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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป 
สมัยประชุมสามัญประจำปี 2562  สมัยท่ี ๓ (ครั้งที่ ๑) 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 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       1      คน   ผู้เข้ารวมประชุม  6 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมีนายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาลตำบลยุโป  
เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
    - 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป   

๑. สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี 2562 สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม  2562 
๒. สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี 2562 สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน  2562 
 

นายประยูร  สุขขี  รายละเอียดมีอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้ว การรับรองรายงานการประชุมสมัย 
ประธานสภาฯ   ประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  

2562 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่  
 
นายนิรันดร์  เพชรแท้  ขอแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาลเป็น พ.ศ.๒๔๙๖ 
สท.เขต ๑   ขอแก้ไขรายละเอียดการลงคะแนนหน้าที่ ๖ ของสายบอเบาะ ต้องเป็นเห็นชอบ 
    ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน 
 หน้าที่ ๘ มติที่ประชุม เป็นเห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน 
 หน้าที่ 9 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต้องแก้เป็น

เห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน 
 
นายประยูร  สุขขี  การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 
ประธานสภาฯ    สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2562 
  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 รับรองรายงานการประชุม  ๑. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 (ครั้ง
ที่ 1)  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 และ ๒. สมัยประชมุสามัญ ประจำปี 
2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2562 

มติที่ประชุม   ให้การรับรอง 
        
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายประยูร  สุขขี  3.1 ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
ประธานสภา ฯ   พ.ศ.2563 (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 
    เชิญทางฝ่ายเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 
นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป  เทศบาลตำบลยุโป จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลตำบลยุโปอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุโป

จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
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    1. สถานการด้านการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,311,854.58  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,098,976.02 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,311,709.48 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 
27,672.00 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม  
   พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จำนวน 34,870,381.36 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  จำนวน 166,180.93 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 42,155.90 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 197,719.60 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน  100,070.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน 58,708.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 2,980.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 15,578,397.93 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 18,724,169.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,041,000.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,851,411.14 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง  จำนวน 8,772,429.20 บาท 
   งบบุคลากร  จำนวน 8,245,562.00 บาท 
   งบดำเนินงาน  จำนวน 3,307,301.16 บาท 
   งบลงทุน  จำนวน 3,284,401.66 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น  จำนวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน  จำนวน 2,241,717.12 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
   5,041,000.00 บาท 
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 557,600.00 บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลยุโป 
 

  รายรับจริง ปี  
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 154,728.64 195,000.00 150,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,260.10 27,700.00 22,950.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 292,999.52 246,700.00 350,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
242,854.00 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,288.00 600.00 10,050.00 
  หมวดรายได้จากทุน 17,752.00 10,000.00 5,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 742,882.26 680,000.00 738,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.       
  หมวดภาษีจัดสรร 18,067,269.21 16,020,000.00 19,262,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 18,067,269.21 16,020,000.00 19,262,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,542,321.00 18,600,000.00 20,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 18,542,321.00 18,600,000.00 20,000,000.00 
รวม 37,352,472.47 35,300,000.00 40,000,000.00 

 
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,174,293.19 10,106,840.00 12,654,200.00 
  งบบุคลากร 9,836,044.00 11,943,250.00 12,976,060.00 
  งบดำเนินงาน 4,520,921.89 6,241,210.00 5,994,090.00 
  งบลงทุน 4,504,460.00 4,486,700.00 7,288,650.00 
  งบรายจ่ายอื่น 19,000.00 20,000.00 19,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,377,754.96 2,502,000.00 1,068,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,432,474.04 35,300,000.00 40,000,000.00 
รวม 29,432,474.04 35,300,000.00 40,000,000.00 
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นายประยูร สุขขี   ที่ประชุมได้รับคำแถลงการณ์ของปลัดเทศบาลตำบลยุโปแล้วรายละเอียดมีอยู่ใน 
ประธานสภาฯ    มือ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องนี้หรือไม่  
 
นายนิรันดร์  เพชรแท้  อยากสอบถามว่างบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้เกินดุลหรือไม่ 
สท. เขต๑     
 
