
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 / 2561 ประจ าปี 2561 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

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

ผู้มาประชุม 
 1.นายมะรอป ี  อาเยาะแซ  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายกอยา  ยือริง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 4.นายเจะมะ  มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 5.นายมะรอซ ี  หะยีแวกะจิ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 6.นายสุเทพ  ฮะซา   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 7.นายแมนซูร  บาบูมาเร๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 8.นายยามารูดิง  เจ๊ะเลาะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 9.นายอิสมาแอ  สาและมิง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 10.นายอับดุลเลาะ ดูมิแด   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 11.นายนิมะ  ดอกา   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 12.นายดือราแม  ดูมีแด   เลขานุการ/สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอาแซ    วาแม   นายกเทศมนตรีฯ 
 2.นายสะมาแอ  เจะอาแว  รองนายกเทศมนตรีฯ 
 3.นายหามะ  จาลง   รองนายกเทศมนตรีฯ 
 4.นายสุบันโญ  จีนารงค ์  เลขานุการนายกฯ 
 5.นายเจะบือราเฮง ดูมีแด   ที่ปรึกษานายกฯ 
 6.นางสาวนริศรา  แดสามัญ  ปลัดเทศบาล 
 7.นายอัซรีย์  ศุภศิริ   หัวหน้าส านักปลัด 
 8.นายศุภชัย  กลั่นศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9.นายอาณัต ิ  มานะรี   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 10.นางสาววารุณี  ศรีสุข   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 11.นางนูรมาร ์  ดอมอลอ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
 12.นางอาซียะห ์  อุมา   นักวิเคราะห์นโยบายแผน 
 13.นายอฌราฟอะหะหมัด สาและอารง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 14.นางแวรูณ ี  วาแม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน(สป.) 
 15.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน(กองช่าง) 
 16.นางสาวริสมาร์ เซพโฆลาม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน(กองศึกษา) 
 17.นายอาฮะมัด  มะแซ   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 18.นายอิมรอเฮม  จาลง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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 19.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 20.นายบูรฮัม  มูละ   พนักงานดับเพลิง 
 21.นางสาวนูรมา  วาแม   คนงานทั่วไป 
 22.นางสมใจ  นิลวิเชียร  นักการ 
 23.นางซวายบะห์ กิติชัย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 24.นางสาวซารีนะห์ ดอกา   พนักงานจ้างเหมา 
   
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  
(นายดือราแม ดูมีแด) ต าบลยะรังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 บัดนี้เวลา 14.00 น. 

สมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   วันนี้จะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใหม่ซึ่งจะต้องมีการเลือก 
ประธานสภา       คณะกรรมการแปรญัตติทุกปีครับ 
                    

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ขอเชิญคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
    

(นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี)  ขอขอบคุณประธานสภาฯ ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เลขานุการตรวจรายงานฯ เกียรติทุกท่าน ผมนายฮารอมัน ดือราแมหะยี เลขานุการกรรมการตรวจ 

รายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุม ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ี ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    ประธานฯ  ไม่มี 
    ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
    มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 
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    ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ยะรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อ
วันที่ 15  สิงหาคม 2561 

มติที่ประชุม  หน้าที่ 1 ถึง หน้าที่ 15 ถูกต้อง ขอขอบคุณ ครับ 

 (นายมะรอปี อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
    
 (นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานประชุมครั้ง
ประธานสภาฯ   ทีแ่ล้ว โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ 12 เสียง(พร้อมปรานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ญัตติคณะผู้บริหาร เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ   

(นายดือราแม  ดูมีแด)   ขอบคุณครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 



-4- 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ครับ ขอเชิญผู้บริหารแถลงค าประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญครับ 

 (นายอาแซ วาแม)   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลยะรัง สมาชิกเทศบาลต าบล
นายกเทศมนตรีฯ  ยะรังและผู้เข้าร่วมประชุมที่ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาแซ  วาแม  

นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลยะรัง  จะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภา
เทศบาลต าบลยะรัง ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

 
1.  สถานะการคลัง 

            1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    

 
            ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560   ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2560 

  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
   

 
            1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 8,349,044.58 บาท 

  
 

