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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป 

สมัยประชุมสามัญประจำปี 2562  สมัยที่ 4 (คร้ังที่ 1) 

วันจันทร ์ที่ 11  พฤศจกิายน  2562  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป 

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

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาล ประยูร  สุขขี  

2 นายดอรอฮะ   ลาเต๊ะ รองประธานสภา ทต. ดอรอฮะ   ลาเต๊ะ  

3 นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 นิพันธ์  ฆาเฆาะ  

4 นายสาปีดี  สุหลง สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 สาปีดี  สุหลง  

5 นายอนุพงศ์  บัวขวัญ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 อนุพงศ์  บัวขวัญ  

6 นายนิรันดร์  เพชรแท้ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 นิรันดร์  เพชรแท้  

7 นายอัรจอืมิง    สามะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 อัรจอืมิง    สามะ  

8 นายสมภพ  แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 สมภพ  แก้วสุวรรณ  

9 นายรอซ๊ะ  ตาแล สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 รอซ๊ะ  ตาแล  

10 นายณรงค์  ช่วยภิบาล สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ณรงค์  ช่วยภิบาล  

11 นายประภาส  แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ประภาส  แก้วสุวรรณ  

12 นายยูนุ  ดอเล๊าะ สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 2 ยูนุ  ดอเล๊าะ  

13 นางสาวณัฐชยา  สมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล ณัฐชยา  สมบูรณ์  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล นวรัตน์ เพ็ชรเรือน

ทอง 

 

2 นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน หน.สำนักปลัด นุชนาฎ  จันทร์ขุน  

3 นายปรีชา  สมบูรณ์แก้ว กำนัน ปรชีา  สมบูรณ์แกว้  

4 นายมะยิ  ดอคา ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 6 นายมะยิ  ดอคา  

5 น.ส.อัจฉราพร  ดาราจติร นักพัฒนาสังคม อัจฉราพร  ดาราจติร  

6 น.ส.ฐิตริัตน์  สาระพงศ์ นักวิชาการเงิน ฐิติรัตน์  สาระพงศ์  

7 น.ส.อภสิมัย  ดำบาง จพง.พัฒนาสังคมปฏิบัติงาน อภสิมัย  ดำบาง  

8 นางช่วน  จันทนา แกนนำตำบล ช่วน  จันทนา  

9 นางเกศินี  ไชยหมาน แพทย์ตำบล เกศนิี  ไชยหมาน  
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ผู้มาประชุม     13     คน   ผู้ไม่มาประชุม     - คน 

ผู้ลาประชุม      -       คน   ผู้เข้ารวมประชุม  9 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมีนายประยูร  สุขขี ประธานสภาเทศบาลตำบลยุโป  

เป็นประธานที่ประชุมและดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

- ขอต้อนรับผู้ใหญ่หมู่ที่ 6 และผู้นำท้องที่ที่จะมาร่วมเข้าประชุมวันนี้ 

- วันนีต้รงกับวันที่ 11 พฤศจกิายน 62 ตรงกับวันลอยกระทง ขอเชิญท่าน

สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานลอยกระทง เวลา 18.00 น. ณ บริเวณริมสระน้ำ 

หลังเทศบาลตำบลยุโป 

- แจ้งให้ระวังการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวติและทรัพย์สิน ขอให้

ผูป้กครองตักเตือนลูกหลานไม่ใหเ้ล่นดอกไม้เพลิง หากมีเหตุโปรดแจ้ง 199 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยุโป   

 1.สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี 1)  เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม  2562 

 2. สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 2)  เมื่อวันท่ี 

 19  สิงหาคม  2562   

ณัฐชยา  สมบูรณ์  รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 

เลขานุการ มีการเสนอร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563  

การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

การยื่นญัตติ 

รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

2563 ขั้นแปรญัตติ และขั้นขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

นายประยูร  สุขขี  สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายละเอียด   

ประธานสภา ฯ    

นายนิรันดร ์เพชรแท้  แก้ไขตัวหนังสือหนา้ที่ 2 สถานการณ์คลัง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

สธ.เขต 1   ข้อที่ 1 หน้าที่ 3 แก้ไขที่สะกดผดิเป็นสถานะด้านการคลัง 

นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง  แก้ไขคำที่ผดิเป็นสถานการณ์ด้านการคลัง จะให้ทางเลขาแก้ไขให้ถูกต้อง 

