
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 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 
 11นายดือราแม  ดูมีแด   เลขานุการ/สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายนิมะ  ดอกา   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2-ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอาแซ    วาแม   นายกเทศมนตรีฯ 
 2.นายเจะบือราเฮง ดูมีแด   ที่ปรึกษานายกฯ 
 3.นางสาวนริศรา  แดสามัญ  ปลัดเทศบาล 
 4.นายอัซรีย์  ศุภศิริ   หัวหน้าส านักปลัด 
 5.นายศุภชัย  กลั่นศิริ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 6.นายอาณัต ิ  มานะรี   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 7.นางสาววารุณี  ศรีสุข   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8.นางอาซียะห์  อุมา   นักวิเคราะห์นโยบายแผน 
 9.นายอฌราฟ อะหะหมัด สาและอารง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 10.นางแวรูณี  วาแม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน(สป.) 
 11.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน(กองช่าง) 
 12.นายอิมรอเฮม  จาลง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 13.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 14.นางสาวนูรมา  วาแม   คนงานทั่วไป 
 15.นางสมใจ  นิลวิเชียร  นักการ 
 16.นางซวายบะห์ กิติชัย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 17.นางสาวซารีนะห์ ดอกา   พนักงานจ้างเหมา 
 18.นางฮาบีดะฮ์  หะยียูโซะ  นักพัฒนาชุมชน 
 19.นายบูรฮัม  มูละ   พนักงานดับเพลิง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
(นายดือราแม ดูมีแด)  เรียนท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง      
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 บัดนี้ เวลา 10.00 น. สมาชิกสภา 

เทศบาล มีจ านวนครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ผมขอแนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ  ควนกาหลง จังหวัดสตูล ในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนครับ ขอเชิญนักพัฒนาชุมชน 
   แนะน าตัวครับ 
 
นักพัฒนาชุมชน  สวัสดีคะ ดิฉันนางฮาบีดะห์ หะยียูโซะ นักพัฒนาชุมชน ย้ายมาจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตั้ งแต่วันที่  1 
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ยินดีและจะตั้ ง ใจท างานในหน้าที่ของตัว เองอย่างสุด
ความสามารถงานที่ได้รับมอบหมายคะ และขอค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการ
ขอความร่วมมือในการท างานที่จะต้องขอความร่วมมือจากท่าน สท.ทุกท่านด้วยค่ะ  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานประชุม ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
 
(นายมะรอปี อาเยาะแซ) ขอเชิญคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
(นายอับดุลเลาะ ดูมีแด)  ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะรัง   
เลขานุการกรรมการฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอับดุลเลาะ ดูมีแด เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ี ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ     ไม่มี 
 ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 มติที่ประชุม     รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่อง ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
                                                               สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

    หน้าที่ 1 ถึง หน้าที่ 10  ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ 
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(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ   ครั้งที่แล้วบ้างครับ เชิญครับ 
 
 

มติที่ประชุม     -ไม่มี-      
      
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการ
ประธานสภาฯ   ประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือครับ 
 
 

มติที่ประชุม    รับรอง 11 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
 
 

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)   สรุป มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมั ยที่  3  ครั้ งที่  2  ประจ าปี  2561 เมื่ อวั นที่  21  สิ งหาคม 2561                      
    รับรอง 11 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
              
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่        

งานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนล าไย 4 (ถนนดาแลหอมอ) 

 
 
  

(นายมะรอปี อาเยาะแซ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
 

(นายดือราแม ดูมีแด)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ต่อไปขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
(นายอาแซ  วาแม)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลยะรัง ขอเสนอญัตติผู้บริหาร เรื่อง   

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่   งานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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เดิม รายการโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนล าไย 4 
(ถนนดาแลหอมอ) ตั้ง 1,970,000. -บาท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 1,192.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรืมีพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 4,770 
ตารางเมตร  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่   เป็น โครงการลาดยาง     
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนล าไย 4 (ถนนดาแลหอมอ) ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 773 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนไม่น้อยกว่า 3,092 
ตารางเมตร งบประมาณ 1,270,000.-บาท  