            1.1.2  เงินสะสม 1,041,169.82 บาท 
  

 
            1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม 2,954,086.55 บาท 

  
 

            1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน      2   โครงการ 
 

  
    รวมเงิน 340,000.00 บาท 

   
 

            1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน   -                    โครงการ 
 

 
                     รวมเงิน  -   บาท 

    
 

      1.2  เงินกู้คงค้าง 12,561,000.00 บาท 
           

 

 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2560 

 
 

     (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น      จ านวน 30,887,437.22 บาท     ประกอบด้วย 
 

  
หมวดภาษีอากร 

 
จ านวน 770,635.94 บาท 

  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 106,797.00 บาท 

  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

 
จ านวน 214,649.87 บาท 

  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน - บาท 

  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 
จ านวน 500.00 บาท 

  
หมวดรายได้จากทุน 

 
จ านวน - บาท 

  
หมวดภาษีจัดสรร 

 
จ านวน 22,572,577.41 บาท 

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 7,222,277.00 บาท 

 
     (2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 11,392,600.00 บาท 

 
     (3)   รายจ่ายจริง               จ านวน   42,050,612.22  บาท       ประกอบด้วย 

 



-5- 

 

 
 งบกลาง 

  
จ านวน 8,435,153.53 บาท 

  
งบบุคลากร 

  
จ านวน 11,509,840.00 บาท 

  
งบด าเนินการ 

 
จ านวน 10,447,692.49 บาท 

  
งบลงทุน 

  
จ านวน 8,692,926.20 บาท 

  
งบรายจ่ายอื่น 

 
จ านวน - บาท 

  
งบเงินอุดหนุน 

 
จ านวน 2,965,000.00 บาท 

        
 

    (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 11,392,600.00 บาท 

 
    (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน     11,991.83 บาท 

 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน - บาท 

        
 

3. งบเฉพาะการ 
     

 
      ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปา 

   
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ณ วันที่  30  กันยายน 2560 
   

  
รายรับจริง 

  
จ านวน 2,381,310.00 บาท 

  
รายจ่ายจริง 

  
จ านวน 2,056,376.06 บาท 

  
ก าไรสะสม 

  
จ านวน 0.00 บาท 

  
เงินสะสม 

  
จ านวน 0.00 บาท 

  
ทุนส ารองเงินสะสม 

 
จ านวน 701,289.91 บาท 

  
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ 

 
จ านวน 0.00 บาท 

  
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล 

 
จ านวน 0.00 บาท 

  
เงินฝากธนาคาร 

 
จ านวน 114,679.70 บาท 

  
ทรัพย์รับจ าน า 

 
จ านวน 0.00 บาท 
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4.ค าแถลงงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

           4.1  รายรับ 
    

     
รายรับ 

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง         

       หมวดภาษีอากร 
      
644,693.87  

      
770,635.94  649,000.00 649,000.00 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 203,114.00 106,797.00 212,300.00 207,200.00 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 255,034.29 214,649.87 459,000.00 440,000.00 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -   -  - - 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,400.00 500.00 31,100.00 30,500.00 
     หมวดรายได้จากทุน -   - 0.00 

     รวมรายได้จัดเก็บเอง 
   
1,111,242.16  

   
1,092,582.81  1,351,400.00 1,326,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น         
หมวดภาษีจัดสรร 22,269,730.38 22,572,577.41 26,927,000.00 23,745,000.00 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
22,269,730.38  

 
22,572,577.41  26,927,000.00 23,745,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,326,771.00 7,222,277.00 11,320,000.00 8,624,944.00 

     หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    6,971,337.00  
  

11,392,600.00  12,130,700.00 14,108,200.00 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
18,298,108.00  

 
18,614,877.00  23,450,700.00 22,733,144.00 

รวม 
 
41,679,080.54  

 
42,280,037.22  51,729,100.00 47,804,844.00 
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4.2  รายจ่าย 
    

     
รายจ่าย 

จ่ายจริง จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ         
      งบกลาง 5,215,104.59 8,435,153.53 10,094,500.00 9,123,804.00 

      งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 11,317,493.00 11,509,840.00 15,947,950.00 15,872,790.00 
      งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวด       ค่าสาธารณูปโภค) 

