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บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 
อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 

กำรประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งท่ี  1 
เมื่อวันที ่ 29  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 

ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 
 

รำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 
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นายสุชาติ  พรมมูล 
นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว 
นายมะดาโอะ มาหะมะ 
นางมยุรี  จันแดง 
นายกลิ่น แสงหิรัญ 
นายทวีชัย ไมตรีจิตต์ 
นายวินัย บุตรมาตา 
นายประวิท พิเศษ 
นายอาแซ บินอุเซ็ง 
นายกฤตภาส ทองรมย์ 
นายทิวา แก้วอ าไพ 
นางสิริพร  ลพมรกต 
นางสาวน้อยอนงค์ จันทร์ประภา 
นางอ านวย  สมัครกิจ 
นายไสว ด ามิตร 
นายรักษ์ศักดิ์  สุพงษ์ 
นางลมัย สกุลแก้ว 
นางสุภาพ ทองเลิศ 
 
 
 

 
ประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑1 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑1 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑2 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑2 
 
 
 

 
สุชาติ  พรมมูล 
สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว 
มะดาโอะ มาหะมะ 
มยุรี  จันแดง 
กลิ่น แสงหิรัญ 
ทวีชัย ไมตรีจิตต์ 
วินัย บุตรมาตา 
ประวิท พิเศษ 
อาแซ บินอุเซ็ง 
กฤตภาส ทองรมย์ 
ทิวา แก้วอ าไพ 
สิริพร  ลพมรกต 
น้อยอนงค์ จันทร์ประภา 
อ านวย สมัครกิจ 
ไสว ด ามิตร 
รักษ์ศักดิ์  สุพงษ์ 
ลมัย สกุลแก้ว 
สุภาพ ทองเลิศ 
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รำยช่ือผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นายอับดุลรอโอะ บินสาและ 
นายสนัท ไชยแสงศรี 
นายมะลีเป็ง อาลี 
นายมาหะมะปาสูรี ดึนเล๊าะ 
นายนุ้ย รักชน 
 

 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
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รำยช่ือผู้ข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นายเพียร  มะโนภักดิ์ 
นายสุธรรม แก้วสุกใส 
นายวิเชียร รัตนบุญโน 
นางสาวโรสนานี พรมมูล 
นางสาวนราพร เสริมรัมย์ 
นายอนุชา  ศรีชัย 
นางนงเยาว์ เกษกุล 
 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
รองนายก อบต.สุไหงปาดี 
รองนายก อบต.สุไหงปาดี 
เลขานุการนายก อบต.สุไหงปาดี 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
เพียร  มะโนภักดิ์ 
สุธรรม แก้วสุกใส 
วิเชียร รัตนบุญโน 
โรสนานี พรมมูล 
นราพร เสริมรัมย์ 
อนุชา  ศรีชัย 
นงเยาว์ เกษกุล 

 

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม / ผู้แทน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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เริ่มประชุมเวลำ  13.30  น. 
 
ระเบียบวำระกำรประชุม 
 
1.  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
3.  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2555) ครั้งที่ 1/2563 
4.  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 
5.  เรื่องเพ่ือทราบรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2563 
6.  เรื่องเพ่ือทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปง พ.ศ.2563 
7.  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปง พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564      
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
8.  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนราเพ่ือด าเนินการขออนุญาตใช้     

ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะตอ บ้านปิเหล็ง , หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย , หมู่ที่ 11 บ้านท่า และ
หมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 15 โครงการ 

10. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
........................................................................ 

หัวข้อประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

- ผู้อ านวยการกองคลัง นางนงเยาว์ เกษกุล ชี้แจง รายรับ –รายจ่าย ประจ าปง
งบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 รำยรับ           58,479,059.39  บำท 
 ภาษีอากร                 107,341.02 บาท 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              188,282.70 บาท 
รายได้จากทรัพย์สิน                105,321.92 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ด              450.00  บาท 
รายได้จากทุน           5,600.00  บาท 
ภาษีจัดสรร           18,610,291.75 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป            32,038,957.00  บาท 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ           7,422,771.00  บาท 
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รำยจ่ำย 58,475,788.73 บำท 
งบกลาง 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

14,041,365.87 บาท 
2,743,920.00 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 15,046,936.69 บาท 
ค่าตอบแทน 1,278,383.00 บาท 
งบลงทุน 13,334,500.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น  20,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน 3,686,478.91 บาท 
โดย มี เงิน สะสมจ ำนวน  1 ,2 55 ,27 5 .58  บ ำท  สำมำรถน ำ ไป ใช้ ได้ 
1,059,183.08 บำท , เงินทุนส ำรองเงินสะสมจ ำนวน 6,512,543.67 บำท 

