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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยุโป 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562  สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 1) 

วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยุโป 

******************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาล ประยูร  สุขขี  

2 นายดอรอฮะ   ลาเต๊ะ รองประธานสภา ทต. ดอรอฮะ   ลาเต๊ะ  

3 นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 นิพันธ์  ฆาเฆาะ  

4 นายสาปีดี  สุหลง สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 สาปีดี  สุหลง  

5 นายอนุพงศ ์ บัวขวัญ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 อนุพงศ ์ บัวขวัญ  

6 นายนิรันดร์  เพชรแท้ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 นิรันดร์  เพชรแท้  

7 นายอัรจอืมิง    สามะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 อัรจอืมิง    สามะ  

8 นายสมภพ  แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 สมภพ  แก้วสุวรรณ  

9 นายรอซ๊ะ  ตาแล สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 รอซ๊ะ  ตาแล  

10 นายณรงค์  ช่วยภิบาล สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ณรงค ์ ช่วยภิบาล  

11 นายประภาส  แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ประภาส  แกว้สุวรรณ  

12 นายยูนุ  ดอเล๊าะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ยูนุ  ดอเล๊าะ  

13 นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรอืนทอง เลขานุการสภาเทศบาล นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน หน.ส านักปลัด นุชนาฎ  จันทร์ขุน  

2 นางธนวรรณ  แคล้วคลาด ผอ.กองคลัง ธนวรรณ  แคล้วคลาด  

3 น.ส.จรีาพร  พรหมจติร หัวหนา้บริหารการคลัง จรีาพร  พรหมจติร  

4 น.ส.วลัยลักษณ์  สะดุ้งดี นักวิชาการศกึษา วลัยลักษณ์  สะดุ้งดี  

5 นายวรวิทย์  ทองอินทร์ นายช่างโยธา วรวิทย์  ทองอินทร์  

6 นายวสันต์ จันทนา พนักงานจ้างทั่วไป วสันต์ จันทนา  

7 น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐชยา  สมบูรณ์  

8     

9     

10     
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ผู้มาประชุม     13     คน   ผู้ไม่มาประชุม     - คน 

ผู้ลาประชุม              คน   ผู้เข้ารวมประชุม  7 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมีนายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาลต าบลยุโป  

เป็นประธานที่ประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอ่ไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

ประธานสภาฯ   1.เลขานุการสภาเทศบาล นางสาวนวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง ขอลาออกไป 

    ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยุโป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   2.มีเจา้หนา้ที่ธุรการใหม่ เข้ามาบรรจุและปฏิบัติงานที่ส านักงานเทศบาล 

    ต าบลยุโป ขอให้แนะน าตัว 

น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  (แนะน าตัวต่อสภาเทศบาลต าบลยุโป) นางสาวณัฐชยา สมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ยินดีได้รว่มงานกับทุกทา่น 

ประธานสภาฯ   1. เลือกผูท้ าหนา้ที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยุโปช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติ 

    หนา้ที่ในการประชุมครั้งนี้ ขอเชญิเสนอ 

นายสมภพ แก้วสุวรรณ  ขอเสนอ น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์ จพง.ธุรการ เป็น เลขานุการช่ัวคราว  

สท.เขต 2    

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 2 คน 

นายสาปีด ีสุหลง  ขอให้การรับรอง 

สท.เขต 1     

นายอนุพงศ์  บัวขวัญ   ขอให้การรับรอง 

สท.เขต 1 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมเสนอ น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์ ท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยุโป   

 1.สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 1 (คร้ังท่ี 1)  เมื่อที่ 25 

กุมภาพันธ์  2562 

 2. สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  เมื่อวันท่ี 

 21  มีนาคม  2562   
 

มติท่ีประชุม   ให้การรับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอใหม่ 
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นายประยูร  สุขขี  3.1 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    โครงการขุดคูระบายน้ าและงานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 

    1 บ้านยุโป (คลองท้อน) จ านวนเงนิ 1,472,000 บาท   

ประธานสภา ฯ   เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติม 
 

นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เรื่องขออนุมัตจิ่าย

ปลัดเทศบาล   เงินทุนส ารองเงนิสะสมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดคูระบายน้ าและ

    งานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมูท่ี่ 1 บ้านยุโป (คลองท้อน) ทาง 

    เทศบาลได้ลงไปประชุมประชาคมหมูบ่้านและทางผูบ้ริหาร เห็นว่าโครงการนี้ 

    เป็นโครงการเร่งดว่น ตอ้งแก้ไขก่อนถึงฤดูฝน ทางเทศบาลมีเงนิทุนส ารองเงนิ

    สะสมที่พอจะด าเนินการได้ เงินทุนสะสมทีไ่ด้อนุมัติไปแล้ว มีจ านวน  

    4,703,100 บาท เหลือจ านวนเงินอกี 3,871,209 บาท โดยในครั้งนีจ้ะ

    เบิกจ่ายเพียง 1,472,000 บาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาระบายน้ า จึงขอ

    อนุมัตใินการจา่ยเงนิทุนส ารองเงนิสะสม   

นายประยูร สุขขี  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนีห้รอืไม่ 

นายนิรันดร ์ เพชรแท้  เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน การจา่ยเงินทุนสะสมใน 

สท.เขต 1   โครงการนี้เป็นรายการเร่งด่วน ในตอนนีเ้ทศบาลไม่มีผู้บริหาร อยากให้ 

    มีการบันทึกว่าเป็นการใช้จา่ยอย่างเร่งด่วนอย่างไร เพราะเป็นการใช้ 

    จา่ยในเงินทุนส ารองเงนิสะสม 

นายประยูร สุขขี  ท่านใดสงสัย หรอื จะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มีผมขอให้

ประธานสภา ฯ   เลขานุการนับองค์ประชุม 

นส.ณัฐชยา  สมบูรณ์           องค์ประชุมขณะนี้ มจี านวน 12 คน 

เลขานุการสภาชั่วคราว 

นายประยูร  สุขขี  เมื่อองค์ประชุมพร้อม ผมขอมตทิี่ประชุม ขออนุมัตจิ่ายเงินทุนส ารองเงนิ

ประธานสภา ฯ   สะสมต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่โครงการขุดคูระบายน้ าและงานบ่อพัก คสล. 

    พร้อมวางท่อ คสล. หมูท่ี่ 1 บ้านยุโป (คลองท้อน) จ านวนเงิน 1,472,000 

    บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื เห็นชอบ จ านวน 11 คน   

ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน งดออกเสียง จ านวน  1 คน 
 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติจา่ยเงินทุนส ารองเงินสะสม ต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  

    โครงการขุดคูระบายน้ าและงานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมูท่ี่ 1  

    บ้านยุโป (คลองท้อน) จ านวนเงิน 1,472,000 บาท จ านวน 11 คน 
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    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    โครงการขุดคูระบายน้ าและงานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมูท่ี่ 1  

    บ้านยุโป (คลองท้อน) จ านวน 0 คน 

    - งดออกเสียงจ านวน 1 คน 

    - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัตจิ่ายเงนิทุนส ารองเงินสะสม ตั้งจ่ายเป็น

    รายการใหม่ โครงการขุดคูระบายน้ าและงานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. 

    หมูท่ี่ 1 บ้านยุโป (คลองท้อน) จ านวนเงนิ 1,472,000 บาท  
 

นายประยูร  สุขขี  3.2  เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดิน

ประธานสภา ฯ   และสิ่งก่อสร้าง โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินผ่าน 

    การเล่น จ านวน 100,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด 

    ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุประเภท ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ

    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการสง่เสริม 

    การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินผ่านการเล่น จ านวน 100,000 บาท 

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติ

ปลัดเทศบาล   กองการศกึษาด าเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผา่น 

    การเล่น จ านวน 100,000 บาท เป็นการเข้าใจผดิในการตัง้หมวดค่าใช้จ่าย 

    พอเข้าระบบแล้วปรากฏว่าเป็นการตัง้จ่ายผิดหมวดจึงต้องตัง้จ่ายเป็นรายการ

    ใหม่ ให้ถูกต้องตามหมวดค่าใช้จ่าย จึงขอตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ ประเภทค่า

    วัสดุ จ านวน 100,000 บาทเท่าเดิม 

นายประยูร  สุขขี  มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ ในเมื่อไม่มีก็ขอมตทิี่ประชุม สมาชิก

