
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 6/2552         
วันที่  26 ตุลาคม  2552  

  ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลยะรม   
..................................................... 

ผูมาประชุมฯ จํานวน     15  คน 
ผูไมมาประชุมฯ จํานวน       1  คน 
ผูเขารวมประชุมฯ จาํนวน    4   คน 
 
 ผูมาประชุม  
  1.นายไชยยศ  พิทกัษสิริ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
  2. นายอาํนาจ  ไพเราะ  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลยะรม 
  3. นายราซิดี  แดบอก  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม หมูที่ 1 
  4.นายบัณฑิต  สิทธาชีวานนท สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่2 
  5.นายสุรสิทธิ ์   สิทธาชีวานนท  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่2 
  6.นายอานิต  จิตจํานง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่3 
  7. นายซูไลมาน   สะอะ    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่3 
  8.นายสมฤทธิ ์  แซทาม   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่4  
  9.นายแวดอยะ  มะล ี  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่5 
  10.นายรุสลัน  ลูดิง     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่5 
  11 .ด.ต.ชวง  อินทสวุรรณโณ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่6 

12.นายชาญศิลป เมธาชยานันท สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่7 
  13.นายสัญญา  ตาเยะ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่8 
  14.นายอาดุล  สนุง  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่8 
  15.นายสมพล  วิริทธิพ์ล เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม  
 ผูไมมาประชมุ 

  1.นายซ ู ยะมะกา        สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่7 

 ผูเขารวมประชุม 

  1.นายปราโมทย  ยะมากา นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
  3.นายคมกฤษ  สิริรัตนดิลก รองนายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
  3. นายพิเชษฐ  ซาดา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
  4.นางนงลักษณ  ซาดา    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
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เริ่มประชุมเวลา        09.30  น. 

เมื่อสมาชกิสภา อบต.ยะรม มาครบองคประชุมแลว ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลยะรม นายไชยยศ พิทกัษสิริ  ไดกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบดังตอไปนี้ 
1.1 การเขารวมฝกอบรมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรมในหลักสูตรตางๆ 

1.1.1  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสภาฯ คณะบรหิาร 
และพนกังานสวนทองถิ่นของมหาวทิยาลัยนเรศวร 
1.1.2  โครงการอบรมหลักสูตรกิจการสภาและสิทธิสวัสดิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ของสถาบนัพัฒนาบริหารบุคลากรศาสตร 
1.1.3  โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่รุนที่ 2 
ของ สํานกักฎหมายมหาชนรมยบุรี 

1.2  การประชุมสภาเกีย่วกับรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 
ในวาระที ่2,3 กําหนดประชุมตอในวนัที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลยะรม  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2552   

ที่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1  รางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 ในวาระที่ 1 (ขัน้รับหลกัการ) 

ประธานสภา  ไดขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยะรมในฐานะผูบริหารไดชี้แจงเกี่ยวกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 ใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ  

นายก อบต.ยะรม  ไดชี้แจงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 ดังนี ้
ประมาณการรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2553 

รายจาย  (500000)        ตั้งไวรวม  23,950,000  บาท 
งบกลาง  (510000)        ตั้งไวรวม  1,555,000  บาท 
          
 
 

3/1. เงินสมทบกองทุน... 
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1.   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)    ตั้งไว  170,000  บาท 
2.   เบี้ยยังชีพคนชรา  (110700)      ตั้งไว  666,000  บาท 
3.   เบี้ยยังชีพคนพิการ  (110800)     ตั้งไว  72,000  บาท 
4.   เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  (110900)     ตั้งไว  90,000  บาท 
5.   เงินสํารองจาย  (111000)      ตั้งไว  200,000  บาท 
6.   รายจายตามขอผูกพัน  (111100)     ตั้งไว  259,000  บาท 
   6.1  เงินเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  219,000  บาท 
   6.2  คาใชจายในการศึกษาตอสําหรับผูดูแลเด็ก    ตั้งไว  40,000  บาท 
7.   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ตั้งไว  98,000  บาท 
   (กบท.)  (120100)         
                   งบบุคลากร  (520000)      ตั้งไวรวม  7,266,000    บาท 
    เงินเดือน  (ฝายการเมือง)  (521000)     ตั้งไวรวม  1,582,500  บาท 
1.   เงินเดือนนายก / รองนายก อบต.  (210100)    ตั้งไว  273,000  บาท 
2.   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก อบต.  (210200)  ตั้งไว  54,600  บาท 
3.   เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต.  (210200)   ตั้งไว  54,600  บาท 
4.   เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก / รองนายก อบต.  (210400 ) ตั้งไว  93,600  บาท 
5.   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  (210600)    ตั้งไว  1,106,700  บาท 
          
          เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)     ตั้งไวรวม  5,683,500  บาท 
1.   เงินเดือนพนักงาน  (220100)     ตั้งไว  2,062,000  บาท 
2.   เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  (220200)     ตั้งไวรวม  799,900  บาท 
   2.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ   ตั้งไว  540,000  บาท 
   2.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  238,600  บาท 
   2.3  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)    ตั้งไว  21,300  บาท 
3.   เงินประจําตําแหนง  (220300)     ตั้งไว  42,000  บาท 
4.   คาจางลูกจางประจํา  (220400)     ตั้งไว  355,600  บาท 
5.   เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา  (220500)    ตั้งไวรวม  133,700  บาท 
   
