
(ส ำเนำ) 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 

อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 
กำรประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1 

เมื่อวันที่  10  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 
ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 

 
รำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
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๗. 
๘. 
๙. 
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๑๑. 
๑๒. 
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๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอับดุลรอโอ๊ะ  บินสาและ 
นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว 
นายมะดาโอะ มาหะมะ 
นายกลิ่น แสงหิรัญ 
นายทวีชัย ไมตรีจิตต์ 
นายประวิท พิเศษ 
นายสนัท ไชยแสงศรี 
นายกฤตภาส ทองรมย์ 
นายทิวา แก้วอ าไพ 
นายมะลีเป็ง อาลี 
นางสิริพร  ลพมรกต 
นางสาวน้อยอนงค์ จันทร์ประภา 
นายมาหะมะปาสูรี ดึนเล๊าะ 
นายนุ้ย รักชน 
นายไสว ด ามิตร 
นายรักษ์ศักดิ์ สุพงศ์ 
 
 

รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑1 
 

อับดุลรอโอ๊ะ  บินสาและ 
สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว 
นายมะดาโอะ มาหะมะ 
กลิ่น แสงหิรัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ทวีชัย ไมตรีจิตต์ 
ประวิท พิเศษ 
สนัท ไชยแสงศรี 
กฤตภาส ทองรมย์ 
ทิวา แก้วอ าไพ 
มะลีเป็ง อาลี 
สิริพร  ลพมรกต 
น้อยอนงค์ จันทร์ประภา 
มาหะมะปาสูรี ดึนเล๊าะ 
นุ้ย รักชน 
ไสว ด ามิตร 
รักษ์ศักดิ์ สุพงศ์ 
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รำยช่ือผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

นายสุชาติ  พรมมูล 
นางมยุรี  จันแดง 
นายวินัย บุตรมาตา 
นายอาแซ บินอุเซ็ง 
นางอ านวย สมัครกิจ 
นางลมัย สกุลแก้ว 
นางสุภาพ  ทองเลิศ 

สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.1๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.12 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 

 
 
รำยช่ือผู้ข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

 
นายเพียร มะโนภักดิ์ 
นายสุธรรม แก้วสุกใส 
นายวิเชียร รัตนบุญโน 
นางสาวโรสนานี พรมมูล 
 

 
นายก อบต.สุไหงปาดี 
รองนายก อบต.สุไหงปาดี 
รองนายก อบต.สุไหงปาดี 
เลขานุการนายก อบต.สุไหงปาดี 
 

 
เพียร มะโนภักดิ์ 
สุธรรม แก้วสุกใส 
วิเชียร รัตนบุญโน 
โรสนานี พรมมูล 
 

 

 
รำยช่ือผู้ข้ำร่วมประชุม / ผู้แทน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 

1. 
 

นางสาววีรดา  เลาะดิเยาะ 
 

 
ท้องถิ่นอ าเภอ 

 
 
 

 
วีรดา  เลาะดิเยาะ 
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เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวำระกำรประชุม 
๑.  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๒.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
๓.  เรื่องพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีและสมัยประชุมสภาสมัยประจ าปีสมัยแรกของ 
    ปีถัดไป 
4.  เรื่องพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 
5.  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง    
     สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจาะค้อ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ จ านวนเงิน    
     1,160,000- บาท ครั้งที่ 1/2564  
6.  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
    ครั้งที่ 5/2564 
7.  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี               
     เพ่ือด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ,   6 , 7 , 8 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
     เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2563 จ านวน 10 โครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ส านักงานพัฒนา   
     ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 1 โครงการ รวม 11 โครงการ 
8.  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

........................................................................ 
หัวข้อประชุม 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

- นายอับดุลรอโอ๊ะ บินสาและ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
แจ้งว่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ติดภารกิจไม่สามารถ       
มาปฏิบัติหน้าที่ได้ ผมรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี จึงท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียด 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวชี้แจงว่า ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2563 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 , เรื่องแจ้งเพ่ือทราบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 , เพื่อทราบรายงานผลและเสนอความคิดเห็น
ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 , เรื่องเพ่ือทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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พ.ศ.2563 , เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 ครั้ งที่  2/2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  ,           
เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาบางนราเพ่ือด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า หมู่ที่  7      
บ้านโคกสะตอ บ้านปิเหล็ง , หมู่ที่  8 บ้านป่าหวาย , หมู่ที่  11 บ้านท่า และ        
หมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 15 
โครงการ และเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล ในที่ประชุมว่ามีใครต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีและสมัยประชุมสภำสมัย

ประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี เป็นผู้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีว่าจะมีกี่สมัย แต่ละสมัยใน
ปีจะเริ่มเม่ือใด มีก าหนดกี่วัน และให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปโดยให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณามีมติ
แล้วประกาศของสภาท้องถิ่นต่อไป 
- ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณา 
- นายกลิ่น  แสงหิรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่ 2       
ได้เสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาว่าเห็นควรก าหนดให้มีสมัยประชุม 4 สมัยประชุม 
คือ สมัยสามัญประจ าปี 
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่   1-15    กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30  เมษายน   พ.ศ.2564 
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่   5-19    สิงหาคม   พ.ศ.2564 
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-30  ตุลาคม    พ.ศ.2564 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือ สมัยสามัญประจ าปี 
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ว่าใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกบ้างขอเชิญได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบตามที่เสนอ 
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ระเบียบวำระท่ี  4         เรื่องพิจำรณำแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เชิญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวนราพร เสริมรัมย์ ชี้แจง 
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวนราพร เสริมรัมย์ ได้กล่าวว่า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจ
ผู้บริหาร ทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว และ       
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และอ าเภอ ทราบ  เนื่องจากกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการด าเนินการ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จากเดิมช่องปีงบประมาณ 2564 ราคากลาง 
2,400,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขครั้งที่ 2/2563 แบบ ผ.03 
โครงการล าดับที่  1 หน้า 2 แก้ไขเป็น ช่องปีงบประมาณ 2565 ราคากลาง 
2,400,000 บาท เนื่องจากไม่ได้บรรจุโครงการไว้งบประมาณ 2565  รถบรรทุก
ขยะเดิมเสื่อมสภาพ การช ารุดเกิดจากการใช้งานตามปกติ และการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า
กับเงินงบประมาณ ขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ทราบตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  5         เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท 

ค่ำก่อสร้ำง สำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเจำะค้อ 
หมู่ที่ 3 บ้ำนใหม่ จ ำนวนเงิน 1,160,000- บำท ครั้งที่ 1/2564  
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เชิญหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวนราพร เสริมรัมย์ ชี้แจง 
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวนราพร เสริมรัมย์ กล่าวว่า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น เนื่องจากมีการบันทึกตัวเลขของระยะทางของงานผิดพลาด
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง มีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เจาะค้อ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ จ านวน 1,160,000. -บาท      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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-  ข้อควำมเดิม   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจาะค้อ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 
กว้าง 4.00 เมตร ขนาดระยะทาง 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,708.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่ 
อบต. ก าหนด)  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2563 หน้า 9 ข้อ 1 

-  ข้อควำมใหม่  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจาะค้อ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 
กว้าง 4.00 เมตร ขนาดระยะทาง 427.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,708.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่ 
อบต. ก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2563 หน้า 9 ข้อ 1  
- ขอให้พิจารณา 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกในที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย
จะซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ได้อภิปรายพอสมควร 
- ประธานสภาได้ขอมติที่ประชุมว่า อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจาะค้อ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ จ านวนเงิน 
1,160,000.- บาท หรือไม ่

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจาะค้อ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 
จ านวนเงิน 1,160,000.- บาท ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่องพิจำรณำขอควำมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบ   
ประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 
1. แผนงานการคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 33,300.-  บำท 
 1.1 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์สมุดบัญชี จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 29,000.- บาท 
 1.2 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบ INJET จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 4,300.- บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

- จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน  87,000.- บำท 
 



-7 - 
 

 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวนราพร เสริมรัมย์ ชี้แจง 

- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวนราพร เสริมรัมย์ กล่าวว่า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นั้น 

