
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.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.นางนูรมาร์  ดอมอลอ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
 12.นางอาซียะห์  อุมา   นักวิเคราะห์นโยบายแผน 
 13.นายอฌราฟอะหะหมัด สาและอารง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 14.นางแวรูณี  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 



 
-2- 
 

 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. 
 
(นายดือราแม ดูมีแด)  เรียนท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง      
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 บัดนี้ เวลา 14.00 น. สมาชิกสภา 

เทศบาล มีจ านวนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  - ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานประชุม ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ) ขอเชิญคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
(นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี) ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง   
เลขานุการกรรมการฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายฮารอมัน  ดือราแมหะยี เลขานุการกรรมการตรวจ 
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
   15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ี ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ     ไม่มี 
 ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 มติที่ประชุม     รับรองเป็นเอกฉันท์ 
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 ระเบียบวาระที่ 3     เรื่อง ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
    ยะรังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
    15 สิงหาคม 2561 

มติที่ประชุม     หน้าที่ 1 ถึง หน้าที่ 15 ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ   ครั้งที่แล้วบ้างครับ เชิญครับ 

 
 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
   

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการ
ประธานสภาฯ   ประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    รับรอง  12  เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   สรุป มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมั ยที่  3  ครั้ งที่ 1  ประจ าปี  2561 เมื่ อวั นที่  15 สิ งหาคม 2561                      
    รับรอง  12  เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
              
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอเชิญ
ประธานสภาฯ   ครับ 
   
(นายดือราแม ดูมีแด)   ขอบคุณครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
เลขานุการสภาฯ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี 

ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่าง
น้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก 
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สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญหานั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก 

ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้วพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่พิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจจะลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได ้

ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรค
สามก็ได ้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ต่อไปขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชี้แจง ครับ 
 
(นายอับดุลเลาะ  ดูมิแด)   ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้า นายอับดุลเลาะ ดูมิแด 
เลขานุการแปรญัตติฯ  เลขานุการกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30  -16.30 น. ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่อย่างใด 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรอบคอบแล้วเห็นว่ารูปแบบ 
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การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพร้อมรายละเอียดต่างๆ 
ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน ทุกประการ จึงได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นข้อๆ ดังนี้ 
 

  ข้อที่ 1-7 ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตต ิ
  จึงมีมติยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เดิมขอบคุณ ครับ 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  สรุปว่า ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ชี้แจงมา ไม่มีสมาชิกสภาท่าน

ใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด ครับ 
  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม วาระที่ 2 (แปรญัตติ) สมาชิกท่านใด

เห็นชอบกับการไม่มีการแปรญัตติครั้งนี้ โปรดยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  สรุป เห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จ านวน 12  เสียง         
    (พร้อมประธานสภา) 
  
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ) ขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 3 (ขั้นเห็นชอบ) 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ  
    
(นายดือราแม  ดูมีแด)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มี 

การอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ขอบคุณครับ 
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(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ต่อไปพิจารณา วาระท่ี 3 คือ ขอความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ ผมขอมติที่

ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระที่  3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ตราเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน จ านวน 12 เสียง (พร้อมประธานสภา) 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  กรณี เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ครับ 
 
(นายดือราแม  ดูมีแด)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับ 
เลขานุการสภาฯ ปัจจุบันมาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ

ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง
ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ใน
กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้
เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ร่างเทศ
บัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมาถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยัน
ตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
เทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้า   สภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืน 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป 
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(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญครับ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริงาน
ทั่วเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีริมคลองถึงสะพานหลัง
มัสยิดแนบาแด ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 504,000.-บาท  

 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ   

 

(นายดือราแม ดูมีแด)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ต่อไปขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 

(นายอาแซ  วาแม)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลยะรัง ขอเสนอญัตติ

ผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริงานทั่ว
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีริมคลองถึงสะพานหลังมัสยิดแนบาแด 
ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 504,000.-บาท  

 
  เหตุผล 
  ด้วยกองช่าง แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน มีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายโรงสีริมคลองถึงสะพานหลังมัสยิดแนบาแด ระยะทางกว้าง 
4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 672 
ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หน้า 113 ข้อ 53 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งบทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
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เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กองช่าง จึงจ าเป็นต้องขอโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีริมคลองถึงสะพานหลัง      
มัสยิดแนบาแด  