  5.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ   ตั้งไว  90,000  บาท 
   5.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  43,700  บาท 
6.   คาจางพนักงานจาง  (220600)     ตั้งไว  1,340,700  บาท 
7.   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  (220700)    ตั้งไวรวม  949,600  บาท 
   7.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ   ตั้งไว  570,000  บาท 
   7.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  375,800  บาท 
   7.3   คาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง     ตั้งไว  3,800  บาท 
          

4./งบดาํเนนิการ... 
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งบดําเนินการ  (530000)       ตั้งไวรวม  7,890,600  บาท 
   คาตอบแทน  (531000)      ตั้งไวรวม  1,475,400  บาท 
          
1.   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.  (310100)  ตั้งไวรวม  810,000  บาท 
   1.1  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ    ตั้งไว  800,000  บาท 
   1.2  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง    ตั้งไว  10,000  บาท  
2.   คาเบี้ยประชุม  (310200)      ตั้งไว  48,000  บาท 
3.   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   ตั้งไว  80,400  บาท 
4.   คาเชาบาน  (310400)      ตั้งไว  153,000  บาท 
5.   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)    ตั้งไว  54,000  บาท 
6.   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  (310600)    ตั้งไว  330,000  บาท 
          
           คาใชสอย  (532000)      ตั้งไวรวม  2,495,700  บาท 
          
1.   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (320100)    ตั้งไวรวม  539,700  บาท 
   1.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    ตั้งไว  260,000  บาท 
   1.2  คาจางเหมาบริการ      ตั้งไว  150,000  บาท 
   1.3  คาจัดทําเว็บไซต  ส่ือทางระบบอินเตอรเน็ต   ตั้งไว  18,000  บาท 
   1.4  คารับวารสาร หนังสือพิมพ หรือนิตยสารอื่นๆ   ตั้งไว  15,000  บาท 
   1.5  คาจางเหมาครูผูดูแลเด็ก      ตั้งไว  15,300  บาท 
   1.6  คาจางเหมาคนงานขนขยะ     ตั้งไว  61,000  บาท 
   1.7  คาจางเหมาคนงานสํารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย   ตั้งไว  20,400  บาท 
          ในตําบลยะรม         
2.   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200   ตั้งไวรวม  57,000  บาท 
   2.1  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว  7,000  บาท 
   2.2  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นฯ    ตั้งไว  20,000  บาท 
   2.3  คาใชจายเกี่ยวกับงานวันสําคัญของชาติ งานประเพณีและงานอื่นๆ ตั้งไว  30,000  บาท 
3.   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย  ตั้งไวรวม  1,839,000  บาท 

   หมวดอื่น ๆ  (320300)         
   3.1  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา    ตั้งไวรวม  265,000  บาท 
          1)  โครงการอบรมและสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา  ตั้งไว  265,000  บาท 
                ศักยภาพองคการบริหารสวนตําบล         

  3.2  คาใชจายในการแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุง  ตั้งไวรวม  190,000  บาท 
          คุณภาพชีวิต         

 5/1)คาใชจาย... 
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1)  คาใชจายในการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจาก  ตั้งไว  50,000  บาท 

               สาธารณภัยตาง ๆ         
         2)  โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาผูปวยโรคเอดส และ  ตั้งไว  40,000  บาท 

สงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ ผูพิการสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส    
         3)  คาใชจายในการจัดทําศพตามหลักศาสนาของผูสูงอายุที่ยากจน ตั้งไว  20,000  บาท 

          4)  คาใชจายในโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีที่ยากจน ตั้งไว  30,000  บาท 
          5)  คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมที่ใหประชาชนมีสวนรวม  ตั้งไว  50,000  บาท 
               ในชุมชน  (ประชาคม)         
   3.3  คาใชจายในงานสงเสริมการศึกษา    ตั้งไวรวม  100,000  บาท 
          1)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ     ตั้งไว  100,000  บาท 
   3.4  คาใชจายในการแขงขันกีฬา     ตั้งไวรวม  330,000  บาท 
          1)  โครงการจัดการแขงขันตะกรอตานยาเสพติด   ตั้งไว  30,000  บาท 
          2)  โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด   ตั้งไว  30,000  บาท 
          3)  โครงการจัดการแขงขันวอลเลยบอลตานยาเสพติด  ตั้งไว  30,000  บาท 
          4)  โครงการจัดการแขงขันนกกรงหัวจุก    ตั้งไว  40,000  บาท 
          5)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาและสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬา ตั้งไว  200,000  บาท 
               ทุกระดับ           
  3.5  คาใชจายในพิธีศาสนาและวัฒนาธรรมทองถิ่น   ตั้งไวรวม  340,000  บาท 
          1)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันขึ้นปใหม   ตั้งไว  100,000  บาท 
          2)  คาใชจายในการจัดงานพิธีเขาสุนัตหมู     ตั้งไว  30,000  บาท 
          3)  คาใชจายในการจัดงานเมาลิด    ตั้งไว  30,000  บาท 
          4)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน   ตั้งไว  100,000  บาท 
          5)  คาใชจายในการจัดงานรอมฎอนสัมพันธโรงเรียนในตําบลยะรม  ตั้งไว  30,000  บาท 
          6)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันฮารีรอยอ    ตั้งไว  50,000  บาท 
   3.6  โครงการจัดงานตาง ๆ      ตั้งไวรวม  300,000  บาท 
          1)  โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. ตําบลยะรม   ตั้งไว  200,000  บาท 
          2)  คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   ตั้งไว  30,000  บาท 
          3)  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  ตั้งไว  20,000  บาท 
                สําคัญตาง ๆ         
          4)  คาใชจายในการดําเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง ตั้งไว  20,000  บาท 

มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ และ พระเสาวนีของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ         

               5)  โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน แมทั้งประเทศ  ตั้งไว  30,000  บาท 
                ปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน           

 3.7  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว  310,000  บาท 
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  3.8  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล    ตั้งไว  2,000  บาท 

   3.9  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเขาดอกไมและพวงมาลา  ตั้งไว  2,000  บาท 
4.   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (320400)   ตั้งไว  60,000  บาท 

    คาวัสดุ  (533000)     ตั้งไวรวม  3,602,500  บาท 
1.   วัสดุสํานักงาน  (330100)      ตั้งไว  110,000  บาท 
2.   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  (330200)     ตั้งไว  1,500  บาท 
3.   วัสดุงานบานงานครัว  (330300)     ตั้งไว  5,000  บาท 
4.   คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  (330400)    ตั้งไว  2,248,000  บาท 
5.   วัสดุกอสราง  (330600)      ตั้งไว  200,000  บาท 
6.   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  (330800)     ตั้งไว  505,000  บาท 
7.   วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)     ตั้งไว  150,000  บาท 
8.   วัสดุเครื่องแตงกาย  (331200)     ตั้งไว  150,000  บาท 
9.   วัสดุกีฬา  (331300)      ตั้งไว  100,000  บาท 
10.   วัสดุคอมพิวเตอร  (331400)      ตั้งไว  120,000  บาท 
11.   วัสดุอื่นๆ  (331700)      ตั้งไว  13,000  บาท 
   11.1  วัสดุเครื่องบริโภค      ตั้งไว  8,000  บาท 
   11.2  คาระเบียบ  แบบพิมพ  คูมือประกอบการปฏิบัติงาน  ตั้งไว  5,000  บาท 
          
           คาสาธารณูปโภค  (534000)      ตั้งไวรวม  317,000  บาท 
1.   คาไฟฟา  (340100)      ตั้งไว  150,000  บาท 
2.   คาน้ําประปา  (340200)      ตั้งไว  10,000  บาท 
3.   คาโทรศัพท  (340300)      ตั้งไว  40,000  บาท 
4.   คาไปรษณีย  (340400)      ตั้งไว  17,000  บาท 
5.   คาบริการทางดานโทรคมนาคม  (340500)    ตั้งไว  100,000  บาท 

 งบลงทุน  (540000)       ตั้งไวรวม  3,111,500  บาท 
 คาครุภัณฑ  (541000)       ตั้งไวรวม  689,600  บาท 
1.   ครุภัณฑสํานักงาน  (410100)     ตั้งไวรวม  228,600  บาท 
   1.1  โตะพับเอนกประสงค      ตั้งไว  12,000  บาท 
   1.2  เกาอี้พลาสติก      ตั้งไว  52,500  บาท 
   1.3  ตูเหล็กแบบ  2  บาน      ตั้งไว  4,500  บาท 
   1.4  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว  159,600  บาท   
2.   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  (410700)    ตั้งไวรวม  40,000  บาท 
   2.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร      ตั้งไว  40,000  บาท 
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3.   ครุภัณฑงานบานงานครัว  (410900)     ตั้งไวรวม  26,000  บาท 
   3.1  เครื่องกรองน้ํา      ตั้งไว  26,000  บาท   
4.   ครุภัณฑสํารวจ  (411300)      ตั้งไวรวม  39,000  บาท 
   4.1  กลองวัดระดับ      ตั้งไว  34,000  บาท 
   4.2  ไมสตาฟ       ตั้งไว  5,000  บาท 
5.   ครุภัณฑอื่น  (411700)      ตั้งไวรวม  66,000  บาท 
   5.1  แทนบรรยาย  (โพเดียม)     ตั้งไว  16,000  บาท 
   5.2  ถังขยะ       ตั้งไว  50,000  บาท  
6.   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (411800)    ตั้งไวรวม  290,000  บาท  

           คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (542000)     ตั้งไวรวม  2,421,900  บาท 
1.   คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร  (420800)    ตั้งไวรวม  820,000  บาท 
   1.1  คาตอเติม ปรับปรุง อาคารมัสยิดบานตันหยง 2  หมูที่ 5     ตั้งไว  600,000  บาท 
   1.2  คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารมัสยิดนูรุอีมานเราะหมานียะห  หมูที่ 8  ตั้งไว  220,000  บาท 
   
