
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยสามัญประจ าปี   3/2553  ครั งท่ี 1 
วันท่ี  4  สิงหาคม  2553 

เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุม อบต.หน้าถ  า 

-------------------------------------  

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอาแซ             มะหลี ประธานสภา อาแซ             มะหลี  
2. นายชูศักดิ์            หนูน้อย รองประธานสภา ชูศักดิ์            หนูน้อย  
3. นางอารี               สุวรรณโพธิ์ สมาชิก อบต.  อารี               สุวรรณโพธิ์  
4. นายอับดุลเลาะ    เจ๊ะมะ สมาชิก อบต.  อับดุลเลาะ    เจ๊ะมะ  
5. นายอัดนัน          มูน๊ะ สมาชิก อบต.  อัดนัน           มูน๊ะ  
6. นายจารึก            สุขาเขิน สมาชิก อบต.  จารึก             สุขาเขิน  
7. นางธนิดา          ไตรภูวนาถ ปลัด อบต.หน้าถ้้า ธนิดา         ไตรภูวนาถ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัชพงศ์       เพชรกล้า นายก อบต. ชัชพงศ์       เพชรกล้า  
2. นายอัมรัน        เบญญามินทร์ รองนายกฯ อัมรัน         เบญญามินทร์  
3. นายสุรศักดิ์        ยูโซ๊ะ รองนายกฯ สุรศักดิ์       ยูโซ๊ะ  
4. นางสาวปรียา    หนูน้อย เลขานุการนายก อบต. ปรียา          หนูน้อย  
5. นางสาวณัฐวรา  กูดือราแม จนท.วิเคราะห์ฯ ณัฐวรา        กูดือราแม  
6. นายเสนีย์           คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์           คงแป้น  

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยสามัญประจ าปี  3/2553  ครั งท่ี  1 

วันท่ี   4  สิงหาคม  2553 
เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม อบต.หน้าถ  า 
................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การให้บริการอุปกรณ์บ้าบัดกระแสไฟฟ้าสถิตและเตียงนวด                        

ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 
1.2 แนะน้าตัวพนักงานส่วนต้าบล 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองด่วน 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 การถ่ายโอนทรัพย์สิน 
4.2  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค้าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
   9.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยสามัญประจ าปี 3/2553  ครั งท่ี  1 

วันท่ี  4  สิงหาคม   2553 
เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม อบต.หน้าถ  า 
.................................................................................. 

หัวข้อประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การให้บริการอุปกรณ์บ้าบัดกระแสไฟฟ้าสถิต 

ประธาน ด้วยอ้าเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งว่าส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข       
แจ้งว่ามีการให้บริการ  อุปกรณ์บ้าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและเตียงนวดให้ 
ความร้อนด้วยไฟฟ้า  ในหน่วยงานราชการ  โดยจัดเป็นสถานที่ให้บริการและ
โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถบ้าบัดโรคต่าง ๆ ได้  ท้าให้ผู้บริโภคที่ใช้
บริการหลงผิดหรือถูกหลอกลวงจึงขอประชาสัมพันธ์ว่าการให้บริการ
อุปกรณ์บ้าบัดดังกล่าวเป็นการหลอกลวง  จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 แนะน้าตัวพนักงานส่วนต้าบล 

ประธาน ด้วยอบต.หน้าถ้้า  มีพนักงานส่วนต้าบลบรรจุใหม่  จ้านวน  2  คน  ขอให้
แนะน้าตัว 

นายกามาล์ สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายกามาล์  อาแว  ต้าแหน่ง
ช่างโยธา  1  สังกัดส่วนโยธา 

นางจินดานุช สวัสดคีะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางจินดานุช  ตรงมาตัง  
ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดส่วนการคลัง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ตามส้าเนารายงานการประชุมคร้ังที่แล้วที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ขอให้สมาชิก  

ทุกท่านได้อ่าน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง     ขอเชิญ....  
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม                  
ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม 
        /ระเบียบวาระ..... 



ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 
  4.1  การถ่ายโอนทรัพย์สิน 
ประธาน ขอเชิญนายกอบต.ชี้แจง  
นายก อบต. ด้วย อบต.หน้าถ้้าได้รับถนน 2 สายและแหล่งน้้าจ้านวน 1 แหล่ง  ซึ่ง                

นายกอบต.คนเก่าได้รับมอบไว้แล้ว  จึงน้าเข้าที่ประชุมสภาต่อไป  ดังนี้ 
1. ถนนลาดยางสายเพชรเกษม – วัดคูหาภิมุข  จาก กม 0.00 ถึง กม. 

