
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 /2552 

เม่ือวันท่ี 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2552 

ณ.หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น 

ผูมาประชุม 

1. นายไชยยศ  พทิักษสิริ  ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
2. นายอํานาจ  ไพเราะ   ตําแหนง รองประธานสภาฯ 
3. นายราชิดี  แดบอก   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่1 
4. นายสุรสิทธิ์  สิทธาชีวานนท  ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่2 
5. นายบณัฑิต  สิทธาชีวานนท  ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่2 
6. นายอานิต  จิตจํานง   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่3 
7. นายซูไลมาน  สะอะ   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่3 
8. นายสมฤทธิ์  แซทาม   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่4 
9. นายรุสลัน  ลูดิง   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่5 
10. นายแวดอยะ  มะลี   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่5 
11. ด.ต.ชวง  อินทสุววรณโณ  ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่6 
12. นายสมพล  วิริทธิ์พล   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่6 
13. นายชาญศิลป  เมธาชยนันท  ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่7 
14. นายซู  ยะมะกา   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่7 
15. นายสัญญา  ตาเยะ   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่8 
16. นายอดุล สุนุง   ตําแหนง สมาชิกสภาฯหมูที ่8 

 

 



ผูเขารวมประชุม 

1. นายปราโมทย  ยะมะกา  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
2. นายคมกฤษ  สิริรัตนดิลก  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
3. นายทวียศ  วรนารถ  ผูอํานวยการโรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ 
4. นายอานิ  ซาดา   กํานันตําบลยะรม 
5. นายภาคภูมิ  อาแว  ครู โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ 
6. นางอรอุมา  สวนจนัทร  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

เร่ิมประชุมเวลา  9.00 น. 

  เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุม ประธานสภาฯกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธานสภา 1.1 หนังสือจากอําเภอเรื่องการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยขอความ
รวมมือองคการปกครองสวนทองถ่ินในพืน้ที่ดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ในการ
บํารุงรักษาถนนที่อยูในความรับผิดชอบ โดยการถางหญาที่รกขจัดวัสดส่ิุงของที่
ไมใชประโยชนสองขางทาง 

 1.2 การจัดงานเฉลิมพระเกยีรสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว 

 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12  
มิถุนายน 2552 

ประธานสภาฯ ขอชี้แจงแกไขหนาที่ 4 ตรงทีง่บประมาณ 6,000 บาท เปน 60,000 บาท และที่เปน
โครงเหล็กเปนโครงเหล็กหนาเดียวกนั และหนาที่ 5 ทีเ่สนอเรื่องจากประธานสภา
ฯ เปนนายแวดอยะ  มะลี สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรมหมูที่ 5 



ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณา

 3.1 การขออนุญาติใชที่และถอนสภาพที่ดนิสาธารณะประโยชนของโรงเรียน
จันทรประภัสสรอนุสรณ 

ประธานสภาฯ ใหนากยกชี้แจงความเปนมาอยางไร 

นายกฯ ก็ขอใหผูอํานวยการโรงเรียนจันทรประภสัสรอนุสรณช้ีแจงความเปนมาอยางไร
ในสวนทีด่ินของโรงเรียน 

ประธานสภาฯ ให ผอ. ช้ีแจง 

นายทวียศ  วรนารถ ช้ีแจงการขออนุญาตใชที่ดินขางเคียงที่ติดกับโรงเรียน จาํนวน 23 ไร จดุประสงค
หลักการขอใชที่ดินสวนนี้ เพือ่เปนศูนยเรียนรูอของชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัโครงการที่เราจะ
ทํามีอยู 3 โครงการ 

1. โครงการปลูกกลวยหิน 

2. โครงการปลูกยางพารา 

3. โครงการปลูกปาลม 

ประธานสภาฯ  ใหนายกชีแ้จงเพิ่มเติม 

นายกฯ   ช้ีแจงเราแคใหความเหน็ชอบไมใชเปนผูอนมุัติ 

ประธานสภา  สมาชิกทานใดมีความคิดเหน็เมื่อไมมีกระผมขอความเหน็ชอบจากที่ประชุม 

ที่ประชุม เห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสยีง 1 เสยีง อนญุาติใชที่และถอนสภาพที่ดนิสาธารณะ
ของโรงเรียนจนัทรประภัสสรอนุสรณ 

   3.2 โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชันย 84 พรรษา 

ประธานสภาฯ  ใหนายกชีแ้จง 



นายกฯ   ไดช้ีแจงวางบจายขาดจากครั้งที่แลวหลังละ 180,000 บาท จํานวน 2 หลัง และบาน 

   ซอมแซม 1 หลัง ราคา 100,000 บาท ไมสามารถทําไดจึงขอเปลี่ยนแปลงการจาย 

   ขาดเงินสะสมจากหลังละ 180,000 บาทเปนหลังละ 260,000 บาท จํานวน 2 หลัง  

   และซอมแซมจาก 100,000 บาท เปน 120,000 บาท จํานวน 1 หลัง รวมเปนเงินทั้ง 

   ส้ิน 640,000 บาท  

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นในเรือ่งนี้ 

นายแวดอยะ มะล ี ไดแสดงความคิดเห็นขอสนบัสนุนเพื่อใหสมเกียรติในการถวายในหลวง 

(สมาชิก อบต.ม.5) 

นายสมพล วิริทธิ์พล ในเมื่อการจายขาดก็ผานไปแลวมีเงินจํานวนเทาไรกใ็หทาํตามเงินจํานวนนั้น 