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
   
มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับขอเสนอ ญัตติ
ประธานสภาฯ   ผู้บริหาร เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ งานเคหะและชุมชน 
                                      งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เดิม รายการโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนล าไย 4 
(ถนนดาแลหอมอ) ตั้ง 1,970,000.-บาท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,192.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่   เป็น โครงการลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนล าไย 4 (ถนนดาแลหอมอ) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
773 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนไม่น้อยกว่า 3,092 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,270,000.-บาท  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ
   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง พร้อมประธานสภาฯ 
  

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอสรุป ญัตติผู้บริหาร เรื่อง   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ประธานสภาฯ      ชี้แจงใหม่ งานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เดิม รายการโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนล าไย 4 
(ถนนดาแลหอมอ) ตั้ง 1,970,000.-บาท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,192.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่   เป็น โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนล าไย 4 (ถนนดาแลหอมอ) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 773 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนไม่น้อยกว่า 3,092 ตารางเมตร งบประมาณ 
1,270,000.-บาท  เห็นชอบ 11 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ     
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  

 
 
 

(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 ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมตรี ทุกท่านข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลยะรัง ขอเสนอญัตติผู้บริหาร เรื่อง    

ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ 60,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 60,000.-บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 700,000.- บาท ยอดเงินงบประมาณหลัง
โอน 760,000.-บาท  

 

  เหตุผล 
  ด้วยกองช่างมีความจ าเป็นต้องขอโอนเพ่ิม แผนงาน ไฟฟ้าถนน 

งบด าเนินการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนล าไย 4 (ถนนดาแลหอมอ) ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,192.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร งบประมาณอนุมัติ 1,970,000.-บาท โอนลดครั้ง
นี้ 700,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 1,270,000.-บาท 
 

 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
   
มติที่ประชุม  - ไม่มี – 
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(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นขอบกับญัตติผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ   เรื่อง    ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 แผนงานเคหะ 

และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ 60,000. -บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 60,000.-บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 700,000.- บาท ยอดเงินงบประมาณ
หลังโอน 760,000.-บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 เสียง (พร้อมประธานสภาฯ)  
 
 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ผมขอสรุป ญัตติผู้บริหาร เรื่อง  ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ 
60,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 60,000.-บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 
700,000.- บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 760,000.-บาท เห็นชอบ 11 
เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

 

.....พักเบรก 15 นาที….. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน กองศึกษา   

 
(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  
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(นายอาแซ  วาแม)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลยะรัง ขอเสนอญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอ

อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์)  

 
  เหตุผล 
  ตามที่กองศึกษา ได้รายงานถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อโต๊ะ

เอนกประสงค์ เพ่ือใช้ในการจัดงานและจัดกิจกรรมทางศาสนา งานสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลต าบลยะรังนั้น   

 
ทั้งนี้ กองการศึกษา จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า ง  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านั กงาน ( โต๊ ะ
เอนกประสงค์) กองศึกษา ขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร 
สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 15 ตัว ตั้งไว้ 33,000.-บาท  โดยขออนุมัติโอนลด 
จากงบด าเนินงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้ในการศาสนางานสืบสาน 
ประเพณี งบที่ตั้งจ่ายไว้ 65,000.-บาท  คงเหลือก่อนโอนลด 33,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้ 33,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท 

 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ขอขอบคุณท่านนายกฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
   
มติที่ประชุม  - ไม่มี - 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับขอเสนอ ญัตติ
ประธานสภาฯ   ผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 เพ่ือต้ังจ่าย 