นายประยูร  สุขขี  มีท่านใดต้องการแก้ไขรายละเอียดอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้รับรองรายงาน 
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ประธานสภา ฯ การประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  เมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม  2562 และสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 

3 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2562   

มติท่ีประชุม   ให้การรับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอใหม่ 

นายประยูร  สุขขี 3.1 เพื่อทราบ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

ประธานสภา ฯ งบประมาณ 2563  

    เชญิปลัดเทศบาลชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตามระเบียบเมื่อเทศบาลทำ 

ปลัดเทศบาล เทศบัญญัติแลว้เสร็จ ก็ได้ส่งให้ทางผูว้่าราชการจังหวัดอนุมัต ิหลังจากอนุมัติ

แล้วทางเทศบาลก็ได้ประกาศใช ้ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และมีผล

บังคับใช้ได้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

นายประยูร สุขขี มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่ารับทราบ 

ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม   ทราบ  

      

นายประยูร สุขขี  3.2 เพื่อทราบ การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ    2563 สามารถดูได้ที่ www.yupo.go.th 

นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง หลังจากที่ทางเทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ ทุกฝ่ายก็ได้จัดทำแผน 

ปลัดเทศบาล   ดำเนนิงาน เพื่อตรวจตดิตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปดู 

ได้ที่ www.yupo.go.th ซึ่งในปีนี้เทศบาลได้กำหนดแผนเป็นรายไตรมาส 

เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม 

นายประยูร สุขขี  ผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.yupo.go.th  ที่ประชุมจะ

ประธานสภาฯ    ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มถีือว่ารับทราบ    

มติท่ีประชุม   ทราบ  

 

นายประยูร สุขขี  3.3 เพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 

ประธานสภา ฯ   ขอเชญิฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด   

นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลยุโป ปีงบประมาณ 2562   

http://www.yupo.go.th/
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ปลัดเทศบาล ยุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

เพื่อสุขภาพการบริหารองค์กร 11 โครงการ ยทุธศาสตร์ด้านการศกึษา

ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 37 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข

ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวติ 35  โครงการ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านสังคม 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 โครงการ รวมการดำเนินงานตาม

แผนทั้งหมด 127 โครงการ ทางเทศบาลได้นำโครงการไปจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายตามรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  ยุธศาสตร์ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อสุขภาพการบริหาร

องค์กร 11 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษาศาสนาวัฒนธรรม

นันทนาการ 32 โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

การพัฒนาคุณภาพชวีิต 35  โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

14  โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 9  โครงการ  

รวมแลว้ดำเนินการ 116 โครงการ ได้ 91 กว่าเปอร์เซ็น รายละเอียดอยู่ใน

เอกสารแนบทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ 

นายประยูร สุขขี  ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดแล้ว มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม   ทราบ  

     

นายประยูร  สุขขี 3.4 เพื่อทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา ฯ ท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี 2562 

    ขอเชญิทางฝ่ายบริหารชีแ้จงรายละเอียด 

นส.นวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง ข้อ 3.3 และ 3.4 เป็นรายงานที่เราได้ดำเนินงานไปแล้วเป็นข้อมูลชุด

ปลัดเทศบาล   เดียวกัน สามารถดูในเอกสารแนบได้ 

นายประยูร  สุขขี  ทุกท่านรับทราบ    

มติท่ีประชุม   ทราบ  

 

นายประยูร  สุขขี  3.5 เพื่อทราบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บรกิาร 

ประธานสภา ฯ   สาธารณะปี 2562 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะปี 2562  

หัวหน้า สนป.   ทางเทศบาลได้กำหนดงานประเมินความพึงพอใจ ดา้นสวัสดิการสังคม ด้าน 
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การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้าน

การบำรุงศลิปวัฒนธรรม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ผูท้ี่มารับบริการ

จำนวน 50 คน และจากชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน  

นายประยูร สุขขี  ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดแล้ว มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

นายประยูร  สุขขี  3.6 เพื่อทราบสรุปผลการเกิดสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  สรุปผลการเกิดสาธารณภัย ไม่มเีหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เหตุวาตภัย 

หัวหน้า สนป.   เกิดขึ้น 4 ครั้ง โดยเกิดจากเหตุตน้ไม้ล้มทับหลังคาบ้าน ประชาชนได้รับการ 