ที่ประชุม - รับทราบ   
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
   -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียด 
-  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่าตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุไหงปาดี ได้เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  เรื่องพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2   
ขั้นแปรญัตติ), (วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล) และเรื่อง
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้สมาชิกทราบ 
-  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดต้องการ
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -  ไม่มี 
   -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องพิจำรณำขอควำมเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ครั้งที่ 1/2564 
 -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

นายอนุชา ศรีชัย ชี้แจงรายละเอียด 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอนุชา ศรีชัย  กล่าวว่า ในการเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
สุไหงปาดี ครั้งนี้  เป็นครั้งที่  1/2564 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี เห็นชอบเพ่ือพิจารณาเสนอผู้บริหารและ
ผู้บริหารได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ โดยมีจ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติมตามแบบ ผ.02 จ านวน 6 โครงการ  และเพ่ิมเติมตามแบบ ผ.02/1 
จ านวน 1 โครงการ และเพ่ิมเติมตามแบบ ผ.03 (บัญชี ครุภัณฑ์)  จ านวน 2 
รายการ เหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ ดังนี้ 
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โครงการที่มีการเพ่ิมเติม ตามแบบ ผ.02 ส าหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 
ส านักงานปลัด อบต  
1.โครงการส่งเสริมอาชีพการท านาและการปลูกพืชผัก/พืชไร่ งบประมาณ 50,000 
บาท งบประมาณ ปง 2564 (เงินรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจ าปง 2563) 

   เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปลูก
พืชผัก/พืชไร่ เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท าการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและมีผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้
ด้านการจัดการศัตรูพืชและการลดต้นทุนการผลิตในการท าเกษตร สามารถเป็น
แบบอย่างให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆได้ จึงขอด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) ในโครงการดังกล่าว 
2.โครงการจัดท าเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  งบประมาณ 
59,000 บาท ปงงบประมาณ 2564 

   เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือการพัฒนาองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบล
สุ ไหงปาดีจะจัดท าเว็บไซต์   โดยจัดท าระบบการบริการภาครัฐผ่ านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (e-service) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่ งขึ้น จึ งขอด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565 )             
ในโครงการดังกล่าว 
3.โครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี        
ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร งบประมาณ  550,000 บาท       
รวมค่า ครุภัณฑ์ ส านักงาน งบประมาณ 66,100 บาท (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง และขนาด 15,000 บีทียู (จ านวน 1 เครื่อง) 
ปงงบประมาณ 2564 (เงินรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจ าปง 2563) 
เหตุผลความจ าเป็น 
เนื่องจากอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี มีสภาพที่ทรุดโทรม
ตามระยะเวลาและเพ่ือปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเป้าหมายเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสุไหงปาดีในด้าน บรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์กรณี เกิด อัคคีภัย วาตภัย อุกทกภัย เป็นต้น โดยมี
การปรับปรุงโครงสร้างหลังคา  ยกระดับพ้ืน และต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอย  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 28,620 
บาท ปงงบประมาณ 2564 
เหตุผลและความจ าเป็น 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ตามจ านวนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เช่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสุไหงปาดี         
มีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารสุขตามแนวทางพระราชด าริ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
2.โครงการตรวจเร็ว รู้ไว ห่างไกลมะเร็งเต้านม ต าบลสุไหงปาดี  งบประมาณ 
18,770 บาท  
เหตุผลและความจ าเป็น 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ตามจ านวนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เช่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสุไหงปาดี         
มีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารสุขตามแนวทางพระราชด าริ จึงมีความจ า เป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ต าบลสุไหงปาดี  
เหตุผลและความจ าเป็น 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ตามจ านวนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เช่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสุไหงปาดี         
มีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารสุขตามแนวทางพระราชด าริ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
1. สนับสนุน โครงการด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน /ชุมชน        
12 หมู่บ้าน  งบประมาณ 240,000 บาท ปงงบประมาณ  2565 
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เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ตามจ านวนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เช่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสุไหงปาดี         
มีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารสุขตามแนวทางพระราชด าริ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
โครงการที่มีการเพ่ิมเติม ตามแบบ ผ.02/1 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.88 -021 โคกหว้าหิน –     
บ้านตาเซะเหนือ  หมู่ที่ 4  บ้านเจาะกด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  2,320  
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,920.00  ตารางเมตร งบประมาณ 9,961,000 บาท  ช่องปงงบประมาณ 
2565 
เหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือตอบสนองโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทางกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุไหงปาดีได้ด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็นเร่งด่วนของชาวบ้านในพ้ืนที่
ต าบลสุไหงปาดีในการจัดท าค าของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในงบประมาณ 2565 จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว 
 โครงการที่มีการเพิ่มเติม ตามแบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์ )จ านวน 2 รายการ  
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 
40,200 รวมค่าติดตั้ง 
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 
25,900 รวมค่าติดตั้ง 
ราคาที่จัดซื้อเป็นราคากลางจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าปง 2562 
เหตุผลความจ าเป็น 
เป็นครุภัณฑ์ในโครงการ ปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล       
สุไหงปาดี 
- จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรือไม ่

