(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
รายชื่อผูมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายจักรภัทร ประสพสงค
2
นายทวิช สุวรรณทํามี
3
นางชริวรรณ คาแกว
4
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร
5
สิบเอกสมควร บุญยะศิลป
6
นางสมศรี มงคลคลี
7
นางรุจเิ รข สายบุญเลิศ
8
นายบุญธรรม จันตะคํา
9
นางพรรณี จันทิมา
รายชื่อผูเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายอําโพน อโนราช
2
นายจันทร กันทะสมบัติ
3
นายปฐมรัตน จีรัง
4
นายมานะ คูหา
5
นายชวย โปธิ
6
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
7
นายกรินทร อโนราช
8
นายศุภชัย กาบทอง
9
นายนิติกร ศรีวิไชย
10
นายวรวุฒิ อูปคํา
11
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
12
นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย

ตําแหนง
สมาชิก สท.เขต 1
ประธานสภาฯ
สมาชิก สท.เขต 1
สมาชิก สท.เขต 1
สมาชิก สท.เขต 2
รองประธานสภาฯ
สมาชิก สท.เขต 2
สมาชิก สท.เขต 2
สมาชิก สท.เขต 2

ลายมือชื่อ
จักรภัทร ประสพสงค
ทวิช สุวรรณทํามี
ชริวรรณ คาแกว
เกรียงไกร แสงเพ็ชร
สมควร บุญยะศิลป
สมศรี มงคลคลี
รุจเิ รข สายบุญเลิศ
บุญธรรม จันตะคํา
พรรณี จันทิมา

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
นายกเทศมนตรีฯ
อําโพน อโนราช
รองนายกเทศมนตรีฯ
จันทร กันทะสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ปฐมรัตน จีรัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
มานะ คูหา
ที่ปรึกษานายก ฯ
ชวย โปธิ
เลขานุการสภาฯ
จอมชัย ทิพยกมลเสน
หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร อโนราช
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศุภชัย กาบทอง
เจาพนักงานปองกันฯ
นิติกร ศรีวิไชย
ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ
วรวุฒิ อูปคํา
นิติกร
จิราณุวัฒน เสียงดัง
นักจัดการงานทั่วไป
รัชฎารักษ เนตรนันชัย

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

เรื่อง ประธานแจงใหทราบ
-แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวดที่ 9 การรักษา
ระเบียบและความสงบเรียบรอย ขอ 117- ขอ 122 ขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมปฏิบัติ
ตามขอบังคับการประชุมสภาฯ โดยเครงครัด
-ตามที่ สภาเทศบาลตําบลยางฮอม มีมติในทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
พิจารณาเห็นชอบแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โดยไดมีการแตงตัง้
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม
2561 และวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
-บัดนี้ ครบกําหนดตามระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติไดรบั แบบเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แลว ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณารางเทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 2
(ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงกําหนดใหมกี ารประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่
3/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในครั้งนี้ขึ้น
-รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
กอนมีการลงมติ

