
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่1/2553 ครั้งที่ 2 

วันที่  11 กุมภาพันธ 2553 
  ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลยะรม   

..................................................... 

ผูมาประชุมฯ จํานวน     11      คน 
ผูไมมาประชุมฯ จํานวน       1  คน 
ผูเขารวมประชุมฯ จาํนวน     5   คน 
 
 ผูมาประชุม  
  1.นายไชยยศ  พิทกัษสิริ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
  2.นายราซิดี  แดบอก  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่1 

3.นายบัณฑิต  สิทธาชีวานนท สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่2 
  4.นายสุรสิทธิ ์   สิทธาชีวานนท  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่2 
  5.นายอานิต  จิตจํานง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่3 
  6. นายซูไลมาน   สะอะ    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่3 
  7.นายสมฤทธิ ์  แซทาม   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่4  
  8.นายแวดอยะ  มะล ี  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่5 
  9.ด.ต.ชวง  อินทสวุรรณโณ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่6 
  10.นายสัญญา  ตาเยะ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่8 
  11.นายอาดุล  สนุง  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่8 
  12.นายสมพล  วิริทธิพ์ล เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม  
 ผูไมมาประชมุ 

  1. นายอาํนาจ  ไพเราะ  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลยะรม 
  2.นายรุสลัน  ลูดิง     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่5 

3.นายชาญศลิป  เมธาชยานันท สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยะรม  หมูที ่7 

ผูเขารวมประชุม 

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

2./5.นางปทมา… 
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5. นางปทมา  อิสเฮาะ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยะรม 
 
เริ่มประชุมเวลา       10.00 น. 

เมื่อสมาชกิสภา อบต.ยะรม มาครบองคประชุมแลว ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลยะรม นายไชยยศ พิทกัษสิริ  ไดกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

มีสมาชิก อบต.ยะรม จาํนวน 2 คน ไดลา ดังนี ้
1.  นายอํานาจ  ไพเราะ ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ยะรม 
2.  นายรุสลัน  ลูดิง ตําแหนงสมาชิก อบต.ยะรม หมูที ่5 

ที่ประชุม  - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

รับรองรายงานการประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมัยที่ 1/2553  คร้ังที ่ 1 เมื่อวนัที ่ 
9 กุมภาพันธ 2553 

ที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยไมมีขอแกไข - 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา                                
3.1 พิจารณาจายขาดเงินสะสมจํานวน 24 โครงการ ประจําปงบประมาณ 2553 

ดังนี้ 
หมูที่ 1 
 1.โครงการกอสรางกาํแพงกัน้ตลิ่ง หมูที ่ 1 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
กวาว 6.50 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร (ตามแบบที่อบต.
กําหนด)      บประมาณ 650,000.-บาท 

หมูที่ 2 
 1. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเหลาเซง หมทูี่ 2 ตําบลยะรม อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 170.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) งบประมาณ 150,000.-บาท 
  

3./2.โครงการ... 
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2. โครงการกอสรางทอบลอกระบายน้ํา คสล. จํานวน 2 ชอง หนาสนามกีฬา
หมูที ่ 2 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา ขนาดกวาง 1.80 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.80 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร พรอมถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ขาง หรือพืน้ที่ไมนอยกวา 32 ตร.เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)    งบประมาณ 310,000.-บาท 

หมูที่ 3 
 1.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายหลังมสัยิด หมูที ่3 ตําบลยะรม อําเภอเบตง  
จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 150.00 ตร.เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) งบประมาณ 130,000.-บาท 

 2.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจูเด็ง เชื่อมทางหลวงสาย 4062 หมูที่ 3 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 89.50 ตร.เมตร. พรอมวางทอ คสล.ขนาดdia 
0.50 เมตร จํานวน 6 ทอน (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) งบประมาณ  80,000.-บาท 