0.6095 ต.หน้าถ้้า อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทาง 0.6095 กิโลเมตร  
ประเภทผิวจราจรลาดยาง  โดย อบต.รับมอบจากทางหลวง
ชนบทจังหวัดยะลา 

2. ถนน คลส. สายบ้านหน้าถ้้า (ระหว่างบ้านมะหะกับบ้าน
มะพร้าว) ต.หน้าถ้้า อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร 
ประเภทผิวจราจร  คอนกรีตเสริมเหล็กโดย อบต.รับมอบจาก
ทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา 

3. โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองหน้าถ้้า  หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้้า อ.
เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสืออ้าเภอเมืองยะลา ที่ 
มท 0861.6/4158 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง ขอส่งเอกสาร
การส่งมอบการโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค โดย อบต.หน้าถ้้า
รับโอนจากรมทรัพยากรน้้า 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับโอน
ทรัพย์สิน  จ้านวน 3 รายการ  ท่านควรให้รับโอนทรัพย์สินขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับโอนทรัพย์สินทั้ง 3 รายการ 
ประธาน  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. ด้วย อบต.หน้าถ้้ามีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค้าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย จ้านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 ส่วนโยธา 
 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการถมดิน  ตั้งไว้ 143,000 บาท  รายละเอียดเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าถม
ดินขนาดพื้นที่ 567 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 0.08 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
453 ลูกบาศก์เมตร บดอัดพร้อมหินเกล็ด 30 ลบ.ม. 

/รายละเอียด...... 
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รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดิน ขนาดพื้นที่ 567 ตร.ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 453 ลูกบาศก์เมตร บดอัดพร้อม
หินเกล็ด 30 ลบ.ม. 

ประธาน  ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ 
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ
ประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็น
ควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามที่
เสนอขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค้าชี้แจงงบประมาณ  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  6 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 

9.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2554 

ประธาน  ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้าได้จัดท้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 13,500,000.- บาท ซึ่ง
ประมาณการจากเงินรายได้ 6,500,000.- บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000,000.- 
บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
        /จ้าแนก......... 
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           จ้าแนกตามหน่วยงาน 
 ส้านักปลัด 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า  1,633,400 บาท 
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว       182,000 บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  4,022,950 บาท 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค      488,000 บาท 
5. หมวดเงินอุดหนุน       812,300 บาท 
6. หมวดรายจ่ายอื่น         20,000 บาท 
7. รายจ่ายเพื่อการลงทุน        41,000 บาท 
8. รายจ่ายงบกลาง    2,468,000 บาท 

รวม  9,667,650 บาท 
ส่วนการคลัง  
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า     778,000 บาท 
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     948,400 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน         44,000 บาท 

รวม 1,770,400 บาท 
ส่วนโยธา 
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า     467,000 บาท 
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว       302,000 บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  1,199,000 บท 
4. รายจ่ายเพื่อการลงทุน        93,950 บาท 

รวม 2,061,950 บาท 
   จ้าแนกตามแผนงาน 
    ด้านบริการทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,990,604 บาท 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน   60,000 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 -       แผนงานการศึกษา  1,173,620 บาท 
 -      แผนงานสาธารณสุข     130,000 บาท 
 -       แผนงานเคหะและชุมชน 2,031,950 บาท 
 -       แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 31,826 บาท 
 
      /แผนงาน......... 
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         -     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  584,000   บาท 
ด้านเศรษฐกิจ 
         -    แผนงานพานิชย์         30,000   บาท 
ด้านการด้าเนินงานอ่ืน 
         -    แผนงานงบกลาง   2,468,000   บาท 
   รวมทั้งสิ้น             13,500,000   บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกพิจารณาในวาระที่ 1 

ประธาน มีท่านใดสงสัยหรือไม่  ในวาระที่ 1 ให้สมาชิกพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือไม่  
ท่านใดเห็นควรรับหลักการขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน ต่อไปการแปรญัตติ  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
ที่ประชุม เสนอและมีผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้  
  1.  นายจารึก    สุขาเขิน  ประธาน 
  2.  นายอัดนัน  มูน๊ะ  กรรมการ 
  3.  นางอารี      สุวรรณโพธิ์ กรรมการ 
ประธาน ในวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.30 น. เราจะมาประชุมในวาระที่ 2 การแปรญัตติ 
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา  12.00  น. 
 
               ธนิดา   ไตรภูวนาถ 
          (นางธนิดา    ไตรภูวนาถ) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้้า    

1. อิสฮาก   มะลี          ประธาน 
          (นายอิสฮาก   มะลี) 
2.          อัดนัน    มูน๊ะ          กรรมการ 
          (นายอัดนัน    มูน๊ะ)     
3.          จารึก    สุขาเขิน          กรรมการ              
         (นายจารึก    สุขาเขิน)            อาแซ     มะหลี 

      (นายอาแซ   มะหลี) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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