7,738,620.58 10,447,692.49 10,184,140.00 14,377,250.00 
  

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 7,371,801.00 8,692,926.20 12,401,000.00 8,160,000.00 
     งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 0 0 0 0 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,978,000.00 2,965,000.00 3,117,000.00 271,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 34,621,019.17 42,050,612.22 51,744,590.00 47,804,844.00 
 

5. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป 16,054,630.00 
      แผนงานบริหารทั่วไป  14,229,590.00 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,825,040.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 22,626,410.00 

 
     แผนงานการศึกษา 7,142,750.00 
     แผนงานสาธารณสุขฯ 4,741,860.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 10,016,800.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000.00 
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 655,000.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน (ด้านงบกลาง) 9,123,804.00 
      แผนงานงบกลาง 9,123,804.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,804,844.00 
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ข้อ 6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

รายจ่ายตามงบรายจ่าย (กองการประปา) 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 48,700.00 

งบบุคลากร 1,557,380.00 

งบด าเนินการ 2,132,000.00 

งบลงทุน 110,000.00 

งบรายจ่ายอื่นๆ 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น         3,848,080.00 

 

เหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 23 และ
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลยะรัง  ที่ได้วางแผน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จึงได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม    -ไม่มี- 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับ
ประธานสภาฯ   หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
    พ.ศ.2562 (วาระที่ 1 รับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
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(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นชอบรับ 

หลักการ 12 เสียง(รวมประธานสภาฯ) เวลา 14.20 น. 

ขอพกัการประชุม 10 นาที ครับ 
 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  กรณีรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

(นายดือราแม ดูมีแด)   ขอบคุณครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
     ข้อ 45 วรรคสามข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไม่ได้และในการพิจารณาวาระสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นั้น 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

                 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  วรรคสอง “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม
วรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

วรรคสาม “ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” 

ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน” 
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วรรคสอง “ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

  ข้อ 105 (3) ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ครับ 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ขอหารือในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการ
ประธานสภาฯ   แปรญัตติกี่วัน ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติกี่วัน และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนและสมาชิกสภา
ท่านใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป 

 
(นายมะรอซี  หะยีแวกะจิ)  ผมนายมะรอซี  หะยีแวกะจิ ขอเสนอว่าควรก าหนดระยะเวลาในการแปร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ญัตติรวม 24 ชั่วโมง โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
 
นายแมนซูร  บาบูมาเร๊าะ  ผู้รับรอง 
 
นายเจ๊ะมะ  มะแซ  ผู้รับรอง 
  
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในเมื่อไม่มี 

สรุปว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของสมาชิกสภา นายมะรอซี 
หะยีแวกะจะ ว่าได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 24 ชั่วโมง โดยก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลยะรัง 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 
ประธานสภาฯ หน้าที่แปรญัตติต่างเทศบัญญัติในครั้งนี้กี่คน และจะเสนอใครบ้างนั้น ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
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(นายดือราแม  ดูมิแด)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 103 “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน (2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้กี่คน เสนอครับ 
 
(นายมะรอซี  หะยีแวกะจิ)  ผมนายมะรอซี หะยีแวกะจิ ขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติในครั้งนี้ จ านวน 3 คน 
   
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
 
นายกอยา  ยือริง  ผู้รับรอง 
 
นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี  ผู้รับรอง  
  
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มี 

สรุปว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของสมาชิกสภา  นายมะรอซี  
หะยีแวกะจิ ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร
ญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน 3 คน 

 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติเรียงตามล าดับจนครบ 3 คน 
  วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมี

สิทธิ เสนอชื่ อสมาชิกสภาคนหนึ่ งที่ เห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาลงคะแนนเสียงจากชื่อเหล่านั้น 

 
(นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี)  เสนอสมาชิกสภา นายอับดุลเลาะ  ดูมิแด สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 
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(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุเทพ  ฮะซา   ผู้รับรอง 
 
นายนิมะ ดอกา  ผู้รับรอง 
  
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี สรุปว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มติเห็นชอบให้สภาฯ 
นายอับดุลเลาะ  ดูมิแด สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 1 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

