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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัชพงศ์  เพชรกล้า  นายกอบต. ชัชพงศ์  เพชรกล้า  
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม ท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
เยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชน  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  
ประจ าปี  2553 

ประธาน ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองยะลา  ได้รับแจ้ง
จากจังหวัดว่า   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ (สท.)  ได้ก าหนดเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 20 – 
35 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชน  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  
ประจ าปี  2553  ระหว่างวันที่  12  กรกฎาคม – 16 สิงหาค ม  2553  
จ านวน  4  สาขา  ได้แก่   สาขาการพัฒนาเยาวชน  สาขาการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา  สาขาการพัฒนาชนบท  และสาขาการบริหารท้องถิ่น  
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนในคร้ังนี้ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
     3.1  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2553 – 2555) 
ประธาน มีชาวบ้านแจ้งมาว่าปลาตายจ านวนมากในสระน้ าวัดคูหาภิมุข ผมได้

เข้าไปส ารวจดูมาแล้ว  2  วัน  ปลาตายเพิ่มขึ้นทุกวัน  สาเหตุเพราะน้ า
แห้ง  กอสวะหนาแน่น  ท าให้น้ าขาดออกซิเจน  ก่อนหน้านี้ก็เคยแจ้ง 
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ประมงจังหวัดให้มาตรวจสอบสภาพน้ าแล้ว  ก็บอกว่าน้ าขาด
ออกซิเจน  ขั้นตอนแรกก็ได้ขอ EM  จากส านักพัฒนาที่ดินมาใส่น้ า
ก่อน  เพื่อจะได้ช่วยให้สภาพน้ าดีขึ้น  และให้ช่างโยธาติดต่อ นพค . ขอ
รถตักสวะขึ้นแต่ทาง นพค. มีรถแม็กโฮว์แขนสั้น  ไม่มีแขนยาวที่จะใช้
ตักได้  ผมว่าการแก้ไขมีอยู่  3  มาตรการ  คือ 
 1.  ขุดลอกเอาสาหร่ายออก 

 2.  ใส่ EM  ในน้ า 
 3.  ให้ออกซิเจนกับน้ า 
ผมสนใจการให้ออกซิเจนกับน้ า  น่าจะเป็นวิธีที่ใช้แก้ไขได้ดีที่สุดใน
ขณะนี้  ผมให้ช่างวิเชียรไปส ารวจดูเคร่ืองปั๊มน้ าส าหรับให้ออกซิเจน
กับน้ าแล้ว  เป็นอย่างไรบ้างครับ 

ช่างวิเชียร  เคร่ืองหนึ่งประมาณ  3  หมื่นกว่าบาท  ยังไม่รวมอุปกรณ์  เป็นเคร่ือง
ปั๊มน้ าแรงดันสูง  ขนาด  5  แรงม้า  ดูดน้ าได้  105  เมตร  ท่อดูดและท่อ
จ่ายขนาด  2  นิ้ว  ความเร็ว  2,800  รอบ  ท าเป็นน้ าพุ 

ปลัด อบต.   น้ าเสียปลาตายทุกวัน  ไม่แก้ไขก็ท าให้เป็นปัญหามากขึ้น 

ประธาน อบต . มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าแรงดันสูงนี้  เพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งดว่น  ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555)  ไม่
มีบรรจุไว้  เราจ าเป็นต้องเพิ่มแผนพัฒนาต าบลระยะสามปี  (พ.ศ. 2553 
– พ.ศ. 2555 )  จ านวน  1  โครงการ  คือโครงการซื้อเคร่ือง ปั๊มน้ า
แรงดันสูงขนาด  5  แรงม้า  งบประมาณ  40,000 บาท  ตั้งไว้ในปี  
2553  ขอความเห็นชอบคณะผู้บริหาร  เพื่อเสนอสภาขอความเห็นชอบ
เพิ่มเติมแผนต่อไป 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3 . 2  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ประธาน   ขอใหป้ลัดชี้แจง 
ปลัด อบต. สืบเนื่องจากวาระที่  3.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2553  มีจ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 
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  ส่วนโยธา 
 ค่าครุภัณฑ ์

 1.  ค่าจัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าแรงดันสูง  ตั้งไว้  40,000 บาท  เดิมไม่ได้ตั้งไว้  
ตั้งเพิ่ม  40,000 บาท  งบประมาณถือจ่าย  40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าแรงดันสูง  ขนาด  5 แรงม้า  ดูดน้ าได้  105  เมตร  ท่อ
ดูดและท่อส่ง   2  นิ้ว  ความเร็ว  2,800  รอบ  จ านวน  1  เคร่ือง  
งบประมาณ  40,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ส านักปลัด 
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

2.  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เดิมตั้งไว้  226 ,334 บาท  
โอนคร้ังก่อน  -   บาท  โอนคร้ังนี้  โอนลด  40,000 บาท  งบประมาณ
ถือจ่าย  186,334  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2541 ข้อ  27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้น าเข้าที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติ  
ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น าเข้าที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติ 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ 

  4.1  อนามัยขอสนับสนุนน้ ามัน 

ประธาน ขอเชิญปลัดชี้แจง 
 ปลัด อบต. ทางอนามัยขอสนับสนุนน้ ามันมา  2  ฉบับ  ฉบับที่  1  ขอสนับสนุน

น้ ามันดีเซล  จ านวน  50  ลิตร  น้ ามันเบนซิน  5  ลิตร  ฉบับที่  2  ขอ
เพิ่มเติมน้ ามันดีเซล  จ านวน  150  ลิตร  น้ ามันเบนซิน  50  ลิตร  ขอ
เชิญคุณจิรภา  ชี้แจง 

คุณจิรภา ในจ านวนน้ ามันดีเซล  150  ลิตร  และน้ ามันเบนซิน  50 ลิตรนี้  จะขอ
ส ารองไว้ใช้เพื่อ พ่นหมอกควันจนถึงสิ้นปี  พ .ศ. 2553  เพราะเมื่อเกิด
โรคไข้เลือดออกต้องพ่นควบคุมภายใน  24  ชั่วโมง  ทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากโรงพยาบาล  ภายในรัศมี  100  เมตร  ของแหล่งเกิดโรค  และต้อง 
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พ่นซ้ าอีกภายใน  7  วันต่อมา  ถ้ายังควบคุมโรคไม่ได้ต้องพ่นหมอก
ควันทั้งหมู่บ้านอีก  2  คร้ัง  ในปีนี้เกิดโรคไข้เลือดออกมากใน  3  
จังหวัดภาคใต้  (ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส )  และมีแนวโน้มว่าจะ
ระบาดเพิ่มขึ้นอีก  จึงขอสนับสนุนน้ ามันส า รองไว้จะได้ใช้ควบคุมพ่น
หมอกควันได้ทันท ี

ที่ประชุม ลงความเห็นว่าควรจะเบิกจ่ายน้ ามันดีเซล  50  ลิตร  น้ ามันเบนซิน  10  
ลิตร  จะได้ปลอดภัยในการเก็บรักษา  ดูแล 

ประธาน ท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุม เวลา  15.50  น. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรียา  หนูน้อย 
(นางสาวปรียา  หนูน้อย) 

เลขานุการ นายก อบต.หน้าถ้ า 
 

ชัชพงศ์  เพชรกล้า 
(นายชัชพงศ์  เพชรกล้า) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


