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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยุโป 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562  สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2) 
วันจันทร ์ที่ 10  มิถุนายน  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 นายอนุพงศ์  บัวขวัญ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 อนุพงศ์  บัวขวัญ  
6 นายนิรันดร์  เพชรแท้ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 นิรันดร์  เพชรแท้  
7 นายอัรจือมิง    สามะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 อัรจือมิง    สามะ  
8 นายสมภพ  แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ลากิจ  
9 นายรอซ๊ะ  ตาแล สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 รอซ๊ะ  ตาแล  

10 นายณรงค์  ช่วยภิบาล สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ณรงค์  ช่วยภิบาล  
11 นายประภาส  แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ประภาส  แก้วสุวรรณ  
12 นายยูนุ  ดอเล๊าะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ยูนุ  ดอเล๊าะ  
13 น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล ณัฐชยา  สมบูรณ์  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 น.ส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง  
2 นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน หน.ส านักปลัด นุชนาฎ  จันทร์ขุน  
3 นางธนวรรณ  แคล้วคลาด ผอ.กองคลัง ธนวรรณ  แคล้วคลาด  
4 น.ส.จีราพร  พรหมจิตร หัวหน้าบริหารการคลัง จีราพร  พรหมจิตร  
5 น.ส.วลัยลักษณ์  สะดุ้งดี นักวิชาการศึกษา วลัยลักษณ์  สะดุ้งดี  
6 นายวรวิทย์  ทองอินทร์ นายช่างโยธา วรวิทย์  ทองอินทร์  
7 นายวสันต์ จันทนา พนักงานจ้างทั่วไป วสันต์ จันทนา  
8     
9     
 
 
ผู้มาประชุม     12     คน   ผู้ไม่มาประชุม     0 คน 
ผู้ลาประชุม       1      คน   ผู้เข้ารวมประชุม  6 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมีนายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาลต าบลยุโป  
เป็นประธานที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
    - 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยุโป   

 
    -    
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายประยูร  สุขขี  3.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
ประธานสภา ฯ   รายการใหม่ของส านักปลัด หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน และ ครุภัณฑ์  
    คอมพิวเตอร์  
    เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  1.โอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้ 
หัวหน้าส านักปลัด  สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รายการค่าลงทะเบียน 
    ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โอนเพิ่มในแผนงาน  
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
    17,000 บาท เพ่ือทดแทนให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   2. โอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
   ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ เพื่อโอน 
   เพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 
   จ านวนเงิน 22,000บาท 

  3. โอนลดงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
   หมวดอ่ืนๆค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
   เพื่อโอนเพิ่ม ค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
   ส ารองไฟขนาด 800 VA  จ านวนเงิน 2,500 บาท 

  4.โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   เพื่อโอนเพิ่มใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างาน จ านวนเงิน 8,200 บาท  

  5.โอนลดงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย รายการค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
   ราชการ เพื่อโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวนเงิน 
   3,900 บาท 
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  6.โอนลดงบประมาณใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย รายการค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
   ราชการ เพื่อโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการตู้เย็น จ านวนเงินที่ขอ
   โอน จ านวนเงิน 9,400 บาท 

  7 เพ่ือโอนลดงบประมาณใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ 
   ด าเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย รายการค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการ
   เดินทางไปราชการ เพื่อโอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
   งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะวาง 
   โปรเจคเตอร์ จ านวนเงิน 2,000 บาท 

นายประยูร สุขขี   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ลงมติ  
ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการนับองค์ประชุม 
น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมมี 9 คน  
เลขานุการสภาฯ 
นายประยูร สุขขี   องค์ประชุม ขอมติสภาเทศบาลต าบลยุโป สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอน 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัด หมวดครุภัณฑ์ 
    ส านักงานและคอมพิวเตอร์ ขอให้ยกมือ ยกมือ 8 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออก
    เสียง 1 คน 
มติที่ประชุม   -เห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ของส านักปลัด หมวด ครุภัณฑ ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 8 
    คน 
    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ของส านักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ ส านักงาน และ  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 0 คน 
    - งดออกเสียงจ านวน 1 คน 
    - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบ ให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย 
    เป็นรายการใหม่ ของส านักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์  
    ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 
นายประยูร  สุขขี  3.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
ประธานสภา ฯ   รายการใหม่ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์  
    คอมพิวเตอร์ 
    ขอเชิญทางกองคลังอธิบายรายละเอียด 
น.ส.จิราพร  พรหมจิต  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังมีความจ าเป็นต้อง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่จ าเป็นต้อง  
    จัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน จึง 
    ขอโอนรายการตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เก้าอ้ีท างาน   จ านวน 2 ตัว 
2. โต๊ะท างาน   จ านวน 1 ตัว 
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3. ตู้บานเลื่อนกระจก  จ านวน 1 ตู ้
4. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 2 เครื่อง  

    พิจารณาเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 3,900 
บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 4,300 บาท 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 
3,400 บาท  

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 

5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท 

6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 

นายประยูร  สุขขี      มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ลงมติ 
ประธานสภาฯ       เนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ มาเพ่ิม ขอเชิญเลขานุการนับองค์ประชุม 

น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมมี 11 คน  
เลขานุการ 
นายประยูร  สุขขี  องค์ประชุมมี 11 คน ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยุโปท่านใด 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่  
    ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เห็นชอบ 10 
    คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 1 คน 
มติที่ประชุม   -เห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จ านวน  
    10 คน   
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    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
    ใหม่ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์   
    จ านวน 0 คน  
    - งดออกเสียง จ านวน  1 คน 
    - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย 
    เป็นรายการใหม่ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์  
    คอมพิวเตอร์ 
 นายประยูร สุขขี  3.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
ประธานสภา ฯ   รายการใหม่ของกองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และ  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ขอเชิญทางกองการศึกษาอธิบายรายละเอียด 
นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง    ทางกองการศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องตัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ภายใน 
ปลัดเทศบาลฯ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการ 
    บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการถังน้ า งบประมาณ 8,300 
บาท 

2. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สีชนิด Network แบบที่ 1 งบประมาณ 10,000 บาท 