รายการใหม่แผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
เอนกประสงค์) กองศึกษา ขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร 
สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 15 ตัว ตั้งไว้ 33,000.-บาท โดยขออนุมัติโอนลด 
จากงบด าเนินงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้ในการศาสนางานสืบสาน
ประเพณี งบที่ตั้งจ่ายไว้ 65,000.-บาท  คงเหลือก่อนโอนลด 33,000.-บาท  
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โอนลดครั้งนี้ 33,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   11   เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ถ้าไม่มี ผมขอสรุป มติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ   แผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า ง  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านั กงาน ( โต๊ ะ
เอนกประสงค์) กองศึกษา ขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร 
สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 15 ตัว ตั้งไว้ 33,000.-บาท โดยขออนุมัติโอนลด 
จากงบด าเนินงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้ในการศาสนางานสืบสาน
ประเพณี งบที่ตั้งจ่ายไว้ 65,000.-บาท  คงเหลือก่อนโอนลด 33,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้  33,000. -บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท      
เห็นชอบ   11   เสียง (พร้อมประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติอื่น ๆ  
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องใดเพ่ิมเติมบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
(นายอาแซ  วาแม)   ยินดีต้อนรับส าหรับการโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ณ 
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลต าบลยะรัง ดีใจที่ได้บุคลากรเพ่ิมเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการท างานให้ 

ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน จากประสบการณ์การท างานที่เก่าคงไม่ต่างกับที่ใหม่
สักเท่าไร เพราะงานอยู่ในลักษณะเดียวกัน อาจจะต่างก็สถานที่และเพ่ือน
ร่วมงาน ยังงัยขอค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ ถึงแม้
จะอยู่กันคนละกองแต่พวกเราก็อยู่แบบพ่ีๆ น้อง ๆ กัน มีอะไรช่วยเหลือกัน
เพราะฉะนั้นปรึกษาหารือหรืองานได้ทุกกองครับ โดยเฉพาะเรื่องการ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ณ ตอนนี้ อยากให้ติดตามด้วยและช่วยตรวจสอบในเรื่อง
ของการลงทะเบียนว่ าถึ งก าหนดในปีพ.ศ . ไหน เ พ่ือจะด า เนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้มาขึ้นทะเบียนตามสิทธิ์ ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือ
กับท่าน สมาชิกฯ ในพ้ืนที่ด้วยเพ่ือความสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้ อาจจะต้องลงพื้นที่ในการส ารวจด้วย งานจะได้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
ไปในแนวทางเดียวกันครับ องค์กรของเราจะได้ขับเคลื่อนไปทางที่ดีและดี
ที่สุดครับ ชาวบ้านก็จะได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใด จะเพ่ิมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และคณะผู้บริหาร ตลอดจน

ผู้อ านวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ ขอประสัมพันธ์การร่วมวิ่ง

การกุศลเพ่ือเด็กก าพร้า “” โดยชมรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอยะรัง โดยก าหนดวันวิ่งใน วันอาทิตย์ ที่ 20 
มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ เมืองโบราณบ้านจาเละ หมู่ที่ 3 ต าบล  
ยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีการวิ่งแบ่งออก 1 ประเภท คือ Funrun    
6.2 กม. รุ่นทั่วไป จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุด ณ สนาม เมืองโบราณยะรัง จุดกลับ
หน้าโรงพยาบาลยะรัง และสิ้นสุดหน้าเมืองโบราณยะรัง 
ผู้สมัครทุกท่าน จะได้รับเสื้อ และเหรียญทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร
ออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามท่ีแนบมาค่ะ 

 

เส้ือ/เหรียญ แห่งความภาคภูมิใจ RUN FOR YATEEM 
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กลุ่มประเภทการวิ่ง 6.2 กม./Km. (ระยะเดียว) * 
รุ่นทั่วไป 
แผนที่ระยะทางในการวิ่ง 6.2 กม.(KM) 
 

 
 
 
 
 
 
XS รอบอก 32 น้ิว 
SS รอบอก 34 น้ิว 
S รอบอก 36 น้ิว 
M รอบอก 38 น้ิว 
L รอบอก 40 น้ิว 
XL รอบอก 42 น้ิว 
XXL รอบอก 44 น้ิว 
 
 
 
ขนาดเส้ือ ( T-Shirt Size) * 
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ค ารับรองของผูส้มคัร * 

 
 
