
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยวิสามัญประจ าปี  1/2553  ครั งท่ี 1 
วันท่ี  22  มกราคม  2553  

เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า 

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

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอาแซ             มะหลี ประธานสภาฯ  อาแซ             มะหลี  
2. นายชูศักดิ์            หนูน้อย รองประธานสภาฯ  ชูศักดิ์            หนูน้อย  
3. นางอารี               สุวรรณโพธิ์ สมาชิก อบต.  อารี               สุวรรณโพธิ์  
4. นางบุศรินทร์      สมคิด สมาชิก อบต.  บุศรินทร์      สมคิด  
5. นายอิสฮาก          มะลี สมาชิก อบต.  อิสฮาก          มะลี  
6. นายจารึก            สุขาเขิน สมาชิก อบต.  จารึก            สุขาเขิน  
7. นางธนิดา            ไตรภูวนาถ ปลัด อบต. ธนิดา            ไตรภูวนาถ  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัชพงศ์         เพชรกล้า นายก อบต. ชัชพงศ์      เพชรกล้า  

2. นายสุรศักดิ์         ยูโซะ รองนายก อบต. สุรศักดิ์         ยูโซะ  
3. นายเสนีย์            คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์            คงแป้น  
4. นางสาวณัฐวรา   กูดือราแม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ณัฐวรา         กูดือราแม  
5. นางสาวสุคนธ์     รัตนกาล หัวหน้าส่วนการคลัง สุคนธ์          รัตนกาล  

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า 
สมัยวิสามัญประจ าปี 1/2553 ครั งท่ี 1 

วันท่ี  22  มกราคม  2553 
เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า 
..................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปี 2553  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองด่วน 

4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2553 
4.2 ร่างแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ปี 2553-2555 
4.3 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2553 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 กระทู้ถาม 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า 
สมัยวิสามัญประจ าปี  1/2553  ครั งท่ี 1 

วันท่ี  22  มกราคม  2553 
เวลา  09.30  น. 

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

ก่อนระเบียบวาระการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม            

ระเบียบวาระท่ี 1    เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

              1.1  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 2553 

ประธาน ด้วย อ าเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา  จะด าเนินการสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ปี 2553  จ านวน 24 ต าแหน่ง 
รวม 140 อัตรา โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 ก.พ. -      
5 มี.ค.2553  ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดยะลาศาลากลางจังหวัดยะลา  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่าน ขอให้
สมาชิกทุกคนได้อ่านและมีท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอเชิญ.....เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม  ท่านใด   
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมตรัิบรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
 

      /ระเบียบวาระ...... 
 

 



ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

        4.1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553      

ประธาน ขอเชิญนายกชี้แจง   
นายก อบต. ด้วย อบต.หน้าถ้ ามีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
-  โครงการจัดอบรมจริยธรรมสัญจรตั้งไว้  60,000 บาท 

โอนคร้ังก่อนไม่มีโอนคร้ังนี้ โอนลด 8,000 บาท งบประมาณ
ถือจ่าย 52,000 บาท 

     2.  ค่าครุภัณฑ ์

      -  ค่าซื้อเคร่ืองโทรสาร (แฟ็กซ์) ตั้งไว้ 8,000 บาท โอนคร้ัง
ก่อน ไม่มี โอนคร้ังนี้ โอนเพิ่ม 8,000 บาท งบประมาณถือจ่าย 
8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองโทรสาร พิมพ์ขาวด า    
ไม่ต่ ากว่า 16 แผ่น/นาที ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 600 x 600 
dpi scan ระบบ Sheetfed  ความเร็วในการรับส่งไม่ต่ ากว่า    
16 แผ่น /นาที  รับประกันสินค้าไม่ต่ ากว่า 1 ปีตามเอกสาร      
ที่แจก 

ประธาน    มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ถ้า  ขอเชิญถาม 

นายจารึก    เคร่ืองโทรสารเดิมของ อบต. มีใช้อยู่หรือไม่ 
ปลัด อบต. อบต. มีเคร่ืองโทรสารอยู่เพียงเคร่ืองเดียว  ซึ่งได้ซื้อเมื่อ

ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว  สภาพตอนนี้ บางครั้งก็ส่งเอกสารได้
บางคร้ังก็ส่งไม่ได้  ซึ่งอาจท าให้ราชการเสียหายได้  เมื่อ
ข้อมูลที่ อบต.ส่งไปแต่ทางปลายทางไม่ได้รับ 

ประธาน ขอเชิญปลัดชี้แจงเร่ืองระเบียบการโอนงบประมาณ 

ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็น
รายจ่ายใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม  ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่ 

      /เสนอ................. 
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เสนอ จ านวน 2 รายการ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่เสนอ 
          4.2  ร่างแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 )   ปี         

พ.ศ. 2553-2555   
ประธาน ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ้ ามีความจ าเป็นต้อง

เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี จ านวน 7 โครงการ ดังนี้        
โครงการที่เกินศักยภาพ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ า 
ขนาดกว้าง 3.80-4.00 ม.  ยาว 500 ม. ปี 2553-
2555 งบประมาณ 1,500,000 บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ า 
ขนาดกว้าง 3.80-4.00 ม. ยาว 500 ม. ปี 2553-
2555 งบประมาณ 1,500,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.หน้าถ้ า  
ขนาดกว้าง 3.80-4.00 ม. ยาว 500 ม. ปี 2553 -
2555 งบประมาณ 1,500,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ า 
ขนาดกว้าง 3.00-4.00 ม. ยาว 500 ม. ปี 2553 -
2555  งบประมาณ 1,200,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ า 
ขนาดกว้าง 3.00-4.00 ม. ยาว 500 ม. ปี 2553-
2555 งบประมาณ 1,200,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.หน้าถ้ า 
ขนาดกว้าง 3.00-4.00 ม. ยาว 500 ม. ปี 2553-
2555 งบประมาณ 1,200,000 บาท 

โครงการของ อบต. 
7. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ

สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2553 อุดหนุน ก.อบต.
จังหวัดยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา 
งบประมาณ 5,000 บาท ปี 2553 
    /งบประมาณ........ 
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มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่.....ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมท่านใดเห็นชอบ ให้เพิ่มเติมแผนขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนา
สามปี  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553-2555 จ านวน 7 โครงการ 
         4.3  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2553 

ประธาน ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2553 โดยก าหนดได้ต้ังแต่ 2 สมัย แต่ไม่เกิน         
4 สมัย 

ที่ประชุม มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2553  ดังนี้ 
  สมัยที่  1  วันที่  15-30   มีนาคม    2553 
  สมัยที่  2  วันที่  15-30   มิถุนายน  2553 
  สมัยที่  3  วันที่  1-15   สิงหาคม  2553 
  สมัยที่  4  วันที่  1-15  ธันวาคม  2553  
ระเบียบวาระท่ี 5    ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ที่ถาม 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน          

ปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา  11.40  น. 
 

              ธนิดา   ไตรภูวนาถ 

        (นางธนิดา      ไตรภูวนาถ) 
       เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้ า 
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