(สมาชิก อบต.ม.6) ยืนยนัราคาเดมิ 

ประธานสภาฯ ไมทราบวาการจายขาดไปแลวจะมาพจิารณาใหมจะผดิระเบียบหรือไมถาผิดสภา
ตองรับผิดชอบ 

นายกฯ ไดช้ีแจงเรื่องใดที่อนุมัติผานสภาไปแลวไมถูกตองสามารถนํากลับมาขอมติจาก
สภาไดโดยไมผิดระเบียบ สามารถทําไดขอใหสภาเลือกเอาวาจะเอาราคาใหมที่ผม
เสนอจายขาดเงินสะสมมาหรือไมเห็นชอบหรือไมเหน็ชอบ 

ประธานสภาฯ เมื่อนายกยืนยนัวาไมผิดระเบียบทําไดผมจึงขอมติสภาวาเห็นชอบตามที่นายก
เสนอมาหรือไมคือจายขาดเงนิสะสมเพิ่มเตมิ หมูที่ 5,7 เปนหลังละ 260,000 บาท 
เปนเงิน 520,000 และบานซอมแซมหมูที่ 8 จํานวน 1หลัง 120,000 รวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน 640,000 บาทจึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 8 เสียง มีมติไมเห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสยีง 2 เสียง 

 3.3 โอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2552 ดังนี ้

  3.1.1 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกงสีใหญหมูที่ 4ตําบลยะรม 



     งบประมาณ  300,000  บาท 

  3.1.2 คาบุกเบิกถนน พรองวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 8 ตําบลยะรม 

     งบประมาณ 550,000  บาท 

ประธานสภาฯ ใหนากยกชี้แจง 

นายกฯ นายกชีแ้จงแตแรกนั้นทั้งสองโครงการตั้งงบประมาณจากงบรายไดตอง
เปลี่ยนแปลงทาํไมเพราะงบรายไดมีไมเพยีงพอจึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเปน
งบอุดหนุน 

ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม เห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสยีง 1 เสียง 

 3.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

ประธานสภาฯ ใหเจาหนาทีว่ิเคราะหช้ีแจง 

นางอรอุมา สวนจนัทร ไดสรุปแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2553-2555)ตามเอกสารที่แจกใหไว 

(เจาหนาที่วเิคราะห) 

นายซู  ยะมะกา ไดเสนอที่ประชุมวาทางสถานีวิทยุกองทัพบกยะรมขาดเครื่องคอมพิวเตอร 

(สมาชิก อบต.ม.7) จึงขอใหบรรจใุนแผนสามปนี้ดวย 

ด.ต.ชวง อินทรสุวรรณโณ สําหรับงบประมาณในวันเดก็แหงชาติควรใหแยกงบประมาณแตละ 

(สมาชิก อบต.ม.6) โรงเรียนไปเลย 

นายกฯ งบประมาณวนัเด็กแหงชาตฝิายบริหารรับพิจารณาที่จะเพิ่มตามความเหมาะสม
ตามที่งบประมาณ 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)
ใครเห็นชอบใหยกมือ 



ที่ประชุม  เห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสยีง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ 

 4.1 การรับสมัครสมาชิก อปพร ประจําตําบลยะรม 

ประธานสภาฯ ใหนายกชีแ้จง 

นายกฯ จากคําส่ังจากกระทรวงมหาดไทยใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรมเปน
สามชิก อปพร. ทุกคน สวนงบประมาณของ อปพร.ทางองคการบริหารสวนตําบล
จะตั้งงบประมาณให 

นายวานิ ซาดา ไดช้ีแจงเรื่อง อปพร.ก็อยากใหผูใหญบานทุกหมูบานเปนสมาชิก อปพร. 

กํานัน ต.ยะรม 

 4.2 การสํารวจผูพิการในเขตพื้นที่ตําบลยะรม 

นายแวดอยะ มะลี เสนอที่ประชมุอยากใหเจาหนาที่ทําบัตรผูพิการถึงที่บานอยากใหฝายบริหาร 

(สมาชิก อบต.ม.5) ชวยดาํเนินการเรื่องนี้ 

ประธานสภาฯ ใหนายกชีแ้จง 

นายกฯ นายกบอกใหสมาชิกไปสํารวจรายชื่อผูพกิารมาที่ยังไมไดรับเบี้ยผูพิการสวนเรื่อง
บัตรไมตองมีผมมีวิธีการของผม 

นายแวดอยะ มะลี เสนอเรื่องอื่น ๆ 

(สมาชิก อบต.ม.5) 1. เสนอเรื่องโรคหวัด 2009 ชวงนี้กําลังระบาดใหฝายบริหารจัดงบประมาณเรื่องนี ้

นายอํานาจ ไพเราะ ไดถามเรื่องกําแพงหมูที่ 1 ทีพ่ังขณะนี้อยูชวงระหวางประกันทําไมไมซอมเหมือน 

(สมาชิก อบต.ม.1) เดิม 

ประธานสภา นายกชีแ้จงอดตีนายกไดไปฟองที่อําเภอและที่ ศ.อบต.ตองรอหนังสือจากทองถ่ิน
อําเภอกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบกอนคอยซอม 



ที่ประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเตมิอีก 

ที่ประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีผมขอปดการประชมุครับ 

   ปดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

ลงชื่อ       สมพล วิริทธ์ิพล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                ( นายสมพล  วิริทธพล) 

             (เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม) 

 

            ลงชื่อ ไชยยศ  พิทักษสิริ ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายไชยยศ  พิทักษสิริ) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
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