ที่ประชุม - ไม่มี 
 -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -มีมติ เป็ น เอกฉันท์ เห็ นชอบให้ ความเห็ นชอบ เพ่ิม เติมแผนพัฒนาท้ องถิ่ น          

(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่1/2564 
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ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเพื่อทรำบกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       

นายอนุชา  ศรีชัย ชี้แจง 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอนุชา ศรีชัย กล่าวว่า งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564โดยมีจ านวนโครงการที่มีการแก้ไขในแบบ ผ.02 
จ านวน 2 โครงการ  ขอเสนอเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ ดังนี้  
ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดีครั้งนี้เป็นการ
แก้ไขครั้งที่ 1/2564 ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติด าเนินการแก้ไขแผนและประกาศ
การแก้ไขแผน เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2563 รายละเอียดการแก้ไขแผนมีดังนี้งาน
นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564โดยมีจ านวนโครงการที่มีการ
แก้ไขในแบบ  ผ.02 จ านวน 2 โครงการ  ขอเสนอเหตุผลและความจ าเป็นของ
โครงการ ดังนี้ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย นธ.ถ.88-051 ซอยสนิท – 
บ้ำนต้นยำง หมู่ที่ 4 
เหตุผลและความจ าเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.88 -051 ซอยสนิท – บ้าน   
ต้นยาง หมู่ที่ 4 เดิมอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 3/2563 ข้อ4 
หน้า 7  ช่องปงงบประมาณ 2564  มีราคากลาง  507,000 บาท  จึงขอแก้ไขโดย
การย้ายช่องปงงบประมาณ และแก้ไขราคากลาง จากช่องปงงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นช่องปงงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากในปงงบประมาณ 2564 ไม่ได้มีการตั้ง
งบประมาณไว้จึงขอย้ายปงงบประมาณ เพ่ือรองรับงบประมาณในปง งบประมาณ 
2565  แก้ไขราคากลาง เป็น 509,000 เนื่องจากเนื่องจากราคาวัสดุและค่าแรง
เพ่ิมจึงขอแก้ไขราคากลางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เป็นปัจจุบัน     
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย นธ.ถ.88-062 บ้ำนตลิ่งสูง – 
โคกเป็ด (ช่วง กม.1+505 – กม1+921) หมู่ที่ 9-2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.88 -062 บ้านตลิ่งสูง –      
โคกเป็ด (ช่วง กม.1+505 –    กม1+921) หมู่ที่ 9-2เดิมอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 3/2563  ข้อ 7 หน้า 8  ช่องปงงบประมาณ 2564  มีราคา
กลาง  1,111,000 บาท  จึงขอแก้ไขโดยการย้ายช่องปงงบประมาณ และแก้ไข
ราคากลาง จากช่องปงงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นช่องปงงบประมาณ พ.ศ.2565 
เนื่ องจากในปง งบประมาณ  2564 ไม่ ได้มีการตั้ ง งบประมาณไว้จึ งขอย้ าย
ปงงบประมาณ เพ่ือรองรับงบประมาณในปง งบประมาณ 2565  แก้ไขราคากลาง 
เป็น 1,115,000 เนื่องจาก เนื่องจากราคาวัสดุและค่าแรงเพ่ิมจึงขอแก้ไขราคา
กลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ให้เป็นปัจจุบัน  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องเพื่อทรำบรำยงำนผลและเสนอควำมคิดเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผล แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
นายอนุชา  ศรีชัย ชี้แจง 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอนุชา  ศรีชัย กล่าวว่า จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดีประจ าปง 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนฯ และรายงานการติดตาม 
รายละเอียด ดังนี้  
ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และผลส าเร็จตามโครงการพัฒนา 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
* ด าเนินการได้จ านวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของโครงการ          
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย จ านวนเงิน  
7,013,400.54 บาท                

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  
* ด าเนินการได้จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย จ านวนเงิน  
17,529,391. บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
* ด าเนินการได้จ านวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่าย    
จ านวนเงิน   99,504.00บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว  
* ด าเนินการได้จ านวน   2  โครงการคิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย จ านวนเงิน 13,250. บาท   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม * ด าเนินการได้จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย จ านวนเงิน   
1,035. บาท  