ประธานสภา ฯ   ท่านใดเห็นดว้ย ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดิน  และ 

    สิ่งก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่น  

    จ านวน 100,000 บาท ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าตอบแทน ใช้

    สอย และวัสดุประเภท ค่าวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

    ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการส่งเสริม การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  

    ท้องถิ่นผา่นการเล่น จ านวน 100,000 บาท สมาชิก ท่านใดเห็นชอบโปรด

    ยกมอื เห็นชอบ จ านวน 11 คน  ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน งดออกเสียง  

    จ านวน  1 คน 
  

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย หมวดค่าที่ดนิ  และสิ่งก่อสร้าง 

    โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่นจ านวน  

    100,000 บาท ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และ

    วัสดุประเภท ค่าวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ 



5 
 

    ลักษณะ รายจา่ยหมวดอื่นๆโครงการส่งเสริม การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  

    ท้องถิ่นผา่นการเล่น จ านวน 100,000 บาท จ านวน 11 คน 

    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดนิ  และ 

    สิ่งก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่น  

    จ านวน 100,000 บาท ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าตอบแทน ใช้

    สอย และวัสดุประเภท ค่าวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

    ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการส่งเสริม การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  

    ท้องถิ่นผา่นการเล่น จ านวน 100,000 บาท จ านวน 0 คน 

    - งดออกเสียง 1 คน 

    - เป็นว่าที่ประชุมให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดิน  และ 

    สิ่งก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่น  

    จ านวน 100,000 บาท ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าตอบแทน ใช้

    สอย และวัสดุประเภท ค่าวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

    ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการส่งเสริม การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  

    ท้องถิ่นผา่นการเล่น จ านวน 100,000 บาท 
 

นายประยูร สุขขี  3.3  เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็น

ประธานสภา ฯ   รายการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนางวร  สินธ์

    สงวน หมู่ที่ 5 จ านวน 490,000  บาท   

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง  สืบเนื่องจากทางเทศบาลได้มกีารส ารวจงบประมาณรายจ่าย ระหว่าง  

ปลัดเทศบาล   ปีงบประมาณ หลังจากตรวจสอบแล้วพบมีเงินเหลือประมาณเก้าแสนบาท 

    พิจารณาร่วมกับทาง สท. ทุกท่าน จะน าเงินไปด าเนนิการก่อสร้างทางเดินเท้า 

    คสล.สายบ้านนางวร  สินธ์สงวน หมู่ที่ 5 จ านวน 490,000  บาท   

 

นายประยูร สุขขี  มีท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรอืไม่ 

ประธานสภา ฯ  

นายนิรันดร์  เพชรแท้  อยากสอบถามว่าเงนิที่โอนนีม้าจากงบอะไร 

สท. เขต 1 

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง  มาจากงบค่าจ้างและเงินเดือน เงินเดอืนเป็นส่วนของ ผอ.กองช่าง และ 

    ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล 

นายประยูร สุขขี  เมื่อองค์ประชุมพร้อม ผมขอมตทิี่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอน

ประธานสภา ฯ   งบประมาณรายจา่ย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ   
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    ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนางวร  สนิธ์สงวน หมูท่ี่ 5 จ านวน  

    490,000  บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื เห็นชอบ จ านวน 

    11 คน  ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน งดออกเสียง จ านวน  1 คน   
 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนางวร  สินธ์สงวน หมู่ที่ 5  

    จ านวน 490,000  บาท  จ านวน 11 คน 

    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

    โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนางวร  สินธ์สงวน หมู่ที่ 5  

    จ านวน 490,000  บาท  จ านวน 0 คน 

    - งดออกเสียง 1 คน 

    - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจา่ยเป็น 

    รายการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนางวร  สนิธ์สงวน 

    หมูท่ี่ 5 จ านวน 490,000  บาท    

นายประยูร  สุขขี   3.4  พิจารณาอนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภา ฯ   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบอเบาะ (บ้านออก) หมู่ที่ 2 จ านวน 

    264,000  บาท  

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง   เรียนประธานสภา ฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ทางเทศบาลได้

ปลัดเทศบาล   จัดงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายบอเบาะ (บ้านออก) หมู่ที่ 2  