ช่วยเหลอื 7 หลังคาเรือน ปัญหาภัยแล้งก็จะมีปัญหาระบบน้ำประปาไม่

เพียงพอ เนื่องจากเครื่องไม่สามารถสูบน้ำได้เพียงพอ เทศบาลได้ซ่อมเครื่อง

สูบน้ำของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 และได้จัดถังบรรจุนำ้เพื่อเป็นการช่วยเหลอื

เบือ้งตน้ 

นายประยูร สุขขี  ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดแล้ว มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม   ทราบ  
 

นายประยูร สุขขี  3.7 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น

ประธานสภา ฯ   รายการใหม่ของสำนักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองฉีดพ่นยุง 

แบบ ULV จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  เดิมได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซือ้เครื่องพ่นหมอกควันในเทศบัญญัติ แต่เนื่อง 

หัวหน้า สนป. จากมีผู้แนะนำให้ใช้เครื่องฉีดพ่นยุงแบบ ULV ซึ่งไม่มีในบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนัก

ปลัด จัดซือ้ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดพ่นยุงแบบ ULV     

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง   เนื่องจากที่มกีารประชุม สปสช. ได้มกีารแนะนำให้ใชเ้ครื่องฉีดพ่นยุงแบบ ULV 

ปลัดเทศบาล เพราะเป็นรุ่นใหม่มรีัศมใีนการพ่นมากกว่ารุ่นเดิม มีประสิทธิภาพมากกว่า   

นายประยูร สุขขี  มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มขีอใหเ้ลขาได้นับองค์ประชุม 

ประธานสภา ฯ  

นส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมม ี12 คน 

เลขาฯ 

นายประยูร สุขขี  เมื่อองค์ประชุมพร้อม ผมขอมตทิี่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอน 
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ประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนักปลัด จัดซื้อ

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดพ่นยุงแบบ ULV จัดซื้อนอกเหนอืบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื เห็นชอบ จำนวน 11 

คน  ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 คน งดออกเสียง จำนวน  1 คน   

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบให้อนุมัต ิขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

ของสำนักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดพ่นยุงแบบ ULV จัดซื้อ

นอกเหนอืบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 11 คน 

- ไม่เห็นชอบให้อนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ของสำนักปลัด จัดซือ้ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดพ่นยุงแบบ ULV 

จัดซื้อนอกเหนอืบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 0 คน 

- งดออกเสียง 1 คน 

- เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ของสำนักปลัด จัดซือ้ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดพ่นยุง

แบบ ULV จัดซื้อนอกเหนอืบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

นายประยูร สุขขี  3.8 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น

ประธานสภา ฯ   รายการใหม่ของสำนักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้น่ังประชุม 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  สำนักปลัดขอโอนจากงบประมาณจากแผนงานสาธารณสุขของเครื่องพ่นยุง 

หัวหน้า สนป.    ที่เหลอือยู่ 30,000 บาท ซึ่งจะใช้ซือ้เก้าอีใ้นหอ้งประชุมจำนวน 24  ตัว   

ราคาตัวละ 850  บาท รวมเป็นเงิน  20,400  บาท ส่วนเงินที่เหลืออกี 

9,600 บาท ก็ขอโอนไปในเงนิสำรองจ่ายในคราวเดียวกัน 

นายประยูร สุขขี  มีใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานับองค์ประชุม

ประธานสภา ฯ   

นส.ณัฐชยา  สมบูรณ์  องค์ประชุมม ี12 คน 

เลขาฯ 

นายประยูร สุขขี  เมื่อองค์ประชุมพร้อม ผมขอมตทิี่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอโอน 

ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนักปลัด จัดซือ้ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอีน้ั่งประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื 

เห็นชอบ จำนวน 11 คน  ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 คน งดออกเสียง จำนวน  

 1 คน   
 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ 

สำนักปลัด จัดซือ้ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งประชุม จำนวน 11 คน 
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- ไม่เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่

ของสำนักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งประชุม จำนวน 0 คน 

    - งดออกเสียง 1 คน 

- เป็นว่าที่ประชุม เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ของสำนักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอีน้ั่งประชุม  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่น ๆ 

นายประยูร  สุขขี  มีใครเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 

ประธานสภา ฯ 
   

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง   - เรียนเชญิสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานวันลอยกระทงเวลา 18.00 น. 