  โดยขออนุมัติโอนลดโครงการก่อสร้งถนน คสล.ซอยประตูโพธิ์ 2   
(จ่ามะ) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 504,000. -บาท(ห้าแสนสี่
พันบาทถ้วน) 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ) มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม -ไม่มี- 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับขอเสนอ
ประธานสภาฯ   ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2561 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริงานทั่ว
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีริมคลองถึงสะพานหลังมัสยิดแนบาแด 
ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 504,000.-บาท  

โดยขออนุมัติโอนลดโครงการก่อสร้งถนน คสล.ซอยประตูโพธิ์ 2   
(จ่ามะ) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 504,000. -บาท(ห้าแสนสี่
พันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ   12   เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผมขอสรุป ญัตติผู้บริหาร เรื่องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการ
ประธานสภาฯ   ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 กองช่าง แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานบริงานทั่วเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีริมคลองถึง
สะพานหลังมัสยิดแนบาแด ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 
504,000.-บาท 

 
โดยขออนุมัติโอนลดโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประตูโพธิ์ 2   

(จ่ามะ) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งบประมาณ 504,000. -บาท(ห้าแสนสี่
พันบาทถ้วน) เห็นชอบ   12   เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ) มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องใดเพ่ิมเติมบ้าง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
(นายสะมาแอ เจะอาแว)   ขอประชาสัมพันธ์การท ากิจกรรมความสะอาดทุกวันพุธ  
รองนายกฯ   เวลา14.00 น.ของสัปดาห์ ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมท าความ 

สะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราควรให้ความส าคัญเพราะเป็นวาระ
แห่งชาติ ในเรื่องของการการจัดการความสะอาด จากการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ทางกองสาธารณสุขฯได้ ประชาสัมพันธ์การก าจัดขยะเปียกหรือขยะ
อินทรีย์นั้นเอง ทั้งนี้ของความร่วมมือกับพวกเราทุกท่านด้วย เพ่ือเป็น
แบบอย่างในการรณรงค์การก าจัดขยะให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึง
ความส าคัญของการก าจัดขยะเพ่ือเป็นลดมลพิษและเพ่ิมการอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนดิน ขอความร่วมมือครับ 
 

(นายสุบันโญ  จีนารงค์)   ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านรองนายกฯ เพราะถือว่าเป็นหน้าตาของ
เลขานุการนายกฯ  เทศบาลเลยก็ว่าไดค้รับ ขอเสนอในเรื่องของการจัดท าประชาคม อยากให้ 

พวกเราเจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รับทราบให้มากกว่านี้ ให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการประชาคม
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นของประชาชนให้มากครับ  
 

(นายอาณัติ  มานะรี)   ครับ กับ “โครงการมือถือเก่า ชีวิตเปลี่ยน” ยังคงรับโทรศัพท์เก่า
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  อยู่ครับ ตอนนี้รวบรวมแล้วได้ 109 เครื่องโดยประมาณ ยังขาดอีก 

100 เครื่อง ขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ด้วยครับ และเรื่องการ
ก าจัดขยะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีครับ ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ 
ขอบคุณส าหรับทุกโครงการที่ให้ความส าคัญครับ 
 

(นายอาแซ  วาแม)   ครับ ผมขอถือโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านสลามัติฮารีรายอฮัจยีครับ สิ่ง
นายกเทศนนตรี   ใดที่ผมได้ท าอะไรที่ไม่ดี ทั้งกาย และวาจา ผมขอมาอัฟ ณ โอกาสนี้ด้วย 
    ครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันฮารีรายอในปีนี้ครับ 
 
มติที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอฝากพวกเราทุกคนให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ประธานสภาฯ   การประชุมสภา ขอให้เข้าประชุมทุกครั้ง และท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ครับ 
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ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

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

             (นายดือราแม ดูมีแด) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

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

                                                      (นายอิสมาแอ  สาและมิง) 
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………...……….กรรมการฯ   (ลงชื่อ)…………………….....…………….เลขานุการ/กรรมการฯ 
             (นายอับดุลเลาะ  ดูมีแด)                (นายฮารอมัน ดือราแมหะยี)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
 
 
ประธานสภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ถูกต้อง 
 

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

             

                                                         (นายมะรอปี อาเยาะแซ) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลยะรัง   
 

 