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
* ด าเนินการได้จ านวน 14 โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย จ านวนเงิน  
692,027. บาท 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
* ด าเนินการได้จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563งบประมาณเบิกจ่าย จ านวนเงิน 
290,050. บาท 
จากการวิเคราะห์ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ สรุปว่า
ในรอบปงงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จ านวน
โครงการ 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.47 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
ปงงบประมาณ พ.ศ.2563 และคิดเป็นร้อยละ 48.60 ของโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของปงงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี 6 เพื่อทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ.2563 

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอเชิญ นายเพียร มะโนภักดิ์  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจง 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายเพียร มะโนภักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ได้บริหารงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ไปแล้วนั้น 
บัดนี้ได้บริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ครบอีกหนึ่งปง
แล้ว ซึ่งตามกฎหมายก าหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ กระผมจึงขอรายงานผล
การด าเนินการในรอบปงที่ผ่านมา ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน
ทราบโดยแยกตามนโยบายดังนี้ 

   1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   3. นโยบายด้านสังคม 
   4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 
   5. นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 

สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดีผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดีในปงงบประมาณ 2563องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดีได้พัฒนาหลายๆด้านซึ่งการพัฒนาได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบนโยบายของรัฐบาลนโยบายของผู้บริหารส่วนต าบลโดยสนองและแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนเป็นหลักโดยพัฒนาในด้านต่างๆท าให้พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุไหงปาดีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยแยกตามแนวนโยบายที่ได้กล่าว
เบื้องต้นดังนี้ 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณเบิกจ่าย  6,882,803.54 บาท 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจงบประมาณเบิกจ่าย  39,210.00 บาท 
3. นโยบายด้านสังคมงบประมาณเบิกจ่าย  12,739,547.00 บาท 
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4. นโยบายด้านการศึกษางบประมาณเบิกจ่าย  7,132,752.62 บาท 
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม งบประมาณเบิกจ่าย     
1,035.00 บาท 
6. นโยบายด้านการเมือง การบริหารงบประมาณเบิกจ่าย 298,128.58 บาท     
ในรอบปงงบประมาณปงที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ได้บริหาร
จัดการองค์กรและมีผลงานดีเด่นดังนี้  
1. ส านักงานปลัด อบต.  ได้จัดส่งโครงการส่งเสริมอาชีพท านาร้าง  เป็นโครงการ
นวัตกรรมท้องถิ่น  ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประเภททั่วไป เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายระดับประเทศโดยรับเงินรางวัล 
จ านวน 600,000 บาท  
2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสันติ
สุขคัพ ประจ าปง 2563 ของจังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่องการบริการจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดีเด่นระดับอ าเภอ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในการน าเสนอผลงานโครงการดีเด่นประเภท Oral Presetation โดยน าเสนอ    
เรื่องโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและในการบริหาร
จัดการได้จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
บริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรที่ประชาชน
เป็นเจ้าของ ได้แก่การจัดการให้ประชาชนและชุมชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอแนะปัญหาและความต้องการ ร่วมกันก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการท างาน จัดให้ตัวแทนของชุมชน ประชาคม
หมู่บ้าน เป็นกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาและผลการด าเนินงานในปงงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริงทุกประการ และ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นและประการส าคัญที่สุดเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรือมีข้อสงสัยหรือไม่  

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 7  เรื่องพิจำรณำขอควำมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.

2564 ครั้งท่ี 2/2564 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
นายอนุชา ศรีชัย ชี้แจงรายละเอียด 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอนุชา ศรีชัย กล่าวว่า ในการโอนงบประมาณ
เพ่ือขออนุมัติสภา เป็นการโอนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 3 รายการ จึงเสนอขอโอนงบประมาณดังนี้ 
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โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนงบประมาณโอนลด 58,200 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1  ตัว งบประมาณ 29,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก     
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
เป็นตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 
2.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ  21,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ความละเอียด 24.78 ล้าน พิกเซล  
ตัวประมวลผล EXPEED 4  
ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 5 ภาพ/วินาที 
จุดโฟกัส 11 จุด  
วิดีโอ FHD 60 fps  
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 
ใช้การ์ด SD SDHC 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22   
มิถุนายน 2552 
 -จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
3.จอรับภาพ จ านวน 1 จอ งบประมาณ  6,600 บาท  
โดยมีลักษณะดังนี้ 
-ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว  
- สามารถเคลื่อนย้ายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  
มิถุนายน 2552 
 - จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี 
- จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
หรือไม ่