- เนื่องจากส านักงานปลัด อบต. ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัวไว้  และกองคลัง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ มีความ
ประสงค์ที่จะต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ต้ังเป็นรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ โดยมีการโอนดังนี้ 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
- โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่ วไปงานบริหารทั่ วไปงบบุคลากร หมวดเงินเดือน         
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนงบประมาณโอนลด 77,000 บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอ่ืน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางจ านวนงบประมาณ 
โอนลด  10,000 บาท 
- โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายละเอียดดังนี้ 
1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ87,000 บาท 
กองคลัง  
- โอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณโอนลด 33,300 บาท 
- โอนเพิ่ม 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ (Ink Talk Printer)  
งบประมาณโอนเพ่ิม 4,300 บาท 

1.2 เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี  งบประมาณโอนเพิ่ม  29,000 บาท   
- ขอให้พิจารณา  
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- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 ตามที่เสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติ เป็นเอกฉันท์  อนุมัติ ให้ โอนบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวำระท่ี  7 เรื่องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
สุไหงปำดี เพื่อด ำเนินกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ,   
6 , 7 , 8 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  23 มิถุนำยน 2563  จ ำนวน 10 
โครงกำร หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่  41 ส ำนักงำนพัฒนำภำค 4 หน่วย
บัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย 1 โครงกำร รวม 11 
โครงกำร 

 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เชิญ นิติกร นายเอกชัย คงถาวร ชี้แจง 
 - นิติกร นายเอกชัย คงถาวร กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 

2563 การเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าต้องขออนุญาตก่อนโดยต้องให้สภาท้องถิ่นได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟันติกคอนกรีต บ้านท่าแพ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร       
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านปิเหล็ง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส           
( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๑ ) 
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายโคกบาหลี ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร 
ยาว ๙๕๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านปิเหล็ง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๑ ) 
๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสะตอ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๘๘๓.๐๐ เมตร หมู่  ๗ บ้ านปิ เหล็ง ต.สุ ไหงปาดี อ.สุ ไหงปาดี            
จ.นราธิวาส ( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๑ ) 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านปิเหล็ง     
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ า     
บางนรา แปลงที่ ๑ ) 
๕. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง 
และระบบอื่นๆ เนื้อที่ ๒ ไร่ หมู่ ๗ บ้านปิเหล็ง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๑ ) 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเภา ขนาดกว้าง ๓ เมตร      
ยาว ๑๔๐ เมตร หมู่ ๕ บ้านตาเซะเหนือ  ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส           
( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๒ ) 
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๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเซะเหนือ-บาลิฮีเล ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ ๕ บ้านตาเซะ
เหนือ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗        
ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๒ ) 
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโคกใหญ่-ด่านเตย ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ ๓ บ้านใหม่     
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ า    
บางนรา แปลงที่ ๒ ) 
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจาะค้อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร          
ยาว ๔๒๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ ๓ บ้านใหม่ ต.สุไหงปาดี 
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ าบางนรา        
แปลงที่ ๒ ) 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านป่าหวาย -คลองลุงมิน     
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร    
หมู่ ๘ บ้านป่าหวาย ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าสงวนแห่งชาติ      
พ.ศ.๒๕๐๗ ป่าลุ่มน้ าบางนรา แปลงที่ ๑ ) 
๑๑. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๑ ส านักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๑ เนื้อที่ ๒๒๕ 
ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา หมู่ ๖ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ( ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ) 

 - ขอให้พิจารณา 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

หรือไม่ 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แจ้งว่า การก่อสร้างถนนหรือสาธารณูปโภค

ต่างๆ ต้องขออนุญาตจากป่าไม้ก่อนทุกครั้ง การก่อสร้างหรือใช้พ้ืนที่ป่าที่ผ่านมาต้อง
ขออนุญาตจากป่าไม้ก่อน 

 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่  
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี และ หน่วยพัฒนาการ