2.   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  (420900)    ตั้งไวรวม  1,101,900  บาท 
   2.1  คากอสรางคูระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดบานกํานันดํารงศักดิ์ หมูที่ 1   ตั้งไว  190,000  บาท 
   2.2  คากอสรางทางเทา คสล. ซอยหลีเปง (เบญจวรรณ) หมูที่ 2     ตั้งไว  151,900  บาท 
   2.3  คาวางทอ คสล. ติดรั้วหนามัสยิดนูรุลอิสลาม หมูที่ 3     ตั้งไว  160,000  บาท 
   2.4  คาโครงการพาดสายดับและติดตั้งเครื่องควบคุมไฟฟาตําบลยะรม ตั้งไว  600,000  บาท 
          
3.   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  (421000)  ตั้งไวรวม  500,000  บาท 
   3.1  คาปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะตําบลยะรม   ตั้งไว  500,000  บาท 
         
          เงินอุดหนุน  (561000)      ตั้งไวรวม  3,460,000  บาท  
1.   เงินอุดหนุนสวนราชการ  (610200)     ตั้งไวรวม  2,930,000  บาท 
          
   1.1  อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลยะรม   ตั้งไว  2,860,000  บาท 
          1)  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตําบลยะรม  ตั้งไว  2,860,000  บาท 
          

  1.2  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเบตง    ตั้งไวรวม  70,000  บาท 
          
          1)  โครงการแขงขันกีฬาชายแดนไทย - มาเลเซีย    ตั้งไว  30,000  บาท 
          2)  โครงการจัดกิจกรรมงานสมโภชนศาลหลักเมืองจังหวัดยะลา ตั้งไว  20,000  บาท 
          3)  โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารระดับตําบลและอําเภอ  ตั้งไว  20,000  บาท 
               ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.   เงินอุดหนุนเอกชน  (610300)    ตั้งไวรวม  225,000  บาท   
   2.1  อุดหนุนกลุมสตรี หมูที่ 1 ตําบลยะรม    ตั้งไว  65,000  บาท 
   2.2  อุดหนุนกลุมสงเสริมอาชีพทํากรงนก หมูที่ 3     ตั้งไว  20,000  บาท 
   2.3  อุดหนุนกลุมเกษตรกรการยางสวนใหม หมูที่ 6     ตั้งไว  100,000  บาท 
   2.4  อุดหนุนกลุมสงเสริมอาชีพบานสวนใหม หมูที่ 3     ตั้งไว  40,000  บาท 
          
3.   เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารประโยชน  (610400)   ตั้งไวรวม  305,000  บาท  
   3.1  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ในเขตตําบลยะรม ตั้งไว  80,000  บาท 
   3.2  อุดหนุนศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลยะรม    ตั้งไว  20,000  บาท 
   3.3  อุดหนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกชุมชนยะรม  ตั้งไว  25,000  บาท 
   3.4  อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดตําบลยะรม    ตั้งไว  30,000  บาท 
   3.5  อุดหนุนคณะกรรมการสํานักสงฆจันทรัตนาราม   ตั้งไว  150,000  บาท 
          1)  โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต    ตั้งไว  30,000  บาท 
          2)  โครงการจัดงานบวชสามเณรภาคฤดูรอน   ตั้งไว  40,000  บาท 
          3)  โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา    ตั้งไว  30,000  บาท 
          4)  โครงการจัดงานประเพณีชักพระ    ตั้งไว  30,000  บาท 
          5)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    ตั้งไว  20,000  บาท 
          
งบรายจายอื่น  (550000)       ตั้งไวรวม  666,900  บาท   
              รายจายอื่น  (551000)      ตั้งไวรวม  666,900  บาท   
1.   คาวัสดุการศึกษา ศพด.      ตั้งไว  72,000  บาท 
2.   คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก     ตั้งไว  9,000  บาท 
3.   คาอาหารเสริม (นม) ศพด.      ตั้งไว  220,700  บาท 
4.   คาอาหารกลางวัน ศพด.      ตั้งไว  364,000  บาท 
5.   คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล    ตั้งไว  1,200  บาท 
 
หนวยงาน  สวนการคลัง 
รายจายทั้งส้ิน  (500000)       1,779,900  บาท 
งบบุคคลากร  (520000)      ตั้งไวรวม  1,269,300  บาท 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)  ( 522000 )     ตั้งไวรวม  1,269,300  บาท 
1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)    ตั้งไว  672,500  บาท 
2.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน  (220200)   ตั้งไวรวม  292,600  บาท 
    2.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเสี่ยงภัย)ตั้งไว  180,000  บาท   

  2.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว  112,600  บาท 
3.  คาจางลูกจางประจํา  (220400)     ตั้งไว  138,000  บาท 
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4.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของลูกจางประจํา  (220500)    ตั้งไวรวม  37,700  บาท 
   4.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (คาเสี่ยงภัย) ตั้งไว  30,000  บาท 

    4.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  7,700  บาท 
5.  คาจางพนักงานจาง  (220600)      ตั้งไว  77,700  บาท 
6.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง  (220700)     ตั้งไวรวม  50,800  บาท 
   6.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเสี่ยงภัย) ตั้งไว  30,000  บาท 
   6.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  20,800  บาท 