ที่ประชุม  - ไม่มี 
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   - ประธานสภา อบต.ได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปง พ.ศ.2564   

ครั้งที่ 1/2564 ตามท่ีเสนอ 
ระเบียบวำระท่ี 8 เรื่องพิจำรณำขอควำมเห็นชอบระเบียบกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุม

สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชี้แจงรายละเอียด 
  - ป ลั ด อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล  น าย สิ ท ธิ พ งษ์  จั น ท ร์ แ ก้ ว  กล่ า ว ว่ า                  

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่น
ฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกัน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในส่วนที่ เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 
กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ด าเนินการดังนี ้
- แ จ้ งอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  ด า เนิ น ก าร ให้ เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117 วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
ท้องถิ่น ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม
และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สุไหงปาดี เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุไหงปาดี ไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้า
ฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้  
- กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขอ
อนุญาตก็ได้ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
- กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการ
ประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้อง
ประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
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   ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   (2) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 

(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของที่
ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการ
ใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืน
ใดที่อาจรบกวนการประชุมได ้

   (5) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
   (6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องประชุม 

(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
สุไหงปาดี ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

   ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

(2) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

   (3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี จึงได้จัดท าร่างระเบียบวิเคราะห์การให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาหารือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
สุไหงปาดี ขึ้นตามเอกสารที่สมาชิกได้รับแล้ว 
- จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ว่ามขี้อสงสัยหรือเพ่ิมเติมประเด็นใดบ้างขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟังประชุมสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
ระเบียบวำระท่ี 9 เรื่องพิ จำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำบำงนรำ          

และโครงกำรชลประทำนนรำธิวำส เพื่อด ำเนินกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนโคกสะตอ บ้ำนปิเหล็ง , หมู่ที่ 8 บ้ำนป่ำหวำย , หมู่ที่ 11 
บ้ำนท่ำ และหมู่ที่ 12 บ้ำนใหญ่ ต ำบลสุไหงปำดี อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัด
นรำธิวำส  

  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชี้แจง 

  - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว กล่าวว่า ได้รับประสาน
จากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ขอความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าด าเนินการโครงการระบบระบายน้ าพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ปิเหล็งและค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ขอให้ส านักงาน กปร.และกรมชลประทานร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพ้ืนที่ของ
นิคมสหกรณ์ปิเหล็งในแนวทางที่เหมาะสม 

  - กรมชลประทาน โดยส านักงานชลประทานที่  17 และโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาบางนรา ได้ร่วมกับค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนิคม
สหกรณ์ปิเหล็ง พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือปัญหาดังกล่าวโดยมีโครงการที่
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะตอ 
บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 บ้านท่า และหมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต าบล
สุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี ที่จะขอการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภา จ านวน 
15 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ าโคกสะตอ และสายใหญ่ที่ 1 ด าเนินการก่อสร้าง
แท่นวางเครื่องสูบน้ า Hydro Flow พร้อมท่อระบายน้ า เพ่ือสูบน้ าจากบริเวณที่ลุ่ม
ต่ าของบ้านโคกสะตอ ลงสู่แม่น้ าบางนรา รวมทั้งก่อสร้างท่อระบายน้ าเพ่ือเร่งการ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
2. โครงการสถานีสูบน้ าเพ่ือการระบาย ปตร.ปิเหล็ง 1 ด าเนินการก่อสร้างแท่นวาง
เครื่องสูบน้ า Hydro Flow พร้อมท่อระบายน้ า เพ่ือสูบน้ าจากคลองระบายน้ าปิเหล็ง 
สายที่ 1 ลงสู่แม่น้ าบางนรา ซึ่งสามารถเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
3. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 ด าเนินการ
ซ่อมแซมท่อลอดพร้อมซ่อมแซมคันคลอง ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก 
4. โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า
คลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 ด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 
ซ่ึงสามารถเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
5. โครงการซ่อมแซมฝายสุไหงปาดี ด าเนินการซ่อมแซมฝาย ซึ่งสามารถใช้เพ่ือ
การเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
6. โครงการระบบส่งน้ าพร้อมสถานีสูบน้ าขนาดเล็กป่าหวาย – โคกสะตอ        
ซึ่งสามารถใช้เพื่อการส่งน้ าพื้นที่ท าการเกษตร 
7. โครงการคันกั้นน้ าป่าหวาย – โคกสะตอ พร้อมอาคารประกอบซึ่งสามารถใช้
เพ่ือการก้ันน้ า กักเก็บน้ าและการระบายน้ า 
8. โครงการซ่อมแซมคันคลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 ฝั่งขวา ซึ่งสามารถใช้เป็น
เส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก 
9. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ า ป่าหวาย – โคกสะตอ ท่อลอดพร้อมติดตั้ง
เครื่องกว้านบานระบาย จ านวน 4 แห่ง ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าและควบคุมการ
ระบายน้ า 
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10. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ าพร้อมคันคลองสถานีสูบน้ าป่าหวาย – 
โคกสะตอ ท่อลอดจ านวน 3 แห่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก 
11. โครงการซ่อมแซมท่อรับน้ าคลองระบายน้ าสายซอย ป่าหวาย – โคกสะตอ 
ท่อรับน้ าจ านวน 3 แห่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรไปมาได้สะดวก 
12. โครงการซ่อมแซมท่อรับน้ าคลองระบายน้ า ป่าหวาย – โคกสะตอ ท่อรับน้ า 
4 แถว ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าและควบคุมการระบายน้ า 
13. โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ าโคกสะตอสายใหญ่
ที่ 1 ซึ่งสามารถเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
14. โครงการประตูระบายน้ าสุไหงปาดี (ปตร.สุไหงปาดี 2) ซึ่งสามารถควบคุม
ระบบน้ าในเขตป่าพรุโต๊ะแดง พ้ืนที่ใกล้เคียง และเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ า
หลากลงสู่ทะเล 
15. โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมู่บ้านโคกสะตออันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่ง
สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่และ
บริเวณสถานที่ด าเนินงานก่อสร้างติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการชลประทานนราธิวาส ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการฝายบ้านไอกูบู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
2. โครงการจัดหาน้ าให้วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
3. โครงการฝายบ้านโคกกามา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. โครงการฝายบ้านทุ่งคา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเลี้ยงปลาและระบบส่งน้ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
6. โครงการฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7. โครงการอ่างเก็บน้ าโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชินีพันปงหลวง บ้านโคกไร่ใหญ่ 
- เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่และบริเวณสถานที่ด าเนินการก่อสร้างติดอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าที่เก่ียวข้อง  
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- จึงขอมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี พิจารณาต่อไป 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา  และ