    ไปแล้วในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ายังคงมสี่วนที่เป็นถนนดิน

    ลูกรังระยะทางประมาณ 80 เมตร จงึขอให้สภาได้พิจารณาน างบประมาณ

    จ านวน  264,000 บาท มาก่อสร้างใหแ้ล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

    ให้แก่ประชาชน 

นายประยูร  สุขขี  ท่านใดสงสัย หรอื จะสอบถามเพิ่มเติมมีหรอืไม่ หากไม่มีผมขอให้

ประธานสภา ฯ   เลขานุการนับองค์ประชุม 
 

น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมขณะนี ้มีจ านวน 12 คน 

เลขานุการ   

นายประยูร  สุขขี  เมื่อองค์ประชุมพร้อม ผมขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน

ประธานสภา ฯ   งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

    สายบอเบาะ (บ้านออก) หมู่ที่ 2 จ านวน  264,000  บาท โปรดยกมอื  

    เห็นชอบ จ านวน 12 คน ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน งดออกเสียง จ านวน  

    1 คน 
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มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการ 

    ก่อสร้างถนน คสล. สายบอเบาะ (บ้านออก) หมูท่ี่ 2 จ านวน 264,000   

    บาท จ านวน 11 คน 

    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ

    ก่อสร้างถนน คสล. สายบอเบาะ (บ้านออก) หมูท่ี่ 2 จ านวน 264,000   

    บาท จ านวน 0 คน 

    - งดออกเสียง 1 คน 

    - เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบใหอ้นุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

    ใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบอเบาะ (บ้านออก) หมู่ที่ 2 จ านวน 

    264,000 บาท  
 

นายประยูร สุขขี  3.5 ขอพิจารณาอนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ประธานสภา ฯ   ใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน หมู่ที่1

    งบประมาณ 226,000 บาท 
 

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง   เรียนประธานสภา ฯ และสมาชกิสภาทุกท่านในส่วนของโครงการก่อสร้างถนน  

ปลัดเทศบาล   คสล. สายเลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน หมู่ที่1 งบประมาณ 226,000 บาท 

    ด้วยเป็นความเดอืดร้อนของประชาชน ในการเดินทางประกอบอาชีพ และ 

    สัญจร เห็นควรที่สภาเทศบาลจะพิจารณาอนุมัตงิบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา

    ให้ประชาชนต่อไป  
 

นายประยูร สุขขี  ท่านใดสงสัยหรอืจะสอบถามเพิ่มเติมมีหรอืไม่ครับ  

ประธานสภา ฯ 

นายนิรันดร์  เพชรแท้   เอกสารที่แนบมาบอกแค่โครงการที่ตอ้งจา่ยเงิน อยากใหแ้จ้งรายละเอียด

 สท.เขต 1   ของงบประมาณว่ามาจากไหน ใช้ไปเท่าไหร่ เหลอือีกเท่าไหร่ 

นายรอซ๊ะ ตาแล  อยากทราบที่มาที่ไป การพิจารณาของโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 

 สท.เขต 2   เลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน หมูท่ี่1 งบประมาณ 226,000 บาท 

นายประยูร สุขขี      เนื่องจากการประชุมประชาคม มกีารเสนอปัญหา 2 เรื่อง คือเรื่องคูระบาย   

ประธานสภา ฯ   น้ าและเรื่องการก่อสร้างถนนเลียบมัสยิด จึงได้มกีารเสนอเรื่องนีเ้ข้ามา 

    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจา่ย

    เป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน 

    หมูท่ี่1 งบประมาณ  226,000 บาท  โปรดยกมอื เห็นชอบ จ านวน 11 คน   

ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน งดออกเสียง จ านวน  1 คน 
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มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน หมูท่ี่1 

    งบประมาณ 226,000 บาท จ านวน 11 คน 

    -ไม่เห็นชอบให้อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน หมูท่ี่1 

    งบประมาณ 226,000 บาท จ านวน 0 คน 

    - งดออกเสียง 1 คน 

    - เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบใหอ้นุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจา่ยเป็น 

    รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบมัสยิดบ้านคลองท้อน 

    หมูท่ี่1 งบประมาณ 226,000 บาท  
 

นายประยูร  สุขขี  3.6 พิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการ

ประธานสภา ฯ   ใหม่ โครงการ 1. อปท. 1.ถนน ท้องถ่ินใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเงนิ   