-3ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/
งดออกเสียง - เสียง)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทูถาม
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ที่เสนอใหม
นายทวิช สุวรรณทํามี
-เนื่องจาก การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม ตามระเบียบ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 วาระที่ 5.1 และ 5.2 เปนการพิจารณารางเทศบัญญัติ ซึ่งไมเกี่ยวดวย
การเงิน จึงขอเสนอใหพจิ ารณาดําเนินการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
โดยการการพิจารณาวาระทีส่ องนั้นใหทปี่ ระชุมสภาทองถิ่นเปน
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 45
จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนผูท ี่อยูในที่ประชุมในการเสนอพิจารณาสามวาระรวด
มติที่ประชุม
-มีมติรับรองใหเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/
งดออกเสียง - เสียง)
นายทวิช สุวรรณทํามี
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
มติที่ประชุม
-เห็นชอบใหพิจารณารางเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลยางฮอม ตามระเบียบ
วาระที่ 5.1 และ 5.2 ดวยการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/
งดออกเสียง - เสียง)
นายทวิช สุวรรณทํามี
5.1 เรื่อง รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
คาตอบแทนเปนรายปจากผูรับอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง มาดวย)
-ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอม ไดตราเทศบัญญัติตําบลยางฮอม เรื่อง
การเรียกเก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูร ับอนุญาตตามมาตรา 9
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 เพื่อเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูไดรับ
อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-4ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอม โดยไดมีการกําหนดอัตราการเรียก
คาตอบแทนรายป การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ 8 บาท ซึ่งมีอัตรา
ที่ต่ํากวาบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดินกําหนด นั้น
ประกอบกับทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย
ประจําจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมดังกลาวไดมี
ความเห็นเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียก
เก็บคาตอบแทนจากผูไดรบั อนุญาต ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2554 ที่กําหนดใหการขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ 8 บาท
นั้น เปนอัตราที่ต่ํากวาบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดินกําหนด
และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของรวมทั้งเทศบาลตําบล
ยางฮอมใหมีการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนดังกลาว ใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
-ดังนั้น เพื่อใหการเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูไดรบั อนุญาตตามมาตรา 9
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน และเปนการเพิ่มรายไดใหแกเทศบาลตําบลยางฮอม จึงควร
พิจารณาแกไขอัตราคาตอบแทนในบัญชีแนบทายประกาศเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูรบั
อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 ดังนี้
จากเดิม
(ก) กรณีการขุดหรือดูดทราย ในอัตราลูกบาศกเมตรละ 8 บาท
แกไขใหม
(ก) กรณีการขุดหรือดูดทราย ในอัตราลูกบาศกเมตรละ 16 บาท
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมวาระที่ 1
(ขั้นรับหลักการ) หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บ
คาตอบแทนเปนรายปจากผูรบั อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561) วาระที่ 1
(ขั้นรับหลักการ)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-5-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูรบั อนุญาต
ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561) (ขั้นรับหลักการ) แลว อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ขอ 45 วรรค
แรกและวรรคสองใหที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอมเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะเสนอขอแปรญัตติรางเทศ
บัญญัตเิ ทศบาลตําบลยางฮอมฯ ดังกลาวในระเบียบวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ ใหคงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียก
เก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูร ับอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติใหคงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูร ับอนุญาตตาม
มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561) ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) การพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระ
ที่ 3 (ขั้นลงมติ) ไมมีการอภิปรายขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การเรียก
เก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูร ับอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง /
ไมเห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง)
-ใหเลขานุการดําเนินการสงรางเทศบัญญัติฯ ไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

-65.2 เรื่อง รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง มาดวย)
-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดรบั การถายโอนภารกิจสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ําไดแก สถานีสบู น้ําดวยไฟฟาสันตับตอง สถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานน้ําแพร และสถานีสบู น้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทุงศรีเกิด
หมูที่ 3 จากโครงการชลประทานเชียงราย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงาน
ของสถานีสบู น้ําดวยไฟฟามีประสิทธิภาพ และเพือ่ เกิดประโยชนเปนธรรม
กับสมาชิกผูใชน้ํา เชน การบริหารจัดการ การขอใช การสูบน้ํา และการ
จัดสรรน้ํา การดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสิน และการเก็บคาบริการในสวน
ของกลุม เกษตรกรผูใชน้ําเพื่อสงมอบใหเทศบาลตําบลยางฮอม ชําระคา
กระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน เทศบาลตําบลยางฮอม
จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลยางฮอม เรือ่ ง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพื้นที่ตําบลยางฮอม ดังกลาว
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมในวาระที่
1 (ขั้นรับหลักการ) หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีม ติเ ห็ นชอบร างเทศบั ญ ญั ติเ ทศบาลตํา บลยางฮอม เรื่ อ ง การบริ ห าร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลยางฮอม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสบู น้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561
วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) แลว อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ขอ 45 วรรค
แรกและวรรคสอง ใหทปี่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานสภาเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะเสนอขอแปรญัตติรางเทศ
บัญญัตเิ ทศบาลตําบลยางฮอม ดังกลาวขางตน ในระเบียบวาระที่ 2
(ขั้นแปรญัตติ) หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

-7-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ ใหคงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ตามที่ สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติใหคงรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลยางฮอม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสบู น้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561
ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) การพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่ 3
(ขั้นลงมติ) ไมมีการอภิปรายขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2561 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ใหเลขานุการดําเนินการสงรางเทศบัญญัติฯ ไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
5.3 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3
(ขั้นลงมติ)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง มาดวย)
-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
พิจารณาเห็นชอบแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และไดมีการแตงตัง้
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อรับคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังกลาว ในระหวางวันที่ 16-17
สิงหาคม 2561 และวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น บัดนี้ ครบกําหนดตาม
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไดรับแบบเสนอขอ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 แลว