โครงการชลประทานนราธิวาส ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าตามที่เสนอ 
ระเบียบวำระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง
ในที่ประชุมหรือไม ่ขอเชิญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่าได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากโยธาธิการจังหวัดนราธิวาส และได้เข้าส ารวจพ้ืนที่ ในหมู่ที่  7        
บ้านปิเหล็ง ปรากฏว่ามีพ้ืนที่ติดเขตป่าไม้ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ ด าเนินการ
เพียงบางส่วนท่านั้น และแจ้งการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงประจ าปง 2563     
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 - นางมยุรี จันแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  2          
ได้สอบถามการขอรับสนับสนุนถนนลาดยางโคกเป็ด-โคกไม้ไผ่ ว่าได้สนับสนุน
งบประมาณหรือไม่และควรสนับสนุนกลุ่มท านาโคกเป็ดด้วย 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6        
ได้สอบถามเรื่องการจัดท าโครงการด้านสาธารณสุข ว่าทางหมู่บ้านยังไม่มีระเบียบว่า
ด้วยการใช้จ่ายเงินของหมู่บ้าน ขอให้ได้แจ้งประสานแนวทางการด าเนินขอสนับสนุน
งบประมาณด้านสาธารณสุขด้วย และการจัดท าปรับปรุงห้องพัสดุเห็นควรให้
ด าเนินการเนื่องจากได้ก่อสร้างมานานแล้วและการประมาณราคาออกแบบให้รองรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ที่จอดรถดับเพลิงต่าง ๆ มีการออกแบบ
อย่างไร รวมทั้งครุภัณฑ์ และส าหรับการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคลองสุ
ไหงปาดี ของชลประทาน มีปัญหาการใช้ที่ดินวางแนวระบายน้ าอ่างโคกยาง 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่าโครงการก่อสร้างถนนโคกเป็ด-โคกไม้ไผ่ได้
ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วว่าได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุง
ห้องพัสดุนั้นได้ให้กองช่างด าเนินการออกแบบตามงบประมาณที่มีและใช้เป็นที่พัก
ของเจ้าหน้าที่ อพปร. ในการเข้าเวรและรับเรื่องราวของงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส าหรับปัญหาที่ดินที่ใช้ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังคลองสุไหงปา
ดี ที่ต้องให้ผู้น าประสานเจ้าของที่ดินว่าจะด าเนินในรูปแบบท าท่อลอดหรือแบบคู
ระบายน้ าอย่างไร ต่อไปและโครงการขุดลอกคลอง เช่น หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ – ปากล่อ 
หมู่ที่ 11 ก าลังส ารวจแนวคลองอยู่ด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะ
เสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี  
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
เสนออีกแล้วผมขอปิดการประชุม 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าประชุมและ
กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดการประชุม 

 - ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 
 
(ลงชื่อ)       สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว     ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว) 
  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
 
 

(ลงชื่อ)         สุชาติ พรมมูล     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายสุชาติ พรมมูล) 
  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
 
 
  (ลงชื่อ)           สนัท  ไชยแสงศรี   
         (นายสนัท  ไชยแสงศรี) 
  ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

  (ลงชื่อ)         ทิวา แก้วอ าไพ   
       (นายทิวา แก้วอ าไพ) 
  ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เอา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวำระท่ี 9 เรื่องพิ จำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำบำงนรำ          
และโครงกำรชลประทำนนรำธิวำส เพื่อด ำเนินกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนโคกสะตอ บ้ำนปิเหล็ง , หมู่ที่ 8 บ้ำนป่ำหวำย , หมู่ที่ 11 
บ้ำนท่ำ และหมู่ที่ 12 บ้ำนใหญ่ ต ำบลสุไหงปำดี อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัด
นรำธิวำส  

  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชี้แจง 

  - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว กล่าวว่า ได้รับประสาน
จากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ขอความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าด าเนินการโครงการระบบระบายน้ าพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ปิเหล็งและค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ขอให้ส านักงาน กปร.และกรมชลประทานร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพ้ืนที่ของ
นิคมสหกรณ์ปิเหล็งในแนวทางที่เหมาะสม 

  - กรมชลประทาน โดยส านักงานชลประทานที่  17 และโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาบางนรา ได้ร่วมกับค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนิคม
สหกรณ์ปิเหล็ง พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือปัญหาดังกล่าวโดยมีโครงการที่
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะตอ 
บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 บ้านท่า และหมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต าบล
สุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี ที่จะขอการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภา จ านวน 
15 โครงการ ดังนี้ 



 

1. โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ าโคกสะตอ และสายใหญ่ที่ 1 ด าเนินการก่อสร้าง
แท่นวางเครื่องสูบน้ า Hydro Flow พร้อมท่อระบายน้ า เพ่ือสูบน้ าจากบริเวณที่ลุ่ม
ต่ าของบ้านโคกสะตอ ลงสู่แม่น้ าบางนรา รวมทั้งก่อสร้างท่อระบายน้ าเพ่ือเร่งการ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
2. โครงการสถานีสูบน้ าเพ่ือการระบาย ปตร.ปิเหล็ง 1 ด าเนินการก่อสร้างแท่นวาง
เครื่องสูบน้ า Hydro Flow พร้อมท่อระบายน้ า เพ่ือสูบน้ าจากคลองระบายน้ าปิเหล็ง 
สายที่ 1 ลงสู่แม่น้ าบางนรา ซึ่งสามารถเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
3. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 ด าเนินการ
ซ่อมแซมท่อลอดพร้อมซ่อมแซมคันคลอง ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก 
4. โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า
คลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 ด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 
ซึ่งสามารถเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
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5. โครงการซ่อมแซมฝายสุไหงปาดี ด าเนินการซ่อมแซมฝาย ซึ่งสามารถใช้เพ่ือ
การเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
6. โครงการระบบส่งน้ าพร้อมสถานีสูบน้ าขนาดเล็กป่าหวาย – โคกสะตอ        
ซึ่งสามารถใช้เพื่อการส่งน้ าพื้นที่ท าการเกษตร 
7. โครงการคันกั้นน้ าป่าหวาย – โคกสะตอ พร้อมอาคารประกอบซึ่งสามารถใช้
เพ่ือการก้ันน้ า กักเก็บน้ าและการระบายน้ า 
8. โครงการซ่อมแซมคันคลองระบายน้ าปิเหล็งสายที่ 1 ฝั่งขวา ซึ่งสามารถใช้เป็น
เส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก 
9. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ า ป่าหวาย – โคกสะตอ ท่อลอดพร้อมติดตั้ง
เครื่องกว้านบานระบาย จ านวน 4 แห่ง ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าและควบคุมการ
ระบายน้ า 
10. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ าพร้อมคันคลองสถานีสูบน้ าป่าหวาย – 
โคกสะตอ ท่อลอดจ านวน 3 แห่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก 
11. โครงการซ่อมแซมท่อรับน้ าคลองระบายน้ าสายซอย ป่าหวาย – โคกสะตอ 
ท่อรับน้ าจ านวน 3 แห่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรไปมาได้สะดวก 
12. โครงการซ่อมแซมท่อรับน้ าคลองระบายน้ า ป่าหวาย – โคกสะตอ ท่อรับน้ า 
4 แถว ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าและควบคุมการระบายน้ า 



