
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยวิสามัญประจ าปี   3/2553  ครั งท่ี 1 
วันท่ี  22  กันยายน  2553 

เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุม อบต.หน้าถ  า 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1. นายอาแซ             มะหลี ประธานสภา อาแซ             มะหลี  
2. นายชูศักดิ์            หนูน้อย รองประธานสภา ชูศักดิ์            หนูน้อย  
3. นางบุศรินทร์      สมคิด สมาชิก อบต. บุศรินทร์       สมคิด  
4. นางอารี               สุวรรณโพธิ์ สมาชิก อบต.  อารี               สุวรรณโพธิ์  
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 ปรียา           หนูน้อย  
5. นางสาวสุคนธ์   รัตนกาล หัวหน้าส่วนการคลัง สุคนธ์         รัตนกาล  
6. นายเสนีย์           คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา เสนีย์            คงแป้น  
7. นางสาวณัฐวรา  กูดือราแม จนท.วิเคราะห์ฯ ณัฐวรา         กูดือราแม  

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภา อบต.หน้าถ  า 
สมัยวิสามัญประจ าปี  3/2553   

ครั งท่ี  1  วันท่ี   22  กันยายน  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร               

และเคหะ พ.ศ. 2553  
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



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

วันท่ี  22  กันยายน  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

หัวข้อประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด าเนินการประชุมประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร          
และเคหะ พ.ศ. 2553  

ประธาน ด้วยส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดจัดท าโครงการส ามะโนประชากร  
และเคหะ พ.ศ.2553 ทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2553 เพื่อให้
การจัดการด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา จึงขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 2553 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมคร้ังที่แล้วที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ขอให้สมาชิก  

ได้อ่าน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง     ขอเชิญครับ....  
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประธาน ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง 
นายก อบต. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการถมดินขนาดพื้นที่ 567 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย              
0.80 ม. (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ตามมติที่ประชุมสมาชิก
สภา  สมัยสามัญประจ าปี 3/2553 คร้ังที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ) มีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 453 ลูกบาศก์เมตร  บดอัดเรียบพร้อมหินเกล็ด 30 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ก าหนด  หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ า อ.เมือง  
จ.ยะลา  งบประมาณ  143,000 บาท  ซึ่งโครงการดังกล่าวยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน



เน่ืองจากเร่ืองที่ดินยังไม่เรียบร้อย  อยู่ในระหว่างด าเนินการขอรังวัดที่ดินเพื่อ
แบ่งโฉนดที่ดินให้ อบต. 

ประธาน ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงเร่ืองระเบียบ 
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547  หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 59 กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินน้ันต่อไป
อีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ 
นายอัดนัน โครงการที่เหลืออีก 3 โครงการ  ไม่ต้องขออนุมัติต่อสภาหรือ 
นายก อบต. โครงการทั้ง 3 โครงการ ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จึงไม่ต้องขออนุมัติสภา 
ประธาน โครงการอ่ืนที่ไม่ได้ขอกันเงินไว้ต่อสภา  หรือขอเบิกตัดปีต่อนายกไว้ก่อน 

สิ้นปีงบประมาณจะตกเป็นสะสมใช่หรือไม่ 
ปลัด อบต. ถูกต้องแล้วคะ 
ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามอีก ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควร

อนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการถมดิน หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ า อ.เมือง จ.ยะลา 
งบประมาณ 143,000 บาท รายละเอียดตามที่นายก อบต.ได้ชี้แจง  ขอให้          
ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณตามที่เสนอ 
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 
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ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ปิดประชุม เวลา  11.50  น. 
 
 
               ธนิดา   ไตรภูวนาถ 
          (นางธนิดา    ไตรภูวนาถ) 
        เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้ า 
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