-8-เพื่อใหการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ไดแถลงชี้แจงใหที่ประชุมสภาเทศบาลไดรับทราบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 50 ตอไป
นางชริวรรณ คาแกว
-คณะกรรมการแปรญัตติไดพจิ ารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แลว มีความเห็นใหเปนไปตาม
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ ที่สมาชิกสภาเทศบาล
ไดยื่นเสนอคําแปรญัตติ โดยขอเสนอใหมีการตัดงบประมาณในสวนของ
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
-และเห็นควรใหสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามการเสนอ
คําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และของนายกเทศมนตรี
ตําบลยางฮอม เพือ่ พิจารณาเรียงตามลําดับขอทีม่ ีการขอแปรญัตติ และ
เสนอรายงานการพิจารณาการแปรญัตติตามความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ
ตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอมตอไปตามระเบียบฯ
-คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอรายงานความเห็นของคณะกรรมการฯ
ในการพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเสนอตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
และรายงานแกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมพิจารณาตอไป
นางสมศรี มงคลคลี
-ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติ เรือ่ ง รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเสนอขอตัดงบประมาณ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท โดยมี
ความเห็นวา ยังไมมีความจําเปนเรงดวนมาก หากซื้อมางบประมาณที่ใช
คอนขางมากแตยังไมมีความจําเปนที่สุด และเทศบาลไมมีทจี่ อดรถดังกลาว
อยากใหพจิ ารณาแกไขปญหาใหประชาชนดานอื่นที่ไดประโยชนสูงสุด
มากกวานี้

-9นางรุจเิ รข สายบุญเลิศ
-ในการประชุมครั้งที่แลว ไดมีการสอบถามเกี่ยวกับน้ํายาโฟม สามารถซื้อได
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 ที่ไหน ราคาตอลิตรเทาไหร และสามารถเก็บไดนานเพียงใด หากมีเหตุการณ
ไฟไหมเชื้อเพลิง เชน ปมน้ํามัน ก็คงไมเพียงพอทีจ่ ะสามารถระงับเหตุได
เมื่อซือ้ มาแลวตองมีสถานที่เก็บน้ํายาโฟมที่เหมาะสม หากไมมีจะสงผลตอ
คุณภาพ และสภาพของน้ํายาโฟมที่ใช และเห็นวาการปรับปรุงอาคารหอง
ประชุมสภาเทศบาล นาจะเปนเรือ่ งสําคัญอันดับตนที่สมควรพิจารณาใช
งบประมาณมากกวาการซื้อรถดับเพลิง ซึง่ ยังไมมีความจําเปน
นายทวิช สุวรรณทํามี
-ขอเชิญคณะผูบริหาร หรือผูแทนไดแถลงชี้แจงความเห็นกรณีที่มีการเสนอ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขอตัดงบประมาณในรายการ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
นายอําโพน อโนราช
-ตามที่ไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
พ.ศ.2562 คณะผูบริหารไดพิจารณาถึงศักยภาพของเทศบาลตําบลยางฮอม
รวมทั้งการดูแลพื้นที่ซงึ่ ปจจุบันไดมีอาคาร สิง่ ปลูกสราง โรงงาน ปมน้ํามัน
และแหลงทองเที่ยว ประกอบกับงบประมาณที่มีเพียงพอ ทีจ่ ะสามารถ
ดําเนินการใหบริการดานการปองกันสาธารณภัยตามภารกิจในหนาที่ของ
เทศบาลได จึงไดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถดับเพลิง เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในพื้นที่ซงึ่ เทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงเทศบาล
ตําบลยางฮอมมีศักยภาพที่ดีกวาที่อื่น จึงเห็นความสําคัญของประชาชนเปน
ที่ตั้ง เชน บานน้ําแพรเคยเกิดเหตุไฟไหมไดขอความชวยเหลือจากเทศบาล
ตําบลบุญเรือง บานหวยสักเกิดเหตุไฟไหมไดขอความชวยเหลือจากเทศบาล
ตําบลปาตาล และเทศบาลตําบลบานตา มาดําเนินการชวยเหลือ ในดาน
บุคลากรก็มีความพรอมในภารกิจนี้ ซึง่ ในชวงหนาแลง หรือหนาฝนก็สามารถ
ใชรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคในการชวยเหลือชะลางดินโคลนถลม หรือ
บรรเทาความเดือดรอนในชวงฤดูแลงได แตรถสําหรับการดับเพลิงยังไมมี
ทั้งนี้ คณะผูบริหารมีความเห็นใหคงรางเทศบัญญัตงิ บประมาณฯ ตามที่มี
การเสนอญัตติ
-ในสวนของอาคารสํานักงานทีเ่ สนอจะจัดใหมกี ารปรับปรุงซอมแซมขอให
กองชางไดดําเนินการชี้แจง

นายกรินทร อโนราช
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง

นายศุภชัย กาบทอง
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิติกร ศรีวิไชย

