
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า  

สมัยสามัญประจ าปี   2/2553  ครั งท่ี 1 
วันท่ี  22  มิถุนายน  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. นายจารึก            สุขาเขิน สมาชิก อบต.  จารึก             สุขาเขิน  
7. นายอัดนัน          มูน๊ะ สมาชิก อบต.  อัดนัน           มูน๊ะ  
8. นายอับดุลเลาะ    เจ๊ะมะ สมาชิก อบต.  อับดุลเลาะ    เจ๊ะมะ  
9. นางสาวธนิดา    ไตรภูวนาถ เลขานุการสภา ธนิดา           ไตรภูวนาถ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัชพงศ์       เพชรกล้า นายก อบต. นายชัชพงศ์       เพชรกล้า  
2. นายอัมรัน        เบญญามินทร์ รองนายกฯ นายอัมรัน        เบญญามินทร์  
3. นายสุรศักดิ์        ยูโซ๊ะ รองนายกฯ นายสุรศักดิ์        ยูโซ๊ะ  
4. นางสาวปรียา    หนูน้อย เลขานุการนายก อบต. นางสาวปรียา    หนูน้อย  
5. นางสาวสุคนธ์   รัตนกาล หัวหน้าส่วนการคลัง นางสาวสุคนธ์   รัตนกาล  
6. นายเสนีย์           คงแป้น หัวหน้าส่วนโยธา นายเสนีย์           คงแป้น  
7. นางสาวณัฐวรา  กูดือราแม จนท.วิเคราะห์ฯ นางสาวณัฐวรา  กูดือราแม  
8. นายอาซิ             อะแซ ก้านันต้าบลหน้าถ้้า นายอาซิ             อะแซ  
9. นายมะสะอารี     กาเจ ผู้ใหญ่ ม. 2 นายมะสะอารี     กาเจ  



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

วันท่ี   22  มิถุนายน  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1  รับโอนพนักงานส่วนต้าบล 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
    3.1  รายงานผลการด้าเนินงานของผู้บริหาร 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 ร่างแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2554-2556) 
4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

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

10.1 แนวทางการจัดท้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2554 

10.2 ข้อบัญญัติอบต. เร่ืองการด้าเนินกิจการประปา 
10.3 การจัดซื้อรถน้้าและรถขยะ  

 
 
 
 



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

วันท่ี  22  มิถุนายน  2553 
เวลา  09.30 น. 

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

หัวขอ้ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การรับโอนพนักงานส่วนต้าบล 

ประธาน ด้วยองค์การบริหารต้าบลเชิงคีรี  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  มีความประสงค์จะ
รับโอนพนักงานส่วนต้าบล  จ้านวน  6  ต้าแหน่ง  ดังนี้ 

1. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ  6  (หัวหน้าส่วนการศึกษา)  
จ้านวน  1  อัตรา 

2. นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5 หรือ 6 ว. จ้านวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ระดับ 2-4 หรือ 5 จ้านวน               

1  อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2-4 หรือ 5 จ้านวน                

1 อัตรา 
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-3  หรือ 4 
6. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ระดับ 1-3 หรือ 4 จ้านวน 1 อัตรา 

องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงคีรี  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   หากมี
ผู้ใดสนใจให้ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงคีรี  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ตามส้าเนารายงานการประชุมคร้ังที่แล้วที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ขอให้สมาชิก  

ทุกท่านได้อ่าน  มสีมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง     ขอเชิญ....  
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม   

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 

3.1 รายงานผลการด้าเนินงานของผู้บริหาร 
/ประธาน............ 
 



ประธาน  ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต. ตามที่คณะผู้บริหารชุดนี้ได้เข้ารับต้าแหน่ง  ซึ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ได้ด้าเนินการโครงการต่าง ๆ ไปแล้วดังนี้ 
  1.  โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยพิธีมหามงคลห่มผ้าพระพุทธ

ไสยาสน์  ประจ้าปี 2553 งบประมาณ   30,462  บาท 
  2.  โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์                  

งบประมาณ  140,280  บาท 
  3.  โครงการจัดงานวันอาซูรอ  งบประมาณ  14,830 บาท 
  4.  โครงการจัดงานวันเมาลิด  งบประมาณ 37,500  บาท 
  5. โครงการจัดเลี้ยงอาหารวันฮารีรายอฮัจยี งบประมาณ 18,575 บาท 
  6.  โครงการประเพณีวันลอยกระทง  งบประมาณ 44,992บาท 
  7.  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2553 งบประมาณ  14,490 บาท 
  8.  โครงการผู้น้าศาสนาประชาชนอบรมจริยธรรม (ดาวะห์)            