    165,000  บาท เชิญส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  โครงการได้รับการอนุมัตใินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ซึ่งเมื่อได้ตั้ง

หัวหน้าส านักปลัด  จา่ยมีหมวดค่าครุภัณฑ์ที่และสิ่งก่อสร้าง เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน

    ปริมาณงาน  เป็นการจัดซื้อ มากกว่าการจัดจา้ง กรมส่งเสริมการปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น แนะน าให้โอนไปตั้งจา่ยในหมวดค่าใช้สอยแทน เพื่อที่จะได้ถูก 

    ประเภทกับงาน และถูกต้องตามระเบียบ  
 

นายประยูร  สุขขี  สมาชิกท่านใดสงสัย หรอืจะสอบถามเพิ่มเติม มีหรอืไม่ หากไม่มีผมขอมตทิี่ 

ประธานสภา ฯ  ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการ 1. อปท. 1.ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเงนิ 165,000 บาท 

 เชญิส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดยกมอื เห็นชอบ จ านวน 12 คน 

 ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน งดออกเสียง จ านวน  0  คน 
 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ 

1. อปท. 1.ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเงนิ 165,000  บาท จ านวน 

11 คน 

 - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

โครงการ 1. อปท. 1.ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเงนิ 165,000  

บาท จ านวน 0 คน 

 - งดออกเสียง 1 คน 
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 - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการ 1. อปท. 1.ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 

165,000  บาท  

นายประยูร สุขขี  3.7 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด

ประธานสภา ฯ   ครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน

    และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 58,000 บาท  

 

น.ส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากกองการศกึษา 

ปลัดเทศบาล   มีสิ่งของที่เป็นครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง ตอ้งบ ารุงรักษาระหว่างปี แต่ในการ

    จัดตัง้เทศบัญญัติที่ผ่านมาไม่ได้ตัง้รายการหมวดครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

    เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ดั้งนั้นกองการศกึษาจงึขอตั้งจ่าย

    เป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑท์ี่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา 

    และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง จ านวน 58,000 บาท  
 

นายประยูร สุขขี  สมาชิกท่านใดสงสัย หรอืจะสอบถามเพิ่มเติม มีหรอืไม่หากไม่มี ผมขอมตทิี่

ประธานสภา ฯ   ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัตโิอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

    รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าบ ารุงรักษา และ

    ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 58,000 บาท โปรดยกมอื เห็นชอบ

    จ านวน 12 คน ไม่เห็นชอบจ านวน 0 คน งดออกเสียงจ านวน 1 คน 
 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

    หมวด ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุง 

    ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 58,000 บาท จ านวน 11 คน 

    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    หมวด ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุง 

    ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 58,000 บาท จ านวน 0 คน 

    - งดออกเสียง 1 คน 

    - เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบใหอ้นุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น 

    รายการใหม่หมวด ครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าบ ารุงรักษา และ

    ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 58,000 บาท  

นายประยูร  สุขขี  3.8 เพื่อพิจารณาเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน แทนต าแหน่งว่าง 

ประธานสภา ฯ   เลขานุการสภาต าบลยุโปได้ลาออกจากต าแหน่ง เนื่องจากต้อง 

    ปฏิบัติงานแทนนายกเทศมนตรี ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม 

    ประสิทธิภาพ จึงขอลาออกจากต าแหน่ง 
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    เชญิสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลเพื่อต ารงต าแหน่งเลขานุการ 

นายสมภพ แก้วสุวรรณ ขอเสนอชื่อ น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์   

สท. เขต 2      

นายประยูร  สุขขี  ขอผูร้ับรอง 2 คน 

ประธานสภา ฯ    

นายอนุพงษ์  บัวขวัญ  ให้การรับรอง 

สท.เขต 1 

นายสาปีด ี สุหลง  ให้การรับรอง 

สท.เขต 1 
 

มติท่ีประชุม   มีการลงคะแนนเลือก น.ส.ณัฐชยา สมบูรณ์ ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ  

    สภาเทศบาลต าบลยุโป คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 12 คน 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่น ๆ 