งบดําเนินการ  (530000)      ตั้งไวรวม  410,800  บาท 
 คาตอบแทน  (531000)     ตั้งไวรวม  138,400  บาท 
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   ตั้งไว  30,000  บาท 
2.  คาเชาบาน  (310400)      ตั้งไว  38,400  บาท 
3.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)     ตั้งไว  10,000  บาท  
4.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  (310600)     ตั้งไว  60,000  บาท 

คาใชสอย  (532000)     ตั้งไวรวม  185,400  บาท 
1.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     ตั้งไวรวม  100,400  บาท  
  1.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ   ตั้งไว  80,000  บาท   
   1.2  คาจางเหมาคนงานสํารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ในตําบลยะรม    
        ตั้งไว  20,400  บาท 
2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย  ตั้งไวรวม  80,000  บาท 

  หมวดอื่น ๆ (320300)           

    2.1  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ตั้งไว  80,000  บาท  
3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (320400)    ตั้งไว  5,000  บาท 
 คาวัสดุ  (533000)      ตั้งไวรวม  72,000  บาท 
1.  วัสดุสํานักงาน  (330100)     ตั้งไว  30,000  บาท 
2.  วัสดุคอมพิวเตอร  (331400)     ตั้งไว  40,000  บาท 
3.  วัสดุอื่น ๆ  (331700)      ตั้งไวรวม  2,000  บาท    
  3.1  คาระเบียบ  แบบพิมพ  คูมือประกอบการปฏิบัติงาน  ตั้งไว  2,000  บาท 

คาสาธารณูปโภค  (534000)     ตั้งไวรวม  15,000  บาท 
1.  คาไปรษณีย       ตั้งไว  15,000  บาท    
งบลงทุน  (540000)       ตั้งไวรวม  99,800  บาท 
คาครุภัณฑ  (541000)       ตั้งไวรวม  99,800  บาท 
1.  ครุภัณฑสํานักงาน  (410100)      ตั้งไวรวม  79,800  บาท 
   1.1  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว  79,800  บาท 
2.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ      ตั้งไว  20,000  บาท 



-10- 
หนวยงาน  สวนการคลัง 
รายจายทั้งส้ิน  (500000)       1,779,900  บาท 
งบบุคคลากร  (520000)      ตั้งไวรวม  1,269,300  บาท 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)  ( 522000 )     ตั้งไวรวม  1,269,300  บาท 
1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)     ตั้งไว  672,500  บาท 
2.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน  (220200)    ตั้งไวรวม  292,600  บาท 
    2.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเสี่ยงภัย)ตั้งไว  180,000  บาท     

2.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว  112,600  บาท 
3.  คาจางลูกจางประจํา  (220400)     ตั้งไว  138,000  บาท 
4.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของลูกจางประจํา  (220500)    ตั้งไวรวม  37,700  บาท 

   4.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (คาเสี่ยงภัย) ตั้งไว  30,000  บาท 
    4.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  7,700  บาท 
5.  คาจางพนักงานจาง  (220600)      ตั้งไว  77,700  บาท 
6.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง  (220700)     ตั้งไวรวม  50,800  บาท 
   6.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเสี่ยงภัย) ตั้งไว  30,000  บาท 
   6.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  20,800  บาท 

งบดําเนินการ  (530000)      ตั้งไวรวม  410,800  บาท 
 คาตอบแทน  (531000)     ตั้งไวรวม  138,400  บาท 
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   ตั้งไว  30,000  บาท 
2.  คาเชาบาน  (310400)       ตั้งไว  38,400  บาท 
3.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)      ตั้งไว  10,000  บาท  
4.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  (310600)      ตั้งไว  60,000  บาท 

คาใชสอย  (532000)     ตั้งไวรวม  185,400  บาท 
1.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     ตั้งไวรวม  100,400  บาท  

 1.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    ตั้งไว  80,000  บาท  
  1.2  คาจางเหมาคนงานสํารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ในตําบลยะรม    

         ตั้งไว  20,400  บาท 
2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย   ตั้งไวรวม  80,000  บาท 
 2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว  80,000  บาท   

  หมวดอื่น ๆ (320300)              
3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (320400)     ตั้งไว  5,000  บาท 
 คาวัสดุ  (533000)       ตั้งไวรวม  72,000  บาท 
1.  วัสดุสํานักงาน  (330100)      ตั้งไว  30,000  บาท 
2.  วัสดุคอมพิวเตอร  (331400)      ตั้งไว  40,000  บาท 

12./3.วัสดุอื่นๆ... 
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3.  วัสดุอื่น ๆ  (331700)      ตั้งไวรวม  2,000  บาท 
    3.1  คาระเบียบ  แบบพิมพ  คูมือประกอบการปฏิบัติงาน  ตั้งไว  2,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค  (534000)       ตั้งไวรวม  15,000  บาท 
1. คาไปรษณีย  (340400)       ตั้งไว  15,000  บาท 

งบลงทุน  (540000)     ตั้งไวรวม  99,800  บาท 
คาครุภัณฑ  (541000)       ตั้งไวรวม  99,800  บาท 
1.  ครุภัณฑสํานักงาน  (410100)      ตั้งไวรวม  79,800  บาท 
   1.1  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว  79,800  บาท 
2.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ      ตั้งไว  20,000  บาท 