นายประยูร สุขขี   มีท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการนับองค์
ประธานสภา ฯ   ประชุม 
น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมมี 11 คน  
เลขานุการ 
นายประยูร สุขขี   มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยุโปท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอน
ประธานสภา ฯ   งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษา หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เห็นชอบ 10 คน ไม่เห็นชอบ  
    0 คน งดออกเสียง 1 คน 
มติที่ประชุม   -เห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      ของกองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      จ านวน 10 คน   
    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       ของกองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
       จ านวน 0 คน  
    - งดออกเสียง จ านวน  1 คน 
    - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่าย 
       เป็นรายการใหม่ของกองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และ  
       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายประยูร  สุขขี  มีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ 
นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน     ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าให้เป็น 5 ปี ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 
หัวหน้าส านักปลัด  ผ่านมา ขอเชิญประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
    เวลา 13.00น. โดยประชุมและมีการโหวต จึงขอให้ท่าน สท.   
              ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีมาโหวตเลือกโครงการของตนเอง 
น.ส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง ขอเพ่ิมเติมในรายละเอียด โครงการที่จะน ามาเข้าแผนต้องมีการบอก 
ปลัดเทศบาลฯ   รายละเอียด เช่น ถนน ต้องมีความกว้าง ความยาว เพื่อที่กองช่างจะสามารถ 
    ประมาณการราคาของโครงการได้ 
นายสาปีดี  สุหลง  1.เรื่องการโหวตโครงการใหม่ ถนนคอนกรีต พาราซอยการวัด ความกว้างX 
สท เขต 1   ยาว วัดได้แต่ค านวณราคายาก 
    2.โซล่าเซล ช่างมาแกะอะไหล่ไปซ่อม ชาวบ้านมาสอบถามว่า เมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จ
    และสามารถใช้ได้ ได้ชี้แจงชาวบ้านไปแล้วว่าช่างซ่อมอยู่ เมื่อซ่อมเสร็จก็จะมา 
    ติดตั้งต่อไป 
น.ส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง   ขอชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้ 
ปลัดเทศบาลฯ   1. ช่างจะเป็นคนค านวณราคาเอง แจ้งความกว้างxยาว มาให้ทางเทศบาลเท่านั้น 
    2. ความคืบหน้าของการซ่อมแซมโซล่าเซล อะไหล่จะส่งมาวันนี้ ถ้าฝนไม่ตกก็จะ
    ติดตั้งวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 การติดตั้งโซล่าเซลมีความคุ้มค่าแน่นอน 
    ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการใช้โซลาเซลและหลอดไฟฟ้า 
    LED 
นายนิรันดร์  เพชรแท้  โซล่าเซลล์มีความคุ้มค่าหรือไม่ ค่าไฟฟ้าลดจากการลดการใช้หลอดไฟ จาก 2  
สท.เขต 1   หลอด เป็น 1 หลอด 
นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  ถ้าในวันที่ 13 นี้มีการเสนอขยายเขตไฟฟ้าให้บอกพ้ืนที่ให้ชัดเจนว่าเป็น 
หัวหน้าส านักปลัด  เส้นไหน เพราะว่าจะได้บรรจุในเทศบัญญัติ ซึ่งจะท าในเดือนกรกฎาคมนี้ 
นายดอรอฮะ  ลาเต๊ะ  หลายๆปัญหามีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งบางครั้งถือ 
รองประธานฯ   ว่าสมาชิกเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านแต่ละเขต ซึ่งการท างานบางครั้ง 
    ท าให้เราอึดอัดใจเพราะถามเรื่องนึงไปตอบอีกเรื่องนึง บางครั้งเป็นการ  
    เลี่ยงพ่ีจะตอบเสียมากกว่าและหลายๆเรื่องเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็น  
    หน้าที่ของสภา บางครั้งมีการเปรียบเทียบของเทศบาลและอบต.   
    บางครั้งเทศบาลนครยะลาชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราว แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ 
    ความตอบสนองกับชาวบ้านเหล่านั้น แต่เทศบาลเราบางครั้งก็ท าเป็นเรื่อง 
    ยุ่งยาก ซึ่งเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องนิดหน่อยหน่อย เรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องนี้ 
    ประชุมทีไรพอเอาเข้ามาพูดในที่ประชุมเป็นเรื่องที่ต้องตอบสนองและ  
    แก้ไขปัญหาแต่กลับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันทุกครั้ง ซึ่งทางหลวงชนบทโซล่า 
    เซลล์แทบมองไม่เห็นว่าติดตรงไหนบ้าง ท าไมพอมาเป็นเรื่องบ้านเราอัน 
    นู้นก็จะประหยัดอันนี้ก็จะประหยัด การประหยัดเป็นเรื่องที่ดี แต่เราจะ 
    ประหยัดในทางไหนที่จะมีเสียงสะท้อนมาหาพวกเราน้อยที่สุด 
นายณรงค์  ช่วยภิบาล  โครงการถนนหมู่ 4 ต้องมาร่วมโหวตอีกหรือไม่ 
สท.เขต2 
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นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  โครงการที่อยู่ในแผนรอบนี้เป็นรอบทบทวน ต้องน าชาวบ้านมาร่วมโหวต 
หัวหน้าส านักปลัด   
นายประยูร  สุขขี  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ 
ประธานสภา ฯ   เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และได้พิจารณาอนุมัติ เรื่องส าคัญเรียบร้อยแล้ว 

ขอปิดการประชุม 
    เลิกประชุม 10.00 น. 
 
 

ลงชื่อ..................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวณัฐชยา  สมบูรณ์) 
           เลขานุการสภาเทศบาล 
 
     ลงชื่อ...................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                (นายประยูร  สุขขี) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลยุโป 
 
 
  ความเห็นของคณะกรรมาการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลยุโป สมัยสามัญประจ าปี 2562 สมัยที่  2   ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  10 มิถุนายน  2562   เวลา  9.00  
น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยุโป และได้มีมติเห็นชอบ ในการตรวจรายงาน การประชุมสภาเทศบาล  ต าบลยุโปสมัย
สามัญประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลต าบลยุโป เสนอโดยไม่แก้ไขรายละเอียดใด ๆ 
 
 
    ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณรงค์  ช่วยภิบาล) 
 
 
    ลงชื่อ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ) 
 
 
    ลงชื่อ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมภพ  แก้วสุวรรณ) 
 
 