นายประยูร  สุขขี  มีใครเสนอเรื่องอื่นๆหรอืไม่ 

ประธานสภา ฯ 

น.ส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง  1.จัดท าแผนพัฒนาถนน 5 ปี แล้วน าเสนอ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

ปลัดเทศบาล   ภายในวันที่ 15  มิถุนายน 2562 โดยให้ส ารวจถนนในเขต ทต.ยุโป เพื่อ 

    พิจารณาท าโครงการส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 

    2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ า 5 ปี(2563-

    2568)  เรื่องแหล่งน้ าต้องส ารวจแหล่งน้ าในเขต ทต.ยุโป  ขอชื่อ ความกว้าง 

    ความยาว ลกึ  

นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  3. เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 7 

หัวหน้าส านักปลัด  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ได้มีการเพ่ิมเติมโครงการการขุดเจาะบ่อ

    บาดาลประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 8 ประกาศใช้วันที่ 10  
    พฤษภาคม 2562 
    4. เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562

    ครึ่งปีแรกเราตั้งงบประมาณโครงการไว้ทั้งหมด 72 โครงการซึ่ง 72 โครงการนี้ไม่
    รวมถึงโครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามารวมทั้งหมดเป็น 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
    45.83  
    5. ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ

    ซึ่งจะร่วมปลูกบริเวณลานกีฬาด้านหลังเทศบาลต าบลยุโป 
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นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง 6. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศ 

    ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับใหม่ สมาชิกสภาสามารถศึกษารายละเอียด
    ได้ที่ส านักปลัดหรอืดาวโหลดเอกสารได้ทางไลน์  พระราชบัญญัติการ 

    เลือกตั้งประกาศใชแ้ล้ว สามารถศึกษารายละเอียดได้ 

    7. ตลาดประชารัฐทางเทศบาลได้ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือที่จะสร้างตลาดประชารัฐ  2 

    แห่ง เทศบาลได้ประสานกับทางทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือมาร่วม
    ท างานให้ 
นายสาปีดี สุหลง  พ้ืนที่ที่จะท าตลาดประชารัฐมีความคับแคบและพ้ืนที่มีความชันถ้าจะมีการตั้งร้าน 
สท.เขต 2   อาจจะมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ และเสนอขอให้มีการจัดท าห้องน้ าสาธารณะ  
    8. กระแสไฟฟ้าในพืน้ที่ขัดข้องหลายจุด 

    9. โซล่าเซลล์ในพื้นที่เทศบาลต าบลยุโปมีที่เสียอยู่หลายที่ยังไม่มีการซ่อมแซม 

    10. ในเทศบาลต าบลยุโปบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่แห้งแล้ง ขอพิจารณาจัดสร้างระบบ
    ประปา 
    11. เทศบาลยุโปควรมีต าแหน่งนิติกรเพราะเจ้าหน้าที่หลายท่านไม่ค่อยมีความรู้
    เรื่องกฎหมายจึงท าให้ท างานได้ยาก 
นายรอซ๊ะ  ตาแล  เรื่องการจัดสรรตลาดประชารัฐอยากให้จัดสรรพ้ืนที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม  
สท. เขต 2     

นายประยูร  สุขขี  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ 

ประธานสภา ฯ   เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และได้พิจารณาอนุมัติ เรื่องส าคัญเรียบร้อยแลว้ 

ขอปิดการประชุม 

    เลิกประชุม 11.00 น. 

 

ลงช่ือ..................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวณัฐชยา  สมบูรณ์) 

              เลขานุการช่ัวคราว 

 

     ลงช่ือ...................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นายประยูร  สุขขี) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลยุโป 

 

  ความเห็นของคณะกรรมาการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลยุโป สมัยสามัญประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ ...31... พฤษภาคม  2562                  

เวลา ...13.00.... น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยุโป และได้มีมติเห็นชอบ ในการตรวจรายงาน การประชุม

สภาเทศบาล  ต าบลยุโปสมัยสามัญประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยุ

โป เสนอโดยไม่แก้ไขรายละเอยีดใด ๆ 
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    ลงช่ือ........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายณรงค์  ช่วยภิบาล) 

 

 

    ลงช่ือ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ) 

 

 

    ลงช่ือ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมภพ  แก้วสุวรรณ) 

 
 