หนวยงาน  สวนโยธา          
รายจายทั้งส้ิน  (500000)       4,218,700  บาท  
งบบุคคลากร  (520000)     ตั้งไวรวม  907,400  บาท 
เงินเดือน(ฝายประจํา)  (522000)    ตั้งไวรวม  907,400  บาท 
1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)      ตั้งไว  447,300  บาท 
2.  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  (220200)   ตั้งไวรวม  177,000  บาท 
    2.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเสี่ยงภัย) ตั้งไว  120,000  บาท     

2.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  54,000  บาท 
    2.3  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)    ตั้งไว  3,000  บาท 
3.  คาจางพนักงานจาง  (220600)      ตั้งไว  172,000  บาท 
4.  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง  (220700)    ตั้งไวรวม  111,100  บาท 

4.1  เงินเพิ่มสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเสี่ยงภัย) ตั้งไว  60,000  บาท 
4.2  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว  47,300  บาท  
4.3  เงินคาตอบแทนพิเศษ      ตั้งไว  3,800  บาท   

งบดําเนินการ  (530000)     ตั้งไวรวม  830,400  บาท 
  คาตอบแทน  (531000)    ตั้งไวรวม  140,400  บาท 
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   ตั้งไว  20,400  บาท 
2.  คาเชาบาน  (310400)       ตั้งไว  36,000  บาท 
3.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)      ตั้งไว  14,000  บาท 
4.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  (310600)     ตั้งไว  70,000  บาท 

คาใชสอย  (532000)    ตั้งไวรวม  165,000  บาท 
1.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (320100)      ตั้งไวรวม  80,000  บาท 
     1.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    ตั้งไว  80,000  บาท 
2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย   ตั้งไวรวม  80,000  บาท 

   13./หมวดอื่นๆ... 
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   หมวดอื่น ๆ  (320300)         
       2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว  80,000  บ 
3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (320400)     ตั้งไว  5,000  บาท 

      คาวัสดุ  (533000)      ตั้งไวรวม  525,000  บาท 
1. วัสดุสํานักงาน  (330100)       ตั้งไว  30,000  บาท  
2.  วัสดุกอสราง  (330600)       ตั้งไว  200,000  บาท 
3.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  (330800)     ตั้งไว  265,000  บาท 
4.  วัสดุคอมพิวเตอร  (331400)      ตั้งไว  30,000  บาท 

งบลงทุน  (540000)     ตั้งไวรวม  2,480,900  บาท 
คาครุภัณฑ  (541000)      ตั้งไวรวม  59,000  บาท 

1.  ครุภัณฑสํารวจ  (411300)      ตั้งไวรวม  39,000  บา  
 1.1  กลองระดับ       ตั้งไว  34,000  บาท 

  1.2  ไมสตาฟ       ตั้งไว  5,000  บาท 
2.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (411800)    ตั้งไว  20,000  บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (542000)     ตั้งไวรวม  2,421,900  บาท 
1.  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก  (420800)    ตั้งไวรวม  820,000  บาท 

    1.1  คาตอเติม ปรับปรุง อาคารมัสยิดบานตันหยง 2  หมูที่ 5  ตําบลยะรม ตั้งไว 600,000  บาท 
         1.2  คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารมัสยิดนูรุอีมานเราะหมานียะห  หมูที่ 8    

ตั้งไว  220,000  บาท 
2.  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  (420900)     ตั้งไวรวม  1,101,900  บาท 
 2.1  คากอสรางคูระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดบานกํานันดํารงศักดิ์ หมูที่ 1   

ตั้งไว  190,000  บาท 
2.2  คากอสรางทางเทา คสล. ซอยหลีเปง (เบญจวรรณ) หมูที่ 2       
        ตั้งไว  151,900  บาท 

2.3  คาวางทอ คสล. ติดรั้วหนามัสยิดนูรุลอิสลาม หมูที่ 3  ตําบลยะรม     
       ตั้งไว  160,000  บาท  
2.4  คาโครงการพาดสายดับและติดตั้งเครื่องควบคุมไฟฟา     
       ตั้งไว  600,000  บาท 

3.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  (421000) ตั้งไวรวม  500,000  บาท 
  3.1  คาปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ   ตั้งไว  500,000  บาท 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2553 ในวาระที่ 1 (ข้ันรับหลกัการ) หรือไม 

นายแวดอยะ  มะล ี  1.   เกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเอกชนหลายๆหมูบานไมได ฝากใหฝาย  
(ส.อบต.หมูที่ 5) บริหารชวยดูงบประมาณเงนิอุดหนุนใหไดทุกหมูบาน 
  2.  งบประมาณการจัดงานเมาลิด ตั้งไว 30,000.-บาท ยังไมเพียงพออยากใหตั้ง

มากกวานี ้
  3.  งบประมาณเกี่ยวกับคาใชจายการดําเนินการและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณตัง้ไว 30,000.-บาท ทัง้ตําบลยังไมเพียงพอ อยากใหตั้งเปนเงนิคาตอบแทน
ในการบาํบัดเกี่ยวกับผูติดยาเสพติด 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายก อบต.ยะรม ไดชีแ้จง  