งบประมาณ  99,000 บาท 
   อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

1. อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดหน้าถ้้าและโรงเรียน             
บ้านถ้้าศิลป์  งบประมาณ  725,400 บาท 

2. อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. 
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในต้าบล  ประจ้าปี 2553 
งบประมาณ 10,000 บาท  ให้ที่ว่าการอ้าเภอเมืองยะลา 

3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นในเขตอ้าเภอเมืองยะลา  งบประมาณ  15,000 
บาท ให้ที่ว่าการอ้าเภอเมืองยะลา 

4. โครงการประปาหมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้้า ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
เน่ืองจากยังมีปัญหาน้้าร่ัวไหลและค่าไฟยังสูงอยู่ 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (งบไทยเข้มแข็ง) 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้้า 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.หน้าถ้้า 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองด่วน 

4.1 ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) 
/ประธาน....... 
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ประธาน  ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ร่างแผนพัฒนาต้าบลระยะสามปี (พ.ศ.2554-2556) มี  10  ยุทธศาสตร์              

โดยสรุปดังนี้   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มี 4 แนวทาง  ดังนี้ 

1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง บ้ารุงรักษาซ่อมแซม  ปรับปรุงถนน
คมนาคม  ท่อระบายน้้าสะพาน  ทางเท้า  จ้านวน  19 โครงการ 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง จ้านวน  2  โครงการ 
1.3 แนวทางการพัฒนาที่สาธารณะในต้าบล  จ้านวน 3 โครงการ 
1.4 แนวทางการพัฒนาจัดระบบน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค                      

จ้านวน  7  โครงการ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  มี                       
1  แนวทาง   ดังนี้ 
       2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการผลิตให้ราษฎร จ้านวน 7  โครงการ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  มี  1  แนวทาง  ดังนี้ 
       3.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ   
จ้านวน  5  โครงการ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศาสนา  มี  3  แนวทาง  ดังนี้ 
       4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่  จ้านวน  6  โครงการ 
       4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนโครงการกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา  จ้านวน  17 โครงการ 
       4.3  แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ                       
จ้านวน  1  โครงการ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขพัฒนาชุมชน  น่าอยู่  มี  2  แนวทาง  
ดังนี้ 
       5.1  แนวทางการพัฒนานาสนับสนุนการเล่นกีฬาและออกก้าลังกายของ
ประชาชน จ้านวน  2 โครงการ 
       5.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข  จ้านวน  5  โครงการ 
6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์  มี                     
1  แนวทาง  ดังนี้ 
       6.1  แนวทางการณรงค์การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด,  โรคเอดส์  
จ้านวน  2  โครงการ 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  มี  
       /แนวทาง............ 
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2  แนวทาง  ดังนี้ 
 7.1  แนวทางการพัฒนา  ก้าจัดขยะมูลฝอย   จ้านวน   4  โครงการ 
              7.2  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                      
จ้านวน  3 โครงการ 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  อบต. มี  2 แนวทาง  ดังนี้ 
             8.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  จ้านวน  2  โครงการ 
             8.2  แนวทางการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อการบริหาร  อบต. 
จ้านวน  6  โครงการ 
 8.3  แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ้านวน 3 โครงการ 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  มี  1  แนวทาง  ดังนี้ 
            9.1  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์ผู้ยากไร้  จ้านวน  4  โครงการ 

 10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน                         
มี   1  แนวทาง  ดังนี้ 

  10.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
จ้านวน  15  โครงการ 

 ตามรายละเอียดร่างแผนพัฒนาต้าบลระยะสามปี  (พ.ศ. 2554-2556)                  
ที่ได้ แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ประธาน  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต.  ด้วย อบต.หน้าถ้้ามีความจ้าเป็นต้องโอนงบประมาณ  จ้านวน  3  รายการดังนี้ 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  70,000 บาท  โอนคร้ัง
ก่อน – โอนคร้ังนี้  โอนลด  17,000  บาท  งบประมาณถือจ่าย 53,000 
บาท  จ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าซื้อเคร่ืองโปรเจคเตอร์  ตั้งไว้  20,000  บาท  โอนคร้ังก่อน  -  โอนคร้ัง
นี้  โอนเพิ่ม  10,000  บาท  งบประมาณถือจ่าย  30,000 บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้ 
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3. ค่าซื้อเคร่ืองปรินเตอร์  เติมไม่ได้ตั้งไว้  ตั้งเพิ่ม  7,000  บาท  งบประมาณ 
ถือจ่าย  7,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 