 

13. โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ าโคกสะตอสายใหญ่
ที่ 1 ซึ่งสามารถเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 
14. โครงการประตูระบายน้ าสุไหงปาดี (ปตร.สุไหงปาดี 2) ซึ่งสามารถควบคุม
ระบบน้ าในเขตป่าพรุโต๊ะแดง พ้ืนที่ใกล้เคียง และเร่งการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ า
หลากลงสู่ทะเล 
15. โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมู่บ้านโคกสะตออันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่ง
สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่และ
บริเวณสถานที่ด าเนินงานก่อสร้างติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการชลประทานนราธิวาส ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการฝายบ้านไอกูบู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
2. โครงการจัดหาน้ าให้วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
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3. โครงการฝายบ้านโคกกามา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. โครงการฝายบ้านทุ่งคา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเลี้ยงปลาและระบบส่งน้ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
6. โครงการฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7. โครงการอ่างเก็บน้ าโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชินีพันปงหลวง บ้านโคกไร่ใหญ่ 
- เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่และบริเวณสถานที่ด าเนินการก่อสร้างติดอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าที่เก่ียวข้อง  
 - จึงขอมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี พิจารณาต่อไป 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา  และ

โครงการชลประทานนราธิวาส ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าตามที่เสนอ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวำระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง
ในที่ประชุมหรือไม ่ขอเชิญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่าได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากโยธาธิการจังหวัดนราธิวาส และได้เข้าส ารวจพ้ืนที่ ในหมู่ที่  7        
บ้านปิเหล็ง ปรากฏว่ามีพ้ืนที่ติดเขตป่าไม้ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ ด าเนินการ
เพียงบางส่วนท่านั้น และแจ้งการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงประจ าปง  2563     
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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 - นางมยุรี จันแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  2          
ได้สอบถามการขอรับสนับสนุนถนนลาดยางโคกเป็ด -โคกไม้ไผ่ ว่าได้สนับสนุน
งบประมาณหรือไม่และควรสนับสนุนกลุ่มท านาโคกเป็ดด้วย 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6        
ได้สอบถามเรื่องการจัดท าโครงการด้านสาธารณสุข ว่าทางหมู่บ้านยังไม่มีระเบียบว่า
ด้วยการใช้จ่ายเงินของหมู่บ้าน ขอให้ได้แจ้งประสานแนวทางการด าเนินขอสนับสนุน
งบประมาณด้านสาธารณสุขด้วย และการจัดท าปรับปรุงห้องพัสดุเห็นควรให้
ด าเนินการเนื่องจากได้ก่อสร้างมานานแล้วและการประมาณราคาออกแบบให้รองรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ที่จอดรถดับเพลิงต่าง ๆ มีการออกแบบ



 

อย่างไร รวมทั้งครุภัณฑ์ และส าหรับการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคลองสุ
ไหงปาดี ของชลประทาน มีปัญหาการใช้ที่ดินวางแนวระบายน้ าอ่างโคกยาง 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่าโครงการก่อสร้างถนนโคกเป็ด-โคกไม้ไผ่ได้
ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วว่าได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุง
ห้องพัสดุนั้นได้ให้กองช่างด าเนินการออกแบบตามงบประมาณที่มีและใช้เป็นที่พัก
ของเจ้าหน้าที่ อพปร. ในการเข้าเวรและรับเรื่องราวของงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส าหรับปัญหาที่ดินที่ใช้ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังคลองสุไหงปา
ดี ที่ต้องให้ผู้น าประสานเจ้าของที่ดินว่าจะด าเนินในรูปแบบท าท่อลอดหรือแบบคู
ระบายน้ าอย่างไร ต่อไปและโครงการขุดลอกคลอง เช่น หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ – ปากล่อ 
หมู่ที่ 11 ก าลังส ารวจแนวคลองอยู่ด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะ
เสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
เสนออีกแล้วผมขอปิดการประชุม 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าประชุมและ
กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดการประชุม 

 - ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 
 
(ลงชื่อ)       สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว     ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว) 
  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
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(ลงชื่อ)         สุชาติ พรมมูล     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายสุชาติ พรมมูล) 
  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
 
 
  (ลงชื่อ)           สนัท  ไชยแสงศรี   
         (นายสนัท  ไชยแสงศรี) 
  ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 



 

 
 

  (ลงชื่อ)         ทิวา แก้วอ าไพ   
       (นายทิวา แก้วอ าไพ) 
  ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 


