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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป 
สมัยประชุมสามัญประจำปี 2562  สมัยท่ี ๓ (ครั้งที่ ๒) 
วันพฤหัสบดี ที่ 1๙ สิงหาคม  2562  เวลา  09.๓0 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป 
******************** 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 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 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 น.ส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง  
2 นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน หน.สำนักปลัด 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     
8     
9     
 
 
ผู้มาประชุม     12     คน   ผู้ไม่มาประชุม     ๑ คน 
ผู้ลาประชุม       -      คน   ผู้เข้ารวมประชุม  6 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น. โดยมีนายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาลตำบลยุโป  
เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
    - 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป   

ไม่มี 
    
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

3.1 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (ประธานกรรมการแปรญัตติ) 

นายประยูร  สุขขี  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ    
 
นายณรงค์ ช่วยภิบาล  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายณรงค์ ช่วยภบิาล 
สท.เขต ๒ สท.เขต ๒ ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโป ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร

ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 5-6-7 สิงหาคม 

2562 ตัง้แต่เวลา 08.30-16.30 น.   ตลอดเวลา 3 วัน ปรากฏว่าไม่มี

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ของเทศบาลตำบลยุโปได้มายื่นคำแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 นัน้ 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้เชิญ

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป เจ้าหน้าที่งบประมาณ มาร่วมประชุมเมื่อวันที่  8 

สิงหาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุโป มายื่นคำแปร

ญัตติ และในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นว่า “ให้เสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างเดิม 

โดยไม่แก้ไขข้อความและรายละเอียดใด ๆ 

นายประยูร  สุขขี  ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 

ประธานสภา ฯ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ มีใครมีเรื่องแจ้งที่ประชุมหรือไม่ 
๔.๑ ญัตติพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
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นายประยูร  สุขขี  ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภา ฯ   ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุโป  สิ่งที่ส่งมาด้วย  

บันทึกข้อความข้อความผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จากประธานกรรมการแปร

ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ 
 

ตามที่ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2563  ได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  8 สิงหาคม  ๒๕62  เพื่อ

พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และที่

ประชุมได้มีมติเห็นชอบในร่างเดิมโดยไม่แก้ไขข้อความและรายละเอียดใด ๆ   

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

    2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ

ข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการลงมติหรอืไม่ 

หากไม่มทีี่ประชุมรับทราบตามนัน้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  ไม่มีการขออภิปราย     
 

๔.๒ ญัตติ พจิารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติหรอืไม่ 
    ระเบียบ/กฎหมาย 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

    2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภปิราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มกีารอภปิราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี ้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรอืไม่ 

    ขอมติที่ประชุม เชิญเลขานับองค์ประชุม 
 
นส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมมี ๑๑ ท่าน 
เลขานุการฯ 
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นายประยูร  สุขขี  สมาชิกเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

ประธานสภา ฯ   พ.ศ. 2563 จำนวน ๑๐ คน ไม่เห็นชอบจำนวน ๐ คน งดออกเสียงจำนวน ๑ คน 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.    

  2563 จำนวน ๑๐ คน 
- ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2563 จำนวน ๐ คน  
- งดออกเสียงจำนวน ๑ คน 
- เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2563 
    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ใครมีเรื่องอ่ืน ๆ จะ เสนออีกหรือไม่ เชิญครับ   
 
นส.เนาวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัด ทต.   ๑ วันนี้ในเวลา ๑๔.๓๐ น. ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมปลูกต้นทองอุไรกับทาง 
    ท่านท้องถิ่นจังหวัด คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ 
    ในกิจกรรม ๑ ถนน ๑ อปท. บริเวณหน้าโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒   

๒. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๒ ทางเทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการสัญจร โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ซึ่งในตอนเช้า ๘.๐๐ น. จะมีอำเภอ
ยิ้มเคลื่อนที ่จะมีหน่วยราชการ ๑๒ หน่วยงานมาออกงาน และมีการออกร้านธงฟ้า 
มีให้บริการตัดผม  และเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เป็นการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ  
๓. ทางสภาสันติสุขตำบลยุโปได้เสนอจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ มีกีฬา
ฟุตบอล วอลเล่บอลผสม เปตอง กีฬาพ้ืนบ้านมีชักเย่อ โยนไข่ เก้าอ้ีดนตรี โบลา 
โบวลิ่ง กิจกรรมมีวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๖๒ และจะมีการประชุมกัน
อีกครั้งในการประชุมสภาสันติสุข  

  
นายประยูร  สุขขี  รายละเอียดดังที่ปลัดเทศบาลแจ้งให้ทราบ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภา ฯ 
 
นายรอซะ  ตาและ  ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า คือมิเตอร์ยังไม่ได้ติดตั้งในเขต 
สท.เขต ๒ หมู่ที่ ๓ ไดถ้ามการไฟฟ้าไปหลายครั้งแต่ก็ได้คำตอบว่ากำลังดำเนินการอยู่ ซึ่ง

ระยะเวลาก็ผ่านไปหลายอาทิตย์แล้ว ที่อ่ืนที่ทำโครงการเดียวกันแต่มีมิเตอร์ ทำไม
หมู่อ่ืนทำได้ 

นส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง การขยายเขตไฟฟ้า ทางเทศบาลได้ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าไปแล้ว ทางการ
ไฟฟ้าทำการประมาณการมาให้ในการจ่ายเงิน เทศบาลจ่ายเงินครบ 100% ตั้งแต่
ครั้งแรกซึ่งค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตามประมาณการของการไฟฟ้าทั้งหมด การไฟฟ้ายัง
ไม่ได้ส่งมอบงานให้เทศบาล ตอนนี้มีหมู่ 3 ที่ยังไม่ได้ติดต้ังมิเตอร์ กรณีของหมู่ 2 
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บ้านทุ่งเหรียงที่เทศบาลต้องทำหนังสือให้มาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าไม่ได้
คำนวณค่าใช้จ่ายของหลอดไฟฟ้าและก่ิงโคมไฟฟ้า ต้องให้ทางเทศบาลดำเนินการ
ติดตั้งเองให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งไฟฟ้า ๆ ถึงมาติดตั้งมิเตอร์ให้ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว การไฟฟ้าได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้ว ในกรณีของหมู่ 3 เดี๋ยวจะติดตามให้อีก
ครั้ง ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งสภาทราบต่อไป 

 
นายประยูร สุขขี ปัญหาล่าช้ามากพอสมควร ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไป  มีท่านใดต้องการซักถาม 
ประธานสภา ฯ   เพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มี  ขอปิดการประชุม  
    เลิกประชุม 1๐.10 น. 
 
 

ลงชื่อ..................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวณัฐชยา  สมบูรณ์) 
           เลขานุการสภาเทศบาล 
 
     ลงชื่อ...................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                (นายประยูร  สุขขี) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลยุโป 
 
 
  ความเห็นของคณะกรรมาการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลยุโป สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่  ๓   ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม ๒562   เวลา  9.30  
น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป และได้มีมติเห็นชอบ ในการตรวจรายงาน การประชุมสภาเทศบาล  ตำบลยุโปสมัย
สามัญประจำปี 2562 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตำบลยุโป เสนอโดยไม่แก้ไขรายละเอียดใด ๆ 
 
 
    ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณรงค์  ช่วยภิบาล) 
 
 
    ลงชื่อ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ) 
 
 
    ลงชื่อ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมภพ  แก้วสุวรรณ) 
 
 