นายก อบต.ยะรม  นายกไดชี้แจงวา เนื่องจากในปงบประมาณ 2553 ทางองคการบริหารสวนตําบล
ยะรมมีงบประมาณจํานวนจาํกัด ในสวนเงินอุดหนนุราชการถูกตัด สวนในปงบประมาณ
ตอไปจะพิจารณาตั้งงบประมาณใหมากกวานี้ สวนองคกรตางๆและหนวยงานราชการที่
ไมไดรับเงินอุดหนนุในปงบประมาณ 2553 จะทาํหนงัสอืชี้แจงไป 

ประธานสภาฯ  สมาชกิทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม 

นายรสุลนั ลดิูง  เกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนนุคณะกรรมการมัสยิดตําบลยะรมตั้งไว 30,000.-บาท 
  (ส.อบต.หมูที่ 5)  แตในปนี้ไมมเีงินอุดหนนุโรงเรียนตาดีกาเลย 

ประธานสภาฯ  ขอใหรองนายก อบต.ยะรม (คนที่ 2 ) นายคมกฤษ สิริรัตนดิลก ไดชี้แจง 

รองนายกฯ  งบเงนิอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดตาํบลยะรม เขาพิมพผิดมนัเปนงบเงิน
อุดหนนุโรงเรยีนตาดีกาของหมูที่ 7 ทีย่ังไมไดซื้อโตะและเกาอี ้

นายราซิดี แดบอก  ไดถามเกี่ยวกบังบฯกฬีา วาตอไปขอใหเปนโควตาของสมาชิก อบต. แตละทาน 
    (ส.อบต.หมูที่ 1)  ไดหรือไม หรือใหตั้งคณะกรรมการดูแลเร่ืองนี ้

นายก อบจต.ยะรม   ไดชี้แจงวา ใหตั้งคณะกรรมการขึ้นจาก สมาชิก อบต. สวนในปนี้จะไดใหนายนพ
ชัย ทองแกวศรี จัดกีฬาในปงบประมาณ 2553 

 

17./ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอใหสมาชิกลงมติความ
เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 ในวาระที ่1 (ข้ันรับหลักการ) 

มติที่ประชุมฯ  มีมติเหน็ชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2553 ในวาระที ่1 (ข้ันรับหลักการ) เปนเอกฉนัท 

ประธานสภาฯ  ไดแจงใหที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตตติ 

นายราซิดี แดบอก  เสนอ นายแวดอยะ มะล ี  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 5 
 (ส.อบต.หมูที่ 1)  ผูรับรอง 2 ทาน ดังนี ้
  1.  นายอานิต  จิตจํานงค  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 3 

2.  นายสัมฤทธิ์  แซทาม   สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 4 

นายสมฤทธิ์  แซทาม  เสนอ ด.ต.ชวง  อินทสุวรรณโณ สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 6 
(ส.อบต.หมูที่ 4)   ผูรับรอง 2 ทาน ดังนี ้
    1.  นายชาญศิลป  เมธาชยานนัท สมาชิก อบต.ยะรม หมุที่ 7 
    2.  นายสัญญา  ตาเยะ  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 8 

นายซูไลมาน  สะอะ  เสนอ นายสัญญา  ตาเยะ 
  (ส.อบต.หมูที่ 3)   ผูรับรอง  2 ทาน ดังนี ้
    1.  นายราซิดี  แดบอก  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 1 
    2.  นายรุสลัน ลูดิง  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 5 

นายรสุลนั  ลูดิง  เสนอ นายราซดิี  แดบอก  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 1 
   (ส.อบต.หมูที่ 5)   ผูรับรอง 2 ทาน ดังนี ้
    1.  นายสมฤทธิ์  แซทาม  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 4 

2.  ด.ต.ชวง  อินทสวุรรณโณ สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 6 

นายสัญญา  ตาเยะ  เสนอ นายซูไลมาน  สะอะ สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 3 
   (ส.อบต.หมูที่ 8)   ผูรับรอง 2 ทาน ดังนี ้
    1.  นายสมฤทธิ์  แซทาม  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 4 
    2.  นายชาญศิลป  เมธาชยานนัท สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 7 
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ด.ต.ชวง อินทสุวรรณโณ เสนอ นายสมฤทธิ ์ แซทาม สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 4 
   (ส.อบต.หมูที่ 6)   ผูรับรอง 2 ทาน ดังนี ้
    1.  นายสุรสิทธิ์ สิทธาชวีานนท สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 2 
    2.  นายอํานาจ  ไพเราะ  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 1 

นายซู  ยะมากา  เสนอนายชาญศิลป  เมธาชยานันท สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 7 
   (ส.อบต. หมูที่ 7)   ผูรับรอง  2 ทาน ดังนี ้
    1.  นายแวดอยะ  มะล ี  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 5 
    2.  นายสัญญา  ตาเยะ  สมาชิก อบต.ยะรม หมูที่ 8 

    3.2  จายขาดเงินสะสมจาํนวน 7 โครงการ ดังนี ้
3.2.1  โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนน คสล. ซอยนาขอยวิลลา 1 หมูที ่

1 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 7.80 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)    