-10-ชี้แจงงบประมาณที่จะดําเนินการปรับปรุงอาคารหองประชุมสภาเทศบาล
โดยจะใชงบคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อดําเนินการ
ดังนี้
1.ปรับปรุงเพดานหองประชุม และบริเวณฉากกั้นหลังหองประชุม
2.เทลานดานหลังอาคารหองประชุมพรอมรางระบายน้ํา
3.ปรับภูมิทัศนบริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาล
-ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว ดังนี้
1.ราคาจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยก ไดมีการสืบราคาจาก
ทองตลาด ซึง่ ไดราคาต่ําสุดในทองตลาดที่ราคา 4,050,000 บาท
2.น้ํายาโฟม ราคา 3,200 บาทตอแกลลอน (ขนาด 20 ลิตร) และมีอายุการ
ใชงานประมาณ 10 – 20 ป โดยในการใชงานน้ํายาโฟมจะใชโดยวิธีการผสม
กับน้ําในอัตราสวนน้ํายาโฟม 3 ลิตร ตอน้ํา 100 ลิตร
3.กรณีบุคลากรเจาหนาทีป่ ระจํารถดับเพลิงมีจํานวนไมเพียงพอ โดยจะ
ขอใหคณะผูบริหารพิจารณาเพิม่ จํานวนพนักงานดับเพลิงใหเหมาะสมกับ
การออกปฏิบัติงาน ในสวนของความรูและทักษะในการใชอุปกรณของ
เจาหนาที่ ไดมีบุคลากรทีผ่ านการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตนมาแลว
และสามารถใชงานอุปกรณไดเปนอยางดี ซึง่ หากไดรบั การอนุมัติจะขอรับ
การฝกอบรมในระดับขั้นกาวหนาตอไป
4.กรณีที่เทศบาลตําบลยางฮอม มีอุปกรณ เครือ่ งมือ และเจาหนาที่พรอม
และเหมาะสมทีจ่ ะจัดตั้งเปนศูนยฝก อบรมเกี่ยวกับงานฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมอพยพหนีภัยได ซึ่งเทศบาลสามารถนําเงินคาลงทะเบียนของผูที่
จะเขาอบรมฯ มาเปนเงินรายไดของเทศบาลอีกทางหนึ่ง
-เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานประจํารถดับเพลิงจะตองมีไมนอยกวา 6 คนตอ 1คัน

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชวย โปธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

นายจันทร กันทะสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

-เมื่อพิจารณาจากงบประมาณจะเปนคาใชจายทีส่ ูง แตก็มีความจําเปนมาก
เชนกัน ซึ่งหากมีเหตุการณเกิดขึ้นก็สามารถชวยเหลือประชาชนไดอยาง
ทันเหตุการณ ในสวนของการประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
ในการชวยเหลือ เมื่อเทศบาลตําบลยางฮอมมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ดําเนินการไดก็ควรพิจารณาตั้งงบประมาณไวเพื่อปองกันไมใหเกิดความ
เสียหาย
-ที่ผานมาหากเกิดน้ําปาไหลหลากก็ไดใชรถบรรทุกน้ํา ในการชวยเหลือ
เทศบาลตําบลยางฮอมมีรถที่สามารถใชงานไดเพียงคันเดียว ซึ่งหากมีความ
ชํารุดจนไมสามารถใชงานไดก็ตองมีรถทีเ่ ขามาทําหนาที่ใหความชวยเหลือ
ตอไป

-11ถาประสานขอรับความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
บอยครั้งก็เห็นวาไมเหมาะสมทัง้ ๆทีเ่ ทศบาลตําบลยางฮอมมีศักยภาพ
มากกวา
นายปฐมรัตน จีรัง
-เนื่องจากเปนเหตุการณอันไมพงึ่ ปรารถนา จึงควรพิจารณาจัดหารถดับเพลิง
รองนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
ใหมีไวเปนของตนเอง อยารอแตจะขอรับการชวยเหลือจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขางเคียง
นายมานะ คูหา
-การจัดซื้อรถดับเพลิงเปนสิง่ ที่ดี ทีผ่ านมาเทศบาลตําบลยางฮอมไมสามารถ
เลขสนุการนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม ใหความชวยเหลือไดอยางทันทวงที เนื่องจากขาดความรวดเร็วจึงทําให
เทศบาลตําบลยางฮอมขาดความนาเชื่อถือ ราคารถดับเพลิงเปนราคาทีส่ งู แต
ความจําเปนก็มีมากตามไปดวย
นายทวิช สุวรรณทํามี
-กรณีที่มีการเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) จะใหมีการแปรญัตติ ขอตัด
งบประมาณ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
หรือคงรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ตามความเห็นของคณะผูบ ริหาร
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมวาระที่ 2
(ขั้นแปรญัตติ) หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
นายทวิช สุวรรณทํามี
-สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดเห็นควรใหมีการตัดงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ในหมวด
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบใหมกี ารตัดงบประมาณ รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-12แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
ดวยคะแนนเสียงเทากัน (เห็นชอบ 4 เสียง / ไมเห็นชอบ 4 เสียง /
งดออกเสียง 0 เสียง)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 86 วรรคสอง
“ในกรณีไดมีมติคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนน
เปดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ เติม
ขึ้นอีกหนึ่งเสียงโดยเปดเผยเปนเสียงชี้ขาด และประธานทีป่ ระชุมจะให
เหตุผลดวยหรือไมก็ได”
-ดังนั้น ขาพเจาจึงขอใชสิทธิของประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอมออก
เสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เห็นชอบใหมีการตัดงบประมาณ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
-มีมติเห็นชอบใหมกี ารตัดงบประมาณ รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท
ดวยคะแนนเสียงขางมาก (เห็นชอบ 5 เสียง / ไมเห็นชอบ 4 เสียง /
งดออกเสียง 0 เสียง)
-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติใหมีการตัดงบประมาณ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) การพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่ 3
(ขั้นลงมติ) ไมมีการอภิปรายขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ ใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)