 3.  โครงการวางทอ คสล. ขนาด Ø 0.50 เมตร หนามัสยิดยะรม หมูที่ 3 ตําบล
ยะรม อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ความยาวประมาณ 20.00 เมตร พรอมกอสราง
ถนน คสล. เชือ่มทางหลวงสาย 4062 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 18.25 ตร.
เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)   งบประมาณ 70,000.-บาท 

 4.  โครงการกอสรางถนน คสล.ทางแยกสวนใหม หมูที ่3 ตําบลยะรม  อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 204.00 ตร.เมตร    งบประมาณ 170,000.-บาท 

 5.  โครงการกอสรางถนน คสล. สุสานหัวเฉียว หมูที่ 3 ตําบลยะรม อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมนอยกวา 
281.00 ตร.เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)  งบประมาณ 230,000.-บาท 

หมูที่ 4 

 1.  โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพาน คสล.สายนพดล หมูที่4 ตําบลยะรม  

4./อําเภอเบตง... 
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อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 2.30 เมตร ยาว 14.00 เมตร (ตามแบบที ่
อบต.กําหนด)     งบประมาณ 170,000.-บาท 

 2.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายสวนโกวนิ-เชี่ยวมุน หมูที่ 4 ตําบลยะรม 
อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 150.00 ตร.เมตร (ตามแบบทีก่ําหนด) 
       งบประมาณ  130,000.-บาท 
หมูที่ 5 
 1.  โครงการกอสรางตอเติมที่อาบน้ําละหมาด พรอมหองน้ํา-สวม(มัสยิดเกา
บานราโมง) หมูที่ 5 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 3.70 เมตร 
ยาว 2.80 เมตร (ตามแบบทีก่ําหนด)   งบประมาณ  90,000.-บาท 

 2.  โครงการปรับปรุงซอมแซมคอสะพานบานตันหยง 2 หมูที่ 5 ตําบลยะรม 
อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาดกวางเฉลีย่ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 3.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร (ตามแบบทีก่าํหนด)   งบประมาณ 70,000.-บาท 

 3.  โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด ซอยฮียียูโซะ บานตันหยง 1 
หมูที ่ 5 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร (ตามแบบที่กําหนด)  งบประมาณ 286,000.-บาท 

หมูที่ 6 

 1.  โครงการปรับปรุงซอมแซม ศูนยเด็กเล็กบานจันทรตัน หมูที ่ 6 ตําบลยะรม 
อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาดกวาง 22.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบที่
กําหนด)      งบประมาณ 80,000.-บาท 

 2.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายตรงขามหมวดการทางยะรม หมูที่ 6 ตําบล
ยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 150.00 ตร.เมตร (ตามแบบที่กาํหนด) 
       งบประมาณ 130,000.-บาท 
 3.  โครงการกอสรางขยายผิวจราจรหนากลุมสหกรณออมทรัพย หมูที ่ 6 ตําบล
ยะรม อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา จุดที่ 1 ขนาดกวางเฉลี่ย 1.75 เมตร ยาว 77.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมนอยกวา 134.75 ตร.เมตร จุดที่ 2 

5./4.ขนาดพืน้ที่ไมนอยกวา... 
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 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 45.00 ตร.เมตร (ตามแบบที่กําหนด)       งบประมาณ 150,000.-บาท 
 4.  โครงการปรับปรุงซอมแซมบาลาเซาะหหนาหมวดการทางยะรม หมูที ่ 6 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 11.65 เมตร ยาว 10.25 เมตร 
(ตามแบบที่กาํหนด)     งบประมาณ 220,000.-บาท 