งบประมาณทั้งสิ้น  160,000.-บาท 

3.2.2  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ซอยนาขอยวิลลา 2 หมูที่ 1 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง ขนาดกวาง 7.15 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามที่แบบ อบต.กาํหนด)   

งบประมาณทั้งสิ้น  147,000.-บาท 

3.2.3 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด และปรับปรุง
ซอมแซม คสล. ซอยสวัสด์ิ หมูที ่7 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร และถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามที่แบบ อบต.กําหนด) 

    งบประมาณทั้งสิ้น 146,000.-บาท 

3.2.4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาโรงเรียนยะรม หมูที ่3 ตําบล
ยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบที ่อบต.กําหนด) 

    งบประมาณทั้งสิ้น  80,000.-บาท 
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3.2.5  โครงการกอสรางถนน คสล. สายกงสีใหญ สวนชาญยทุธ หมูที่ 4 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

งบประมาณทั้งสิ้น  225,000.-บาท 

3.2.6  โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบนันงัซิแน หมูที่ 7 ตําบลยะรม 
อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

    งบประมาณทั้งสิ้น  130,000.-บาท 

3.2.7  โครงการกอสรางทอบล็อกระบายน้ํา คสล. จํานวน 2 ชอง สายหลี่
เหงา หมูที่ 3 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาดกวาง 1.80 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.80 เมตร ยาวประมาณ 6.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

งบประมาณทั้งสิ้น  285,000.-บาท 

รวมงบประมาณทั้งหมด  1,173,000.-บาท 

ประธานสภาฯ    ขอใหฝายบริหารชี้แจง 

นายก อบต.ยะรม  ตามที่สมาชิก อบต.ยะรม ไดเสนอโครงการเรงดวนเขามาทั้งหมด 7 โครงการ 
ทุกโครงการมคีวามจาํเปนและเรงดวนจริงและเพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนตามที่สมาชิก อบต.ไดเสนอมา 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเรื่องการจายขาดเงนิสะสมอกีหรือไม 

นายแวดอยะ  มะล ี  ผมยินดีดวยกบัหมูที่ไดโครงการจายขาดเงนิสะสม แตผมขอใหดูร้ัวของ 
  (ส.อบต.หมูที่ 5) สํานักงานดวยเพราะพังหมดแลว เร่ืองรถขยะสํารองฝากใหฝายบริหารซื้อรถขยะ

เล็กสัก 1 คัน และรถของสํานักงานกห็มดสภาพแลว อยากใหจัดซื้อดวยครับ 

น.ส.กาญจนี พิงพิทยากลุ  สําหรับการจายขาดเงนิสะสมก็ควรจายขาดเงินสะสมโครงการทีจ่ําเปน 
 (หน.สวนการคลัง) และเรงดวน สวนเงินนัน้ ตองกันไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินเดือน ตอนนี้

เงินคงเหลือมปีระมาณ 1,300,00.-บาท 
ประธานสภาฯ  ไดแจงขอมติที่ประชุม 
 

21./ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

 4.1  การขอความอนุเคราะหรถเครื่องจักรกลจากองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา เพื่อปรับปรงุถนนดินแดงและบุกเบิกถนนในเขตตาํบลยะรม 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายก อบต.ยะรม ชี้แจง 

นายก อบต.ยะรม  ขอใหสมาชิกทกุหมูบานเสนอเขามาวา ควรปรับปรุงถนนดินแดงหรือบุกเบิกถนน 

4.2 โครงการจัดใหมีบัตรโทรศพัทสาํหรับกลุมคนพิการ 
ประธานสภาฯ    ขอใหผูเกี่ยวของหรือรับผิดชอบไดแจงใหทีป่ระชุมรับทราบ 

นางนงลักษณ  ซาดา   แจงใหทานสมาชิกทุกทานไดแจงใหผูพกิารในเขตความรับผิดชอบตัวเอง 
(เลขนุการนายก อบต.ยะรม)  มารับบัตรโทรศัพทไดที่สํานกังาน อบต.ยะรม สํานักปลดั (ชั้น 2 ) 

ด.ต.ชวง อินทสุวรรณโณ 4.3  เงินสวสัดิการการคลอดบุตร 
(ส.อบต.หมูที่ 6) 
ประธานสภาฯ    ขอใหนายก อบต.ยะรม ไดชีแ้จง 

นายก อบต.ยะรม  ไดชี้แจงวา เงินสวัสดิการการคลอดบุตรใหแจงชื่อเขามากอน สวนเรือ่ง
เงินนัน้ตองรอไปกอนครับ  

ประธานสภาฯ  ถามในที่ประชุมวามทีานใดจะเสนอเรือ่งเพิ่มเติม 

ที่ประชุม  -ไมมี- 

ปดการประชมุ เวลา 12.00 น. 

 

ลงชื่อ             สมพล วิริทธิพ์ล  ผูบันทกึรายงานการประชมุ 
 (นายสมพล  วิริทธิพ์ล) 

        ตาํแหนง เลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตาํบลยะรม 
 

ลงชื่อ              ไชยยศ  พิทกัษสิริ  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
  (นายไชยยศ  พทิักษสิริ) 

         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลยะรม 



 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 

 