น.ส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง ในส่วนของงบประมาณได้ตั้งเต็มจำนวน โดยกองคลังเป็นฝ่ายคำนวณค่าใช้จ่าย  
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป  โดยได้ตั้งไว้ ๔๐ ล้านบาท เพื่อไม่ให้กระทบกับงบโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนในหมวด 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  เงินบุคลากรก็ตั้งไว้เต็มวงเงินในกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง เมื่อ 

ปฏิบัติงานได ้2-3 ไตรมาส หากไม่มีการบรรจุบุคลากรก็โอนงบประมาณไป 
ดำเนินการในงานอื่น ๆ ได้  มีเงินเหลือก็สามารถนำมาใช้กับโครงสร้างพื้นฐานได้
ทำให้สามารถดำเนินงาน 
 

นายประยูร สุขขี   ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก่อนลงมติก็ขอเชิญเลขานุการนับองค์
ประธานสภาฯ    ประชุม 
 
น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมมี ๑๑ คน  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายประยูร สุขขี   ขอมติสภาเทศบาลตำบลยุโป สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ขอให้ยกมือ ยกมือเห็นชอบ ๑๐ คน ไม่เห็นชอบ ๐ คน งดออกเสียง 1 คน 
 
มติที่ประชุม -เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 จำนวน ๑๐ คน 
- ไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563จำนวน 0 คน 

    - งดออกเสียงจำนวน 1 คน 
- เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
นายประยูร  สุขขี  3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
ประธานสภาฯ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัด ขอเชิญทางสำนักปลัดอธิบายรายละเอียด 
     
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อ 
หัวหน้า สน.ป.  จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบ 

ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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20,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ 
อาคารผู้สูงอายุและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินได้  
 

นายประยูร  สุขขี  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ลงมติ  
ประธานสภาฯ        
 
น.ส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมมี 11 คน  
เลขานุการ 

นายประยูร  สุขขี  ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุโปท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอน 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษา 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคาร
สำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารผู้สูงอายุและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินได้ ของสำนักปลัด สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ เห็นชอบ จำนวน ๑๐ 
คน ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน 

 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม ่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารผู้สูงอายุและสิ่งปลูก
สร้างอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินได้ ของสำนักปลัด จำนวน 10 คน   

    - ไม่เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารผู้สูงอายุและสิ่งปลูก
สร้างอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินได้ ของสำนักปลัด จำนวน 0 คน  

    - งดออกเสียง จำนวน  1 คน 
    - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารผู้สูงอายุและสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินได้ 
 

นายประยูร สุขขี   3.3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญทางสำนักปลัดอธิบายรายละเอียด 
     
นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน     การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวนเป็นการ 
หัวหน้า สน.ป.   ประกาศใช้ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงพัฒนาท้องถิ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 

นายประยูร สุขขี   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน  
ประธานสภา ฯ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
นายประยูร  สุขขี  ๓.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประธานสภา ฯ   ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท 
    เชิญทางกองช่างอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
 
นายวรวิทย์  ทองอินทร์  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายช่างโยธา   ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท  
    เนื่องจากทางกรมอนามัยได้ตรวจน้ำประปาแล้วพบสารโคลิฟอร์มในน้ำประปาจึง 

  ทำให้ต้องตั้งปั๊มจ่ายคลอรีนเพ่ือให้น้ำสะอาดสามารถใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคได้ 
อย่างปลอดภัย 

 
นายประยูร  สุขขี  มีท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ถ้าไม่ม ีขอให้ลงมติ 
ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุโปท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา 
จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท เห็นชอบ 10 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 1 คน 

 
มติที่ประชุม   -เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท 
      จำนวน 10 คน   
    - ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท 
     จำนวน 0 คน  
    - งดออกเสียง จำนวน  1 คน 

   - เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ 
บาท    
 

นายประยูร  สุขขี  ๓.๕ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประธานสภา ฯ   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
    คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 
    (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมีกรรมการแปรญัตติกี่คน 

นายดอรอฮะ  ลาเต๊ะ  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร 
สท.เขต ๑   ญัตติ จำนวน ๓ คน 
 
นายประยูร  สุขขี  เมื่อที่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน ผมขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกฯ 
ประธานสภา ฯ   ทีละคนและมีผู้รับรอง ๒ คน 
 
