
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยวิสามัญประจ าปี   2/2553  ครั งท่ี 1 
วันท่ี  9  กรกฎาคม  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. นางอารี               สุวรรณโพธิ์ สมาชิก อบต.  อารี               สุวรรณโพธิ์  
3. นายชูศักดิ์          หนูน้อย สมาชิก อบต. ชูศักดิ์           หนูน้อย  
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. นางสาวสุคนธ์   รัตนกาล หัวหน้าส่วนการคลัง สุคนธ์         รัตนกาล  
5. นายเสนีย์           คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์           คงแป้น  
6. นางสาวณัฐวรา  กูดือราแม จนท.วิเคราะห์ฯ ณัฐวรา         กูดือราแม  

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยวิสามัญประจ าปี  2/2553  ครั งท่ี  1 

วันท่ี   9  กรกฎาคม  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1  การรับบริจาคโลหิต 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 ส่งคืนกิจการประปาหมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้้า 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ 

10.1 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  84  พรรษา         
ระยะที่ 2 

10.2 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยวิสามัญประจ าปี 2/2553  ครั งท่ี  1 

วันท่ี  9  กรกฎาคม  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

หัวข้อประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การรับบริจาคโลหิต 

ประธาน ด้วยส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  ก้าหนดรับบริจาคโลหิตเพื่อน้าไป
ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียงในวันศุกร์
ที่  9  กรกฎาคม 2553  เวลา 09.00-12.00  น.  ณ  หอประชุมอ้าเภอเมืองยะลา  
จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่พนักงานในสังกัดและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตตาม
วันและเวลาข้างต้น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ตามส้าเนารายงานการประชุมคร้ังที่แล้วที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ขอให้สมาชิก  

ได้อ่าน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง     ขอเชิญ....  เมื่อไม่มี
ขอมติที่ประชุม   

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 ส่งคืนกิจการประปาหมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้้า  
ประธาน ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้้า ได้ส่ง

หนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553  เร่ือง คืนการบริหารจัดการประปาหมู่ที่ 1 
ต้าบลหน้าถ้้า ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภา อบต.หน้าถ้้า ได้ประชุมสมัยวิสามัญ
ประจ้าปี 2/2552 คร้ังที่  1  วันที่  9  พฤศจิกายน 2552  มติที่ประชุมโอนการ
บริหารจัดการกิจการประปา  จุดหลังโรงเรียนและหน้าสถานีอนามัยต้าบล
หน้าถ้้าให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาดูแล  คณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาได้ส่งคืนการบริหารจัดการทรัพย์สิน  หนี้สินซึ่งเป็นค่าไฟฟ้า

  /ย้อนหลัง... 



ย้อนหลังจุดประปาหน้าสถานีอนามัย  เดือนกันยายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553 
โดยมียอดค่าไฟฟ้าค้างช้าระ  8,095.23 บาท 

นายก อบต. หลังจากมติที่ประชุมสมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการบริหารกิจการประปา  
ได้ด้าเนินการบริหารจัดการจัดเก็บค่าน้้าและจ่ายค่าไฟฟ้า  โดยรายงานให้ 
อบต.ทราบทุกเดือน  ซึ่งขณะนี้ทาง อบต.ได้ด้าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้้า
แล้วและจะได้ด้าเนินการบริหารจัดการประปาหมู่ที่  1  ต่อไป 

นายอัดนัน การรับคืนกิจการประปาหมู่บ้าน  ต้องรับหน้ีสินค่าไฟฟ้าที่ค้างช้าระ  8,095.23 
บาท  ด้วยใช่หรือไม่ 

ประธาน ถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม  ท่านใดเห็นควรรับคืนประปาหมู่บ้าน จุดหลังโรงเรียนวัดหน้าถ้้า  
และจุดหน้าอนามัย  โดยรับคืนการบริหารจัดการทั้งหมด  ทรัพย์สินและ
หนี้สินค่าไฟฟ้า 8,095.23 บาท  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับคืนการบริการจัดการทรัพย์สิน  หนี้สินทั้งหมด 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติอ่ืน ๆ  
  10.1 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ระยะที่ 2 
ประธาน ด้วยอ้าเภอเมืองยะลาได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม

ด้าเนินการโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา โดยการ
ก่อสร้าง  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน  เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้อง  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ  
84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม โดยให้รายงานให้อ้าเภอทราบตามแบบทุก
วันที่ 25 ของเดือน 
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 /ในส่วน.... 



ปลัด อบต. ในส่วนของ อบต.หน้าถ้้าได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ้านวน 1 หลัง  
งบประมาณ 130,000 บาท  ซึ่งจะต้องมีการด้าเนินการตามขั้นตอน โดยสรุป
คือ 

1. ตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. ประชุมเพื่อคัดเลือกโดยพิจารณาจากรายชื่อที่คัดเลือกโดย

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0891.4/ว 1189 ลงวันที่ 
20 เมษายน 2552 เร่ืองการด้าเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน  84  พรรษา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
10.3 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)  

ประธาน ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้าได้แจ้งว่าตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-
2556) ในการประชุมสมาชิกสภา อบต.หน้าถ้้า  สมัยสามัญประจ้าปี 2/2553 
คร้ังที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2553 นั้น นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่  25  มิถุนายน 2553 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา  11.10  น. 
 
 
               ธนิดา   ไตรภูวนาถ 
          (นางธนิดา    ไตรภูวนาถ) 
        เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้้า 
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