 
(นายดือราแม  ดูมีแด)  เสนอสมาชิกสภา นายอิสมาแอ  สาและมิง  สมาชิกภาเขต 2 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
 
นายยามารูดิง    เจ๊ะเลาะ  ผู้รับรอง 
 
นายมะรอซี  ดือราแมหะย ี  ผู้รับรอง 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ 
  คนที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี สรุปว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มติเห็นชอบให้ 

นายอิสมาแอ สาและมิง สมาชิกสภาเขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

(นายกอยา ยือริง)  เสนอสมาชิกสภา นายฮารอมัน ดือราแมหะยี สมาชิกสภาเขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 
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(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
 
นายอับดุลเลาะ   ดูมิแด  ผู้รับรอง 
 
นายดือราแม    ดูมีแด  ผู้รับรอง  
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี สรุปว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มติเห็นชอบให้      
นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติใน
การท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือน 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่ีเสนอชื่อสมาชิกสภา 1.นายอับดุลเลาะ ดูมิแด, 

    2.นายอิสมาแอ สาและมิง,  
    3.นายฮารอมัน ดือราแมหะยี เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ครั้งนี้ 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ต่อไปให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติวันที่
ประธานสภาฯ   เท่าไหร่ เวลาใด ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ผม นายมะรอซี หะยีแวกะจิ  ขอเสนอระยะเวลาเสนอวันประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 16.40 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลยะรัง 

 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยตามที่นายมะรอซี หะยีแวกะจิ เสนอ คือ เสนอ 

วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 16.40 น.      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง กรุณายกมือครับ 
 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 



-14- 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลก าหนดวันพิจารณา วาระที่  2       
ประธานสภาฯ   (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) ในวันที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่ พร้อม 
           ผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม  ผม นายมะรอซี หะยีแวกะจิ สมาชิกสภาเขต 1 เสนอวันพิจารณา   วาระ
ที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. และพิจารณาวาระ  
ที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. 

 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ นายมะรอซี หะยีแวกะจิ 

เสนอให้พิจารณาวาระที่ 2 วันที่ 21สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. และวาระ
ที่ 3 (ขั้นเห็นชอบ) ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 12 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผมขอสรุป เห็นชอบให้พิจารณา วาระที่  2 (ขั้นแปรญัตติ) ในวันที่     
ประธานสภาฯ    21 สิงหาคม 2561เวลา 14.00 น. และวาระ 3 (ขั้นรับหลักการ)  

ในวันเดียวกันเวลา 15.00 น. เห็นชอบ 12 เสียง(พร้อมประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
(นายสะมาแอ  เจะอาแว)  ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมือถือเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือน ามา
รองนายกฯ   บริจาคให้กับห้องกองสาธารณสุขด้วย เพราะเป็นโครงการมือถือเก่า ชีวิตใหม่ ทั้งนี้ 

เพ่ือเป็นการลดมลพิษจากวัสดุของมือถือที่สามารถท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จึง
ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยครับ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการก าจัดขยะเบียก ส่วน
ขั้นตอนและการวิธีการ เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดครับ  
 

นายอาณัติ  มานะร ี  ครับส่วนขั้นตอนและวิธีการก าจัดขยะเปียกและขยะที่ย่อยสลายได้นั้น ขอ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เชิญดูจากโปรเจกเตอร์ได้เลยครับ และเอกสารที่ได้แจกไปแล้วด้วยครับ 
 
(นายดือราแม  ดูมีแด)  ขอนัดประชุมคระกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมเลือกประธานและ 
เลขาสภาฯ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2562  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.40 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลยะรัง หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2561 ในครั้งนี้ 
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(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 
(นายสุบันโญ  จีนารงค์)   ขอประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีการเรียนดีแต่ 
เลขานุการนายกฯ ขาดทุนทรัพย์และมีความยากจน ทางมหาวิทยาลัยฟาฎอนีขอประชาสัมพันธ์ให้ทุก

ท่านมีบุตรหลานหรือเด็กที่มีคุณสมบัติที่ได้กล่าวไปแล้วประสงค์จะรับทุนให้ติดต่อ
ได้ที่มหาวิทยาลัยฟาฎอนีได้ ตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้วครับ  

