
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยสามัญประจ าปี 3/2553 ครั งท่ี 2 
วันท่ี 9 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. นางบุศรินทร์       สมคิด สมาชิก อบต. บุศรินทร์      สมคิด  
5. นายอิสฮาก          มะลี สมาชิก อบต. อิสฮาก          มะลี  
6. นายอับดุลเลาะ    เจ๊ะมะ สมาชิก อบต.  อับดุลเลาะ    เจ๊ะมะ  
7. นายอัดนัน          มูน๊ะ สมาชิก อบต.  อัดนัน           มูน๊ะ  
8. นายจารึก            สุขาเขิน สมาชิก อบต.  จารึก             สุขาเขิน  
9. นางธนิดา           ไตรภูวนาถ เลขานุการสภา 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. นายนพดล         ยูโซ๊ะ จพง.พัสดุ (แทน หน.คลัง) นพดล         ยูโซ๊ะ  
7. นายเสนีย์           คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์           คงแป้น  

 
 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยสามัญประจ าปี  3/2553  ครั งท่ี  2 

วันท่ี   9  สิงหาคม  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การอนุมัติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย 
1.2 การพิจารณาให้วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  6 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
    7.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2554 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม่ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยสามัญประจ าปี 3/2553  ครั งท่ี  2 

วันท่ี  9  สิงหาคม   2553 
เวลา  09.30 น. 

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

หัวข้อประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แจ้งการอนุมัติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย 

ประธาน ด้วยอ าเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ 124 (พ.ศ.2448) 
ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราช
โองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  อันเป็น
จุดเร่ิมต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ที่ส าคัญยิ่งอันน าไปสู่การวางรากฐานการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย  จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้
น าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  ก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน
ท้องถิ่นไทย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2553 จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน     

ที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 การพิจารณาให้วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ 

ประธาน ด้วยอ าเภอเมืองยะลาได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 
2553 เป็นวันหยุดราชการประจ าปี 2553 ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกทุกคนได้

อ่านและมีท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีขอ  
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
        /ระเบียบวาระ..... 
 



ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 
 ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
  7.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2554 
ประธาน ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดขอแปรญัตติ จึงขอใช้ร่างข้อบัญญัติเดิมในการพิจารณาวาระที่ 3 ในการลง
มติคร้ังต่อไป  ในวันที่  11 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ประธาน มีท่านใดต้องการเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเราจะประชุมเพื่อลงมติกัน

ในวันที่  11  สิงหาคม 2553 ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 
 
 
               ธนิดา   ไตรภูวนาถ 
          (นางธนิดา    ไตรภูวนาถ) 
        เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้ า 
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