เคลื่อนที่ 41 ส านักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวำระท่ี  8         เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ    
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบบ้างขอเชิญ 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6     
แจ้งว่าเนื่องจากเข้าฤดูแล้งได้มีชาวบ้านสอบถามเรื่องน้ าประปาภูเขาน้ าไม่ไหลขอให้
ประสานชลประทานจังหวัดนราธิวาสแก้ไข เนื่องจากหมู่ที่ 6 เป็นปลายน้ าไหลไม่ถึง
และเรื่องการขอใช้ พ้ืนที่ของ นพค.41 ฯลฯ ว่าเนื้ อที่ จ านวน 225 กว่าไร่         
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พ้ืนที่ขอบเขตถึงไหนไม่ชัดเจนและเรื่องถนนช ารุด สายหมู่ที่ 6 เป็นหลุมบ่อ มีฝุ่น 
และเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยขอให้แก้ไขซ่อมแซมด้วย 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องประปาภูเขามีขยะทรายอุดตันจะประสาน
ชลประทานจังหวัดนราธิวาส แก้ไข 
- เรื่องนพค.41 ขอใช้พื้นที่ตามที่ได้แจ้งมาก็มีความชัดเจนจากแผนผังที่รังวัดมาแล้ว 
- เรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนหมู่ที่ 6 ได้ให้กองช่างได้แจ้งทางหลวงชลบท
จังหวัดนราธิวาส  ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมก็จะติดตามแก้ไขต่อไป 
- นายวิเชียร รัตนบุญโน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งว่าระบบ
ประปาภูเขา มีปัญหาอุดตัน ช่วงท่อแยกมีการต่อท่อลงข้างล่าง ท าให้ทรายและขยะ
ลงไปอุดตัน ชลประทานจังหวัดนราธิวาสมาดูแล้วก็จะแก้ไขการต่อท่อแบบใหม่       
เพ่ือไม่ให้มีขยะและทรายอุดตัน 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่า ช่วงหน้าแล้งพ้ืนที่ใดมีความต้องการใช้น้ า
ขอให้แจ้งมาได้เลย 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6        
แจ้งเรื่องคูระบายน้ าลงอ่างเก็บน้ าโคกยาง ขอให้ขุดเอาตะกอนดินออก เพ่ือให้น้ าไหล
ลงอ่างได้สะดวกและถนนรอบอ่างเก็บน้ าโคกยางช ารุดมากขอให้ประสานแก้ไขด้วย 
- นายประวิท พิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  4     
แจ้งถนนในหมู่ที่ 4 ช ารุดมากขอให้ซ่อมแซมโดยใช้ยางมะตอยถุงปะหลุมบ่อ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่าจะให้กองช่างส ารวจเพ่ิมจัดซื้อยางมะตอย
ถุงมาซ่อมแซมต่อไป 
- นายมะดาโอะ มาหะมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่ 1     
แจ้งสะพานข้ามคลองระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช ารุดขอให้ซ่อมแซมด้วย 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งว่าทราบเรื่องแล้วจากที่ประชุมสภาสันติสุข
ต าบล จะให้ช่างเข้าไปส ารวจแก้ไข 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายวิเชียร รัตนบุญโน แจ้งว่าชลประทาน
จังหวัดนราธิวาส จะมาซ่อมแซมถนนรอบอ่างโคกยางและส าหรับคูระบายน้ าลงอ่าง
โคกยางจะมีประชุมหาแนวทางร่วมกันต่อไป 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6       
ได้แจ้งขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี จัดซื้อแท๊งน้ าความจุ 2,000 ลิตร 
ส าหรับบริการประชาชนที่มีความเดือดร้อนช่วงหน้าแล้ง  
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งเรื่องการดูแลวัสดุ พัสดุ ที่ให้หมู่บ้าน
หยิบยืมไปใช้ ต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไดก้ล่าวว่ามสีมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ 
 เสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
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 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
 เสนอแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

 -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
 ประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
 -  ปิดประชุมเวลา  ๑๕.05 น. 

 
 
 
 (ลงชื่อ)       สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว  ผู้จดบันทึกการประชุม 
    (นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว) 
 ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 

 
 

 (ลงชื่อ)      อับดุลรอโอ๊ะ บินสาและ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (อับดุลรอโอ๊ะ บินสาและ) 
 ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 

 
 

 (ลงชื่อ)       สนัท  ไชยแสงศรี   
    (นายสนัท  ไชยแสงศรี) 
 ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

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

 


