินทางสัญจรไปมา ของประชาชนหมู่ที่ ๒ บ้านลำภู –  
หมู่ที่ ๕ บ้านรามา ถนนสายดังกล่าวบางจุดถนนแคบ ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางไปมา        
เกิดอุบัติเหตุ รถไม่สามารถขับสวนทางกันได้ จึงเสนอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และสามารถ
เดินทางสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เห็นควรที่จะดำเนินการเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว     
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ การเพ่ิมเติมแผน ตามระเบียบฯ งบประมาณจะต้องมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ โครงการประเพณี
บุญเดือนห้า งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท ใช้งบประมาณจากงบใด 
นางจิตติมา จันทร์เจียม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจิตติมา จันทร์เจียม  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โครงการประเพณีบุญเดือนห้า ใช้งบประมาณจากโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งโครงการเดิมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วงว่าจะต้องจัดโครงการในวันที่ 
๑๓ เมษายน ของทุกปี แต่สำหรับผู้รับผิดชอบจัดโครงการ กำหนดจัดโครงการในวันแรม ๑ ค่ำ เดือนห้า จึง
ต้องเปลี่ยนชื่อโครงการลักษณะการดำเนินการจัดกิจกรรม สวดบังสุกุลบัว พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ แต่ใช้งบประมาณเดิม  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบด้วย 

/มติที่ประชุม... 



-๗- 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง               
งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง  
   ๕.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง               
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔    
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  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 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (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 

/กระทรวง... 



-๘- 
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 ๔/๒๕๖๔  

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) งบประมาณปี ๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ หน้า ๙๓ ลำดับที่ ๓๙  

เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๔ หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๒๐,๐๐๐.-บาท ปี ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ขอให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
๑๑ บ้านบาโง ชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโครงการให้ที่ประชุมทราบ และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
สอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญ 
นายนาวี บินตาเย๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนาวี บินตาเย๊ะ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายดังกล่าว เป็นหลุมเป็นบ่อชำรุด และน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมา ได้รับความเดือนร้อน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลง
โครงการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย 

/นายมูฮัมหมัด... 



-๙- 
นายมูฮัมหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมูฮัมหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลง สำหรับพื้นท่ีดำเนินการตามโครงการ ความยาวและ
งบประมาณในการดำเนินการ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบด้วย                                                                             
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง               
งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
   ๕.๓ สำนักงานชลประทานนราธิวาส ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สำนักงานชลประทานนราธิวาส ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในพื้นทีป่าไม้ เชิญผู้แทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป  
นายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร     
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ตามท่ีสำนักงานชลประทานนราธิวาส ขอความเห็นชอบ       
เพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ให้สภาฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปแล้วนั้น ขอสรุปรายละเอียดที่สำคัญพอสังเขปให้สภาฯ ทราบ ดังนี้ 
   ตามหนังสือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๙/๑๓๔ ลงวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๑๕๖๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   ขอความเห็นชอบ ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ดำเนินการขออนุญาต 
ใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังมิได้ขอใช้
พ้ืนทีป่่าไม้ จำนวน ๑๔ โครงการ 
   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรณี การเข้าทำประโยชน์     
ในพ้ืนที่ป่าไม้ของส่วนราชการต่าง ๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยจะต้องได้รับ
อนุมัติให้ใช้พื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการ ส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้แล้วแต่ยังมิได้ดำเนินการ    
ขออนุญาต จะต้องยื่นคำขอผ่อนผันให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดโครงการ      
ที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ดังนี้ 

๑. โครงการสถานีสูบน้ำแปลงสาธิต หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก การก่อสร้างแล้วเสร็จ  
พ.ศ. ๒๕๓๔  

๒. โครงการสถานีสูบน้ำกุราพอ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน การก่อสร้างแล้วเสร็จ  
พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                    /๓. โครงการสถานี...  



-๑๐- 
๓. โครงการสถานีสูบน้ำกุราพอ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔. โครงการสถานีสูบกุราพอ ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านทุง่ขนุน การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๕๙  
๕. โครงการสถานีสูบน้ำบางเค็ม ๓.๑ หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๓๔  
๖. โครงการสถานีสูบน้ำบางเค็ม ๓.๒ หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๓๔  
๗. โครงการสถานีสูบน้ำบางเค็ม ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๓๔  
๘. โครงการสถานีสูบน้ำบางเค็ม ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านลำภู การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๓๔  
๙. โครงการสถานีสูบน้ำบ้านทำเนียบ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ การก่อสร้างแล้ว 

เสร็จ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐.  โครงการสถานีสูบน้ำบ้านทำเนียบ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ การก่อสร้างแล้ว 

เสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑.   โครงการสถานีสูบน้ำยะกัง ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑๒.  โครงการสถานีสูบน้ำยะกัง ๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๓๔  
๑๓.   โครงการสถานีสูบน้ำสุไหงบาลา หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔.  โครงการคลองระบายน้ำนาก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   เพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับงาน/โครงการ/กิจกรรม                
ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังมิได้ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ติดอยู่ในเขตป่าตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราชการ ๒๔๘๔ จึงขอมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู เพื่อเป็นเอกสารทางราชการให้กรมชลประทานดำเนินการขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน ๑๔ โครงการ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบด้วย                                                                             
มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง               
งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 

/ระเบียบวาระ... 
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