นายดอรอฮะ  ลาเต๊ะ  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายดอรอฮะ ลาเต๊ะ 
สท.เขต ๑   ขอเสนอนายณรงค์  ช่วยภิบาล สท.เขต ๒ ขอผู้รับรอง 
 
นายสาปีดี สุหลง  รับรอง 
สท. เขต๑ 
นายนิพันธ์ ฆาเฆาะ  รับรอง 
สท. เขต๑ 
 
นายสาปีดี สุหลง  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสาปีดี สุหลง 
สท. เขต๑   ขอเสนอนายอัรจือมิง  สามะ สท.เขต ๒ ขอผู้รับรอง 
 
นายอนุพงศ์ บัวขวัญ  รับรอง 
สท. เขต๑ 
 
นายนิพันธ์ ฆาเฆาะ  รับรอง 
สท. เขต๑ 
 
นายดอรอฮะ  ลาเต๊ะ  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายดอรอฮะ ลาเต๊ะ 
สท. เขต๑   ขอเสนอนายนิพันธ์  ฆาเฆาะ สท.เขต ๑ ขอผู้รับรอง 
 
นายณรงค์  ช่วยภิบาล  รับรอง 
สท. เขต๒ 
 
นายสาปีดี สุหลง  รับรอง 
สท. เขต๑ 
 
นายประยูร  สุขขี  สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา ฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบตามจำนวน ๓ คนคือ 
    ๑. นายณรงค์  ช่วยภิบาล 
    ๒. นายอัรจือมิง  สามะ 
    ๓. นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายประยูร  สุขขี  ๓.๖ การยื่นญัตติ เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา ฯ 
 
นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ เรื่องการยื่นญัตตินั้นทางสภาฯ จะต้องเป็นผู้ 
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป  กำหนดว่าจะให้มีการยื่นแปรญัตติเมื่อไร 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 
 
นายดอรอฮะ  ลาเต๊ะ  ผมขอเสนอให้ยื่นญัตติในวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สท เขต๑ 
 
นายประยูร  สุขขี  การประชุมร่างเทศบัญญัติเป็นการประชุมเพ่ือรับหลักการเพ่ือทำเป็นเทศบัญญัติ
ประธานสภา ฯ   งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ฉะนั้นผมขอกำหนด  

การประชุมยื่นญัตติในวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ มีใครมีเรื่องแจ้งที่ประชุมหรือไม่ 
นส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง - เรื่องสภาสันติสุขจัดมหกรรมกีฬา มีการประชุมวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป  - มีการประเมินเมืองสีเขียว วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี - ๑๖ สิงหาคม ๒๕62 โครงการ Eco Forest ปลูกป่า ที่บ้านบ่อเจ็ดลูก 
    - มีการนำสายไฟฟ้าลงดิน โดยรัฐบาลมีทุนให้สำหรับพ้ืนที่ที่เริ่มต้นทำก่อนขอให้ 

  สภาชิกสภาได้สำรวจข้อมูลความต้องการเป็นข้อมูลให้กองช่างดำเนินการต่อไป 
      
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  หน่วยงานราชการมีนโยบายส่งเสริมให้ No Copy ให้ลดการใช้กระดาษใช้การส่ง
หัวหน้า สน.ป.   ทางไลน์ แล้วนำมาขึ้นจอโปรเจคเตอร์ 
 
นายประยูร  สุขขี  การประชุมสภายังจำเป็นต้องใช้กระดาษอยู่ 
ประธานสภา ฯ 
 
นส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ในหน่วยงานระดับส่วนกลางเขาไม่ใช้กระดาษ 
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  การยืมคืนครุภัณฑ์ ให้ยืมแล้วคืนให้ตรงเวลา 
หัวหน้า สน.ป. 
 
นายประยูร  สุขขี  มีใครเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม 
ประธานสภา ฯ   ในวันนี้ขอปิดการประชุม 
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    เลิกประชุม 1๐.๔0 น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวณัฐชยา  สมบูรณ์) 
           เลขานุการสภาเทศบาล 
 
     ลงชื่อ...................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                (นายประยูร  สุขขี) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลยุโป 
 
 
  ความเห็นของคณะกรรมาการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลยุโป สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่  ๓   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  1   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) 
 
 