หมูที่ 7 

 1. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเจริญสุข  2 เชื่อมทางหลวงสาย  4062 
หมูที่  7 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
หนา 01.5 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 80.00 ตร.เมตร (ตามแบบที่กาํหนด) 
       งบประมาณ 70,000.-บาท 
 2.  โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล. ซอยรวมใจ เชือ่มทางหลวงสาย 4062 
หมูที ่ 7 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 29.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมนอยกวา 159.5 ตร.เมตร (ตามแบบที่กาํหนด) 
       งบประมาณ  135,000.-บาท 
 3.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยฉ่ันไล เชื่อทางหลวงสาย 4062 หมูที ่ 7 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 72.00 ตร.เมตร (ตามแบบที่กาํหนด) 
       งบประมาณ 60,000.-บาท 
 4.  โครงการกอสรางฝาปดคูระบายน้าํ พรอมเทคอนกรีตปรับระดับทองคูระบายน้ํา 
ซอยบันนังซิแน หมูที่ 7 ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 0.70 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร พรอมเทพืน้ปรับระดับคูระบายน้ํา (ตามแบบที่กาํหนด) 
       งบประมาณ 100,000.-บาท 
หมูที่  8 

1.  โครงการกอสรางปรับปรุงตอเติมสุเหราบานปตตารัง หมูที่ 8 ตําบลยะรม 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 12.8 เมตร (ตามแบบที่
กําหนด)      งบประมาณ 400,000.-บาท 

2.  โครงการกอสรางปรับปรุงตอเติมโรงเรยีนตาดีกาบานบูเกะดาราเซ หมูที่ 8 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
(ตามแบบที่กาํหนด)     งบประมาณ 260,000.-บาท 

 
6./3. โครงการขยายทอประปา... 
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3.  โครงการขยายทอประปาพวีีซี บานบูเกดาราเซ หมูที่  8 ตําบลยะรม 

อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา ความยาวประมาณ 1,720 เมตร (ตามแบบที่กําหนด) 
      งบประมาณ 80,000.- บาท 
    รวมทั้งสิ้น  4,221,000.-บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบการจายขาดเงนิสะสม 

นางปทมา อิสเฮาะ  ระเบียบกระทรวงมาหดไทยวาดวยการับเงิน การเบกิจายเงนิ การฝากเงิน การ 
(ปลัด อบต.ยะรม) เก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ

ที่ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงนิสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถิน่ภายใตเงื่อนไขตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ตามทีก่ฎหมายกําหนด ไดสงเงนิสมทบกองทนุสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่แตละประเภทตามระเบียบแลวยอดเงินสะสมเหลือเพียงพอทีจ่ะจายคาใชจาย
ประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกดิขึ้น การใชจายเงนิสะสมใหคํานึงถงึฐานะการคลัง
ดวย 

ประธานสภาฯ   ขอใหสมาชิก อบต.ยะรม ชีแ้จงโครงการของแตละหมู 

นายราซิดี แดบอก    สําหรับหมูที ่1 โครงการกอสรางกาํแพงกั้นตลิ่งซึ่งเปนโครงการของชาวบาน 
(ส.อบต.หมูที่ 5 ) จริงๆ ถาไมทําขางจุดตลิ่งทีพ่ังลงและประชาชนเคยรองเรียนถงึอําเภอแลว 

นายสัมฤทธิ์  แซทาม  โครงการที่ 10 ของหมูที ่4 ตําบลยะรม ผมเห็นวาโครงการอื่นสําคัญกวาอยากให 
(ส.อบต.หมูที่ 4)  ฝายบริหารชี้แจง 

ด.ต.ชวง อินทสุวรรณโณ ตามทีก่ระผมไดเสนอโครงการของหมูที่ 6 โครงการที ่ 14 เวลาฝนตกหลังคารัว่
(ส.อบต.หมูที่ 6)  หลายจุดลําบากตอการเรียนของเด็กโครงการที ่15 ถนนขึ้นลงลําบากประชาชนที่ผานไป 
   ก็เหน็ โครงการที่ 16 ถนนเกาคับแคบเปนจุดที่มีรานคาหลายราน รถที่ผานไปมากม็ากจงึ 