ปลัดเทศบาล   มีการประกวดหนูนอ้ยนพมาศ นางนพมาศ การประกวดร้องเพลง ประกวด 

เต้น ขอเชญิทุกท่านเชิญชาวบ้านเข้ามาร่วมงานในวันนี้ 

    - ในเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกมากอาจเกิดน้ำท่วมได้  

และมีการแจกถุงยังชีพ การให้ความช่วยเหลือทุกอย่างใหม้ารวมกันที่ศูนย์

บรรเทาสาธารณภัย ทางเทศบาลจะมีการจัดทำทะเบียนของถุงยังชีพ และ

ทางเทศบาลจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 

    - กิจกรรมจติอาสา เป็นเหมอืนหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะมี 

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทำงาน จากเหตุวาตภัยที่มตี้นไม้ลม้ทับหลังคา โดย

เทศบาลจะทำงานร่วมกับชาวบ้าน ทางเทศบาลนำเครื่องมอืตัดแต่งกิ่งไม้ไป

ตัดแต่งกิ่งไม้ตามหมู่บ้านที่ชาวบ้านต้องการให้ตัด ลดการเกิดเหตุวาตภัยจาก

ต้นไม้ล้มทับ สามารถแจง้ได้ที่เทศบาล 

นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  - สำนักปลัดส่งเสริมให้เด็กมีงานทำระหว่างเรียน โดยมีการเพาะต้นหม่อนซึ่ง 

หัวหน้า สนป.   ทางเทศบาลจะหาตลาดใหเ้พื่อจัดจำหน่าย และมีอุปกรณ์ให้ในช่วงแรก และ 

เข้าร่วมอบรมประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางเทศบาลได้ส่งหนังสือไปทางโรงเรียน 

คณะราษฎรบำรุง 2 แล้วแต่ไม่มีนักเรียนสนใจ ทางเทศบาลขอให้สมาชิกสภา 

ช่วยแจ้งให้นักเรียนที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน 

นายประยูร สุขขี  ขอให้ทางปลัดช่วยอธิบายการจัดเก็บภาษีโรงเรอืน ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง 

ประธานสภา ฯ   ใช้เอกสารอะไรบ้าง 

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง ตอนนี้ทางเทศบาลได้สำรวจการจัดเก็บภาษีโรงเรอืน โดยตอนนี้เป็นขั้นตอน 

ปลัดเทศบาล ของการจัดทำข้อมูล จะมีน้อง ๆ ลงไปสำรวจขอ้มูล และขอให้ช่วย

ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านทราบด้วย ภาษีนี้มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 

หลักฐานที่ใช้คอืโฉนดที่ดนิ นส.3 ถ้าใครไม่มีเอกสารสิทธิก็สามารถบอก

กล่าวไว้เป็นหลักฐานได้ 
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นายประยูร  สุขขี  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ 

ประธานสภา ฯ     

นายณรงค์ ช่วยภิบาล  มีเรื่องสอบถามเรื่องหลักฐานชาวบ้านบางรายหลักฐานอยู่ที่ธนาคาร 

สธ. เขต 2   ขอให้สำเนาเป็นตัวถ่ายเอกสารได้หรอืไม่ 

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง ใช้สำเนาได้คะส่วนคนที่ไม่มีสำเนาเอกสารก็สามารถให้ข้อมูลแก่เจา้หน้าที่ได้ 

ปลัดเทศบาล 

นายรอซ๊ะ ตาแล  เรื่องอุทกภัย การเตรียมอุปกรณ์ทั้งรถยนต์ เรอื คือบางทีชาวบ้านไม่มีเรอืเข้า    

สท.เขต 2 มาไม่ถึงจุดแจกจ่ายของ ให้ทางเทศบาลช่วยจัดหาเรือเพื่อนำของไปให้

ชาวบ้าน และการพิจารณาเรื่องถุงยังชีพให้ทำโดยความรวดเร็ว เพื่อใหถ้ึงมอื

ชาวบ้านเร็วที่สุด  

นส.นวรัตน์   เพ็ชรเรือนทอง ในเรื่องของเรือและเครื่องยนต์ทางเทศบาลได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว ส่วนเรื่อง

ปลัดเทศบาล   ของถุงยังชีพก็ให้มารวมไว้ที่เทศบาลและจะมีการจัดการวางแผน 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  ขอความร่วมมอืสมาชิกในเรื่องของการสำรวจเรอืในพืน้ที่ เทศบาลมเีรือ 1  

หัวหน้า สนป. ลำ เพื่อ เอาไว้ใช้ แต่ถ้ามีชาวบ้านมีเรอืก็ขอใหม้าลงทะเบียนที่เทศบาล เพราะ