 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมอีกครั้งในวันที่ 21 สิงหาคม 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรังครับ และขอปิด
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

 (ลงชื่อ) ........................................ ผู้จดรายงานประชุม 
 

             (นายดือราแม ดูมีแด) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายอิสมาแอ สาและมิง) 
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………...……….กรรมการฯ   (ลงชื่อ)…………………….....…………….เลขานุการ/กรรมการฯ 
             (นายอับดุลเลาะ  ดูมีแด)              (นายฮารอมัน ดือราแมหะยี)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
 
 
ประธานสภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

 
          (ลงชื่อ) ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             

                                                         (นายมะรอปี อาเยาะแซ) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลยะรัง 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลยะรัง             โทรฯ       0 7343 9497 

ที ่  ปน  ๕๒๙๐๑  / 29           วันที ่        10  สิงหาคม  ๒๕๖1 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 / 2561 ประจ าปี พ.ศ.2561 

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลยะรัง ทุกส่วนราชการ  
 
  ด้วย สภาเทศบาลต าบลยะรัง มีข้อราชการที่จะปรึกษาให้ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องส าคัญอ่ืน ๆ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 
15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
 

.   
 

 

                     (นายอาแซ   วาแม) 
                                                           นายกเทศบาลต าบลยะรัง 

 

 

หมายเหตุ : โดยให้แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี   

 

  

ส านักปลัด/งานทะเบียน.................................   
กองคลัง..........................................................   
กองประปา……………………………….………..…... 
กองศึกษา....................................................... 
กองช่าง.......................................................... 
กองสาธารณสุข.............................................. 
 
 
 
 
 



รายชื่อประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 / 2561 ประจ าปี 2561 

วันที่ 15  สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมะรอปี  อาเยาะแซ ประธานสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
  

2. นายกอยา  ยือริง รองประธานสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
  

3. นายฮารอมัน ดือราแมหะยี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

 เขต 1 

  

4. นายเจะมะ  มะแซ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง  

เขต 1 

  

5. นายมะรอซี  หะยีแวกะจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

เขต 1 
  

6. นายสุเทพ  ฮะซา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง  

เขต1 
  

7. นายแมนซูร บาบูมาเร๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง  

เขต 1 
  

8. นายยามารูดิง  เจ๊ะเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

เขต 1  
  

9. นายอิสมาแอ  สาและมิง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

เขต 2 

  

10. นายอับดุลเลาะ ดูมิแด 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

เขต 2  
  

11. นายนิมะ  ดอกา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

เขต 2 

  

12. นายดือราแม  ดูมีแด 
เลขานุการ/สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 2 
  

 
…./ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอาแซ   วาแม นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง   

2. นายสะมาแอ เจะอาแว รองนายกเทศมนตรีต าบลยะรัง   

3. นายหามะ  จาลง รองนายกเทศมนตรีต าบลยะรัง   

4. นายสุบันโญ  จีนารงค ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลยะรัง   

5. นายเจ๊ะบือราเฮง  ดูมีแด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
  

6. นางสาวนริศรา  แดสามัญ นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
  

7. นายศุภชัย  กลั่นศิริ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
  

8. นายอาณัติ  มานะรี นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
  

9. นางาสาววารุณี  ศรีสุข นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 
  

10. นายอัซรีย์  ศุภศิริ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   

11. นางอาซียะห์  อุมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   

12. นางนูรมาร์  ดอมอลอ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  
ระดับต้น 

  

13. นางสาวริสมาร์  เซพโฆลาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

14. นางแวรูณี  วาแม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

15. นายอิบรอเฮม  จาลง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  

 

..../ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

16. นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

17. นางซวายบะห์  กิติชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

18. นางสาวนูรมา  วาแม พนักงานงานทั่วไป   

19. นายอาฮะมัด   มะแซ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   

20. นางมูรือนีห์  เด่นอุดม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

21. 
นายอฌราฝอะหะหมัด  
สาและอารง 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ช านาญการ 

  

22. นางสาวซารีนะห์  ดอกา พนักงานจ้างเหมา 
  

23. นายบูรฮัม  มูละ พนักงานดับเพลิง 
  

   
  

     

     

   
  

   
  

   
  

   
  

 

 

 