รับรองค าขอสมัคร 
การช าระค่าลงทะเบียน * 

 
เสื้อแขนสั้น 350 บาท 
เสื้อสั้นพร้อมค่าส่ง 400 บาท 
เสื้อแขนยาว 370 บาท 
เสื้อแขนยาวพร้อมค่าส่ง 420 บาท 
เสื้อโปโล VIP 1000 บาท 
เสื้อโปโล VIP ส่งฟรี 
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ขั้นตอนการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง (Pick Up T-Shirt) * 
บริการจัดส่งด่วนถึงบ้าน ช าระค่าเสื้อพร้อมค่าจัดส่งตัวละ 50 บาท จัดส่งให้ภายใน 1 อาทิตย์
ก่อนงานวิ่ง (ส่วนเสื้อโปโล VIP จัดส่งฟรี) 
รับเสื้อตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอ าเภอยะรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นี้คือ รายละเอียดทั้งหมดที่จัดกิจกรรม ส่วนอ่ืนๆ การจัดเตรียมอาหาร

เครื่องดื่มเราได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานข้างนอก ซึ่งในวันงานจะมี
อาหารเลี้ยงในตอนเช้าคะ กิจกรรมดังกล่าวก็มีเท่านี้ อาจจะมีเพ่ิมเติมจะ
ประสานเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ทางไลน์เทศบาลอย่างต่อเนื่อง แต่
ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่าน สท.ทุกท่าน ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนในการซื้อเสื้อ
ด้วยค่ะ ให้หลักฐานที่ส านักปลัดได้เลยคะ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใด จะเพ่ิมอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้หัวหน้า
ประธานสภาฯ   ส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทัศนศึกษาปี 62 ครับ อย่าง 

คร่าว ๆ เพ่ือที่สมาชิกจะได้เสนอด้วยครับ เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมการล่วงหน้า
ด้วยครับ 

 
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และคณะผู้บริหาร ตลอดจน

ผู้อ านวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ จากที่ ไ ด้ ประสานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของโครงการทัศนศึกษาของปีนี้ ได้ตั้งไว้คร่าว ๆ 
น่ะครับ ภาคกลาง จะเน้นในเรื่องของการดูงานเรื่องการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ส่วนรายละเอียดอ่ืน ขอน าเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ ครับ เพ่ือจะได้เตรียม
ความพร้อมตามท่ีท่านประธานได้แจ้งครับ 
 

(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  ท่านสมาชิกท่านใด จะเสนอไปภาคไหนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
ประธานสภาฯ   เสนอให้หัวหน้าส านักด าเนินการจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการเดินทางใน 

ห่วงเวลาด้วย โดยเฉพาะอย่าให้ตรงกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเทศบาล
จะจัดขึ้นด้วยครับ  
 

หัวหน้าส านักปลัด   รับทราบ จะด าเนินการตามความเหมาะสมและเวลาของการเดินทาง
ไปทัศนศึกษาครับ ว่าควรอยู่ในห้วงเวลาใด และจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
(นายมะรอปี  อาเยาะแซ)  มีสมาชิกท่านใด จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ   
 
ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 
  

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

             (นายดือราแม ดูมีแด) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

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

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

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

             

                                                         (นายมะรอปี อาเยาะแซ) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลยะรัง   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 / 2561 ประจ าปี 2561 

วันที ่19 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
   ...............................................................................................................  
   ...............................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3      

                              ครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ กองช่าง 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                             พ.ศ.2562 กองช่าง  
       
ระเบียบวาระที่  5  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  
                             เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ กองศึกษา   
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติอ่ืนๆ 
   ..................................................................................................................  
   ..................................................................................................................  
   ..................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 / 2561 ประจ าปี 2561 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
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. นายสุบัญโญ  จีนารงค์ 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. นางแวรูณี  วาแม เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
  

13. นายอิบรอเฮม  จาลง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  

14. นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  

15. นางซวายบะห์  กิติชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  

16.. นางสาวนูรมา  วาแม พนักงานจ้างเหมา   

17. นายอับดุลเลาะ  หะยีมะ นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ   

 



 

 

 