-13-ใหเลขานุการดําเนินการสงรางเทศบัญญัติฯ ไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายอําโพน อโนราช
-ขอยึดถือมติที่ประชุมสภาฯ เปนที่ตงั้ ทั้งนีเ้ ทศบาลตําบลยางฮอม ก็ยังเปนที่
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
พึ่งของประชาชน และตองใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขแกประชาชน
ตอไป ขอขอบคุณทุกทานที่ไดเคยใหการอนุมัติงบประมาณที่ผานมา และจะ
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ตําบลยางฮอมของเราตามอํานาจหนาที่ตอไป
เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายใน
นายทวิช สุวรรณทํามี
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร
-กรณีบริษัทศรีตรัง หากมีการตรวจเยี่ยมครั้งตอไป อยากใหเจาหนาทีท่ ี่
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 เกี่ยวของแจงใหสมาชิกสภาฯ ทราบและเขารวมในการตรวจเยี่ยมดวย
เนื่องจากบางครั้งมีประชาชนสอบถามเรื่องตางๆ เกี่ยวกับบริษัทดังกลาว
สมาชิกสภาไมสามารถตอบคําถามของประชาชนได
นายบุญธรรม จันตะคํา
- ขอหารือ เนื่องดวยถนนสายบานหวยสักเชื่อมตอบานยางฮอม ลักษณะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 พื้นที่ถนนมีระดับต่ํากวาทุงนา ชวงนี้ฝนไดตกหนัก ทําใหเกิดปญหาดินโคลน
สัญจรลําบากมากกวาปกติ
- กรณีถนนบริเวณบานใหมพัฒนา หมูที่ 10 ซึ่งไดเคยสํารวจไปแลวเมื่อ ป
กอน จึงขอเนนย้ําการแกไขปญหาเรื่องนี้ดวย
นายอําโพน อโนราช
-กรณีบริษัทศรีตรัง นายกซึ่งไมไดรวมเปนคณะกรรมการ แตก็มีโอกาสเขา
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
รวมตรวจเยี่ยมดวย พรอมคณะกรรมการ ที่ผานมานั้นการตรวจขอรับ
ใบอนุญาตของบริษัทก็ยังไมไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการแตอยาง
ใด ในเรื่องกลิ่นยางพาราจากประชาชน และไดมีความเห็นวาควรแจงให
สมาชิกสภาฯ เขารวมตรวจเยี่ยม ในคราวตอไปเชนกัน
-สําหรับ ถนนบานใหมพฒ
ั นา หมูท ี่ 10 นั้น ก็ขอเปนไปตามลําดับตามที่
เขาใจ มันเชื่อมกับถนนโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดสอบถาม
ชางแลวก็จะดําเนินการไดอยู ตอไปคงตองรองบประมาณ
-ถังเก็บน้ําบานปาแดง ตอนนี้รอการประกาศ ดําเนินการหาชางเขามา
ดําเนินการให ตองมีรายละเอียดเพิ่มเติม เชน ทอสําหรับระบายน้ําเพิ่มมาอีก
และตองดูตามกฎระเบียบดวย จะทําอะไรโดยไมศึกษาระเบียบนั้น จะถือ
เปนความผิดได
นายทวิช สุวรรณทํามี
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติม
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
หรือไม หากไมมีขอปดการประชุม
ปดประชุม
-เวลา 11.30 น.

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
(จอมชัย ทิพยกมลเสน)
ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ผูบันทึกการประชุมสภา