ทําโครงการขอขยายผิวจราจรเขามาและโครงการที่ 17 บาลเซาะหหนาหมวดการทาง 
อาคารเกา หองน้าํ-สวม กท็ําไมแลวเสรจ็ตองขอบคุณทานนายกฯที่ไดพิจาณาใหดําเนนิ
โครงการในหมูที่ 6 เปนจาํนวน 4 โครงการ 

ประธานสภาฯ   ยังมสีมาชิกทานใดจะชี้แจงอีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอใหนายกฯ ชี้แจงสรุป 
ภาพรวมของโครงการที่เสนอมาครับ 

7./นายกอบต.ยะรม... 
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นายก อบต.ยะรม  ครับทุกโครงการที่ไดนําเสนอในสภาฯไดรับแจงจากสมาชิก อบต.และชาวบานที่
ไดรับความเดือดรอนเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกบัชายบานของตาํบลยะรม
จึงเสนอใหสภาฯพิจารณาจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ดวยครับ 

ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกฯลงมติทัง้ฉบับหรือแตละโครงการ 

นายราซิดี แดบอก  ผมขอเสนอลงมติทั้งฉบับมีผูรับรอง 2 คน ดังนี ้
(ส.อบต.หมูที่ 1)  1.  นายสุรสิทธิ์  สิทธาชีวานนท ตําแหนง สมาชิก อบต.ยะรม หมูที ่2 
  2.  ด.ต.ชวง อินทสวุรรณโณ ตําแหนง สมาชิก อบต.ยะรม หมูที ่6 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิก อบต.ยะรม ทานใดมีความเห็นตางจากทีเ่สนอหรือไม ถาไมมีผมขอมติ

ที่ประชุมดวย 

ที่ประชุม -ไมมี- 

ประธานสภาฯ  ผมขอใหสมาชิก อบต.ยะรมพิจารณาลงมติเห็นชอบในการจายขาดเงินสะสมทัง้
ฉบับจํานวน 24 โครงการ รวมยอดเงนิทัง้หมด 4,221,000.-บาท 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง- 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภา   มีสมาชิกทานใดมีเรื่องทีจ่ะนําเสนออีกบาง         

นายแวดอยะ มะล ี  ผมขอสอบถามฝายบรหิารเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ จาํนวน 4 เร่ือง ดังนี ้
(ส.อบต.หมูที่ 5)   1.  การจัดเก็บภาษีมีเปามหายและวธิีการจัดเก็บ 
    2.  เร่ืองเจ็คเกต็ 
    3.  งบประมาณการศึกษาดงูาน 
    4.  คอสะพานคลองน้ําใส หมูที่ 5 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายก อบต.ยะรมชี้แจง 
นายก อบต.ยะรม  ไดชี้แจงดังนี ้

1.เร่ืองการจัดเก็บภาษนีั้นไดมอบหมายใหปลัดดูเร่ืองนี ้
2. เร่ืองแจ็คเก็ตใหคอยกอน 
3.  เร่ืองงบประมาณการศึกษาดูงานใหนายพิเชษฐ  ซาดา รองนายก อบต.ยะรม

คนที่ 2 พรอมกับนางปทมา อิสเฮาะ ปลัด อบต.ยะรม เปนผูรับผิดชอบเรื่องนี ้
8./4. เร่ืองคอสะพานคลองน้ําใส... 
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4.  เร่ืองคอสะพานคลองน้ําใสหมูที ่5 นั้น ขอใหรองบประมาณตอไป 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิก อบต.ยะรม ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม 
ที่ประชุม  -ไมมี- 

ประธานสภาฯ  กลาวปดการประชุมสภาฯ                            

 

ปดประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 
 

      (ลงชี่อ)             สมพล วิริทธิพ์ล              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (       นายสมพล วิริทธิพ์ล     ) 
                                   ตําแหนง เลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตาํบลยะรม 
 

           (ลงชี่อ)            ไชยยศ พทิักษสิริ              ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (  นายไชยยศ  พทิักษสิริ   ) 
                                   ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยะรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