ประธาน  ขอเชิญปลัดชี้แจงเร่ืองระเบียบ 
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  2541  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ตามรายละเอียดรายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณ  จ้านวน  3  รายการ
ข้างต้น  มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ต้องการซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม  ท่านใดเห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ้านวน  3  รายการขอให้     
ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
  10.1  แนวทางการจัดท้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  

งบประมาณ  พ.ศ. 2554  
ประธาน ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต. ส้าหรับแนวทางในการจัดท้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554  จากที่ประชุมคณะผู้บริหาร  คร้ังที่  7/2553  ในวันที่  
14  มิถุนายน  2553  สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ  2554  รายได้น่าจะเท่าเดิม  
หรืออาจจะลดลงเล็กน้อย  แต่ค่าใช้จ่ายคือรายจ่ายประจ้าเพิ่มมากขึ้น  ส่วน
โครงการที่ อบต. เคยด้าเนินการทุกปี  เช่น  โครงการด้านวัฒนธรรมประเพณี  
โครงการแข่งขันกีฬา  ควรจะจัดเหมือนเดิม  แต่โครงการที่ท้าจะต้องมอง
ปัญหาของต้าบลเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่และจ้าเป็นเร่งด่วน
ก่อน  เนื่องจากงบประมาณส้าหรับท้าโครงการสิ่งก่อสร้างน่าจะน้อยลง 

ที่ประชุม รับทราบ 
10.2 ข้อบัญญัติ อบต. เร่ืองการด้าเนินกิจการประปา 

ประธาน ตามที่สภา อบต.หน้าถ้้าได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล  
เร่ือง การด้าเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  พ .ศ. 2553  
ไปแล้วนั้น  บัดนี้นายอ้าเภอเมืองยะลาได้ลงนามเห็นชอบแล้ว  ตั้งแต่วันที่  12  
เมษายน  2553 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน ส่วนการด้าเนินการเร่ืองกิจการประปาหมู่บ้าน  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เร่ือง การด้าเนินกิจการประปา  

อบต.หน้าถ้้า  พ.ศ. 2553 ข้างต้น  อบต.ได้ด้าเนินการรับลงทะเบียนผู้ใช้น้้า  
และส้ารวจข้อมูลผู้ใช้น้้า  ค่าไฟและน้้ารั่วไหล  ซึ่งกิจการประปาหมู่บ้าน
ประสบปัญหาค่าไฟฟ้ามากกว่าค่าน้้าที่เก็บไว้  ซึ่งทางฝ่ายบริหารก้าลัง
ด้าเนินการปรับปรุงอยู่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
10.3 การจัดซื้อรถน้้าและรถขยะ 

ประธาน  ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต. จากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ต้าบลหน้าถ้้า  ซึ่งในปีนี้เกิดขึ้น 3 คร้ัง ท้าให้เกิด

ความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง  ซึ่ง อบต.ต้องไปขอยืมรถน้้าจากหน่วยงานอ่ืน 
ท้าให้การช่วยเหลือล่าช้า  และหน้าแล้งขาดน้้า  โดยได้ประชุมคณะผู้บริหาร  
คร้ังที่ 7/2553  วันที่  14  มิถุนายน  2553  ที่ประชุมเสนอพิจารณาซื้อรถน้้าที่
สามารถซ่อมไฟฟ้าได้ด้วยและเร่ืองจัดซื้อรถขยะ  โดยติดต่อกับทางเทศบาล
นครยะลาในการมาเก็บขยะใบใหญ่ตั้งไว้ตามจุดที่ก้าหนด  ซึ่งประหยัด
งบประมาณด้านบุคลากรไปได้มาก 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน มีท่านใดต้องการเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุม  
 
ปิดประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
               ธนิดา   ไตรภูวนาถ 
          (นางธนิดา    ไตรภูวนาถ) 
        เลขานุการสภา อบต.หน้าถ้้า 
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