
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยสามัญประจ าปี 3/2553 ครั งท่ี 3 
วันท่ี 11 สิงหาคม 2553 

เวลา 13.30 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. นายเสนีย์           คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์           คงแป้น  

 
 
 



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

วันท่ี   11  สิงหาคม  2553 
เวลา 13.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เปลี่ยนชื่อเทศบาลต าบลกายูบอเกาะเป็นเทศบาลต าบล              

เมืองรามันห์ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 
    4.1  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.2553-2555) 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
    7.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2554 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



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

วันท่ี  11  สิงหาคม   2553 
เวลา  13.30 น. 

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

หัวข้อประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เปลี่ยนชื่อเทศบาลต าบลกายูบอเกาะเป็นเทศบาลเมืองรามันห์ 

ประธาน ด้วยอ าเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโปรดลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง
เปลี่ยนชื่อเทศบาลต าบลกายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา เป็นเทศบาลต าบลเมือง
รามันห์  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2553  เป็นต้นไป                  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  ขอให้สมาชิกทุกท่าน

ได้อ่านและมีท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.2553-2555)  
ประธาน  ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต. เน่ืองจากมีปลาตายจ านวนมากในสระน้ าหน้าวัดคูหาภิมุข  สาเหตุเน่ืองจากน้ า

เสีย  อบต.จึงได้แจ้งประมงอ าเภอมาตรวจคุณภาพน้ าเพื่อหาสาเหตุที่ท าให้
ปลาตาย  ปรากฏว่าค่าของน้ าไม่ได้มาตรฐานน้ าเน่าเสีย  ท าให้ปลาที่อยู่ใน
สระลอยตายจ านวนมากทุกวัน  ที่ผ่านมาให้ทหารช่วยลงเก็บปลาตายและ
หลายวันมานี้ปลาก็ตายเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทุกวัน  ซึ่งทางประมงอ าเภอได้แนะน า
ให้ อบต.ใส่ EM  และใช้เคร่ืองท าออกซิเจน  เพื่อให้น้ ามีออกซิเจนมากขึ้น   

        /ปลาสามารถ... 



ปลาสามารถหายใจได้  ซึ่งทาง อบต.ได้ใส่ EM ลงในน้ าแล้วโดยขอสนับสนุน
จากส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา  แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าแรงดันสูง ขนาด 5 แรงม้าดูดน้ าได้ 105 เมตร  
ท่อดูดและท่อจ่ายขนาด 2 นิ้ว  ความเร็ว 2,800 รอบ งบประมาณ   40,000 

 บาท  ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ไม่มีบรรจุไว้ จึงขออนุมัติที่
ประชุมสภาในการเพิ่มแผนโดยบรรจุโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ในปี 2553 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่  ขอเชิญ 
ปลัด อบต. ตอนนี้ปลาตายทุกวัน ถ้า อบต. ไม่แก้ไขก็จะท าให้เป็นปัญหามากขึ้น  เพราะ

ปลาที่ตายก็จะเน่า น้ าก็เสียมากขึ้น ต่อไปปลาจะตายหมดสระ  และอาจ
ก่อให้เกิดโรคระบาดได้ 

ประธาน มีสมาชิกต้องการเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควร
เพิ่มแผนพัฒนาต าบล  ระยะสามปี (พ.ศ.2553-2555) จ านวน 1 โครงการ 

1. โครงการซื้อเคร่ืองปั้มน้ าแรงดันสูง ขนาด 5 แรงม้า งบประมาณ  
40,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2553 ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มแผนจ านวน  1  รายการ 
4.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2553  
ประธาน  ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต. ตามที่ได้มีปัญหาน้ าเน่าเสียและท าให้เกิดปลาตายจ านวนมากต่อเน่ืองทุกวัน 

และมติที่ประชุมสภาอนุมัติให้เพิ่มแผนสามปี (พ.ศ.2553-2555 ) ตามระเบียบ
วาระที่ 4.1 แล้วนั้น จึงขออนุมัติที่ประชุมสภาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 

  ส่วนโยธา   
ค่าครุภัณฑ์  
1. ค่าจัดซื้อเคร่ืองปั้มน้ าแรงดันสูง ตั้งไว้ 40,000 บาท เดิมไม่ได้ตั้งไว้          

ตั้งเพิ่ม 40,000 บาท งบประมาณถือจ่าย 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
เคร่ืองปั้มน้ าแรงดันสูง ขนาด 5 แรงม้าดูดน้ าได้  105 เมตร  ท่อดูดและท่อ
ส่ง 2 นิ้ว ความเร็ว 2,800 รอบ จ านวน 1 เคร่ืองงบประมาณ  40,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
/ส านักปลัด… 
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   ส านักปลัด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
2.   ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดิมตั้งไว้ 226,334 บาท โอนคร้ัง

ก่อน -  บาท  โอนคร้ังนี้  โอนลด  40,000 บาท งบประมาณถือจ่าย  
186,334 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

ประธาน  ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ 
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย              
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 2 รายการ  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณ  
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 3 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2554 ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
        /ประธาน....... 
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ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง 
ปิดประชุม เวลา  16.10  น. 
 
                    ธนิดา   ไตรภูวนาถ 

    (นางธนิดา    ไตรภูวนาถ) 
            เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้ า 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

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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