ถ้ามีหลายลำ เมื่อนำออกใช้พร้อมกันก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และ

สามารถเบิกจ่ายค่าน้ำมันได้ ปีที่แลว้เราได้ทำการสำรวจครัวเรือนล่วงหนา้ 

ก่อนมีอุทกภัย ซึ่งพอถึงเวลาเกิดอุทกภัยแล้วมคีรัวเรือนเพิ่มขึ้น ทำให้มี

ปัญหาต่อการจัดซื้อจัดจ้าง จงึขอความช่วยเหลือจากสมาชิก สภาฯ ช่วย

สำรวจข้อมูลครัวเรือนให้ละเอียดขึ้น 

นายดอรอฮะ ลาเต๊ะ - ข้อมูลของหมู่ 2 ครัวเรือนมอียู่หลากหลาย บางบ้านมีบ้านเลขที่ บางบ้าน 

สท. เขต 1  ไม่มีบ้านเลขที่ แต่เป็นครอบครัวทีข่ยายออกมาจากบ้านเดิมแต่ไม่ได้ขอ

บ้านเลขที ่ส่วนในเรื่องที่ดนิส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จะให้

แนวทางในการสำรวจอย่างไร ชาวบ้านต้องการคำตอบ 

 - ส่วนชาวบ้านอุเส กำนัน ผูใ้หญ่บ้านได้มกีารลงไปแจกถุงยังชีพในพืน้ที่น้ำ

ท่วมก่อนที่หน่วยงานราชการจะมา โดยการเอาเรือเล็กมาบรรทุกถุงยังชพีไป 

โดยการลากไป  

 - โซนประตูน้ำระยะทางไกลที่จะเดิน ถ้าเราประสานงานตั้งแต่แรกว่า

ต้องการรถของทหาร ก็จะสะดวกมาก หรอืประสานให้ชาวบ้านออกมารับถุง

ยังชพีข้างนอก 

นส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยเราขอรวบรวมข้อมูลทั้งของท่านสมาชิกสภาฯ และ 

ปลัดเทศบาล ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแลว้นำไปประชุมสภาสันติสุข เพื่อวางแผนในการ

ดำเนินการ ในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คอืจะวัดเอาพืน้ที่ที่
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บ้านก่อน ส่วนที่เป็นไร่นาถ้าใครมสีำเนาก็นำสำเนามา แต่ถ้าไม่มเีอกสารก็ให้

แจ้งรายละเอียดมา 

นายสาปีด ีสุหลง  วิธีการแก้ไขผูป้ระสบอุทกภัย ผมมีวธิีแก้ไขโดยถ้ามีน้ำท่วมต่ำกว่า 1 เมตรให้ 

สท.เขต 1 ใช้รถยนต์ แต่ถ้าน้ำมีความสูงมากกว่า 1 เมตร ก็ใหใ้ช้เรอื และเรื่องโซล่าเซล

บางจุดยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่วนภูมภิาค คือพอฝนตกไฟจะดับ

บ่อยมาก 

นส.นวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง เรื่องโซล่าเซล ตอนนีเ้จ้าหน้าที่กำลังซ่อมแซม มพีี่เลี้ยงในการซ่อมแซมอยู่ลำ 

สท.เขต 1 พะยาซึ่งตอนนีม้ีปัญหาอยู่จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในตอนนี ้ส่วนเรื่อง

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนีด้ับทั้งจังหวัดไม่สามารถทำอะไรได้   

นายประยูร สุขขี       ท่านใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอต้อนรับเจา้หน้าที่จากพัฒนา 

ประธานสภา ฯ   สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำนัน และผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 6 ผู้ช่วย 

ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 4 ต่อไปจะเป็นการช่วยเหลอืผูไ้ร้ที่พึง ขอเชญิเจา้หนา้ที่ชีแ้จง 

รายละเอียด 
 

พมจ.ยะลา   ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ยะลา อยู่ใกล้ ศอ.บต. มีหน้าที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

และควบคุมการกระทำการขอทาน ทางศูนย์ฯ ได้ขอสำรวจผู้ประสบปัญหา 

ทางสังคมทางศูนย์จะมอบเงินให้ครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยในส่วนของ 

ตำบลยุโปจะให้จำนวน 40 คน จะโอนเงนิให้ทางบัญชีและตอ้งเป็นชื่อบัญชี 

ของผู้ที่ได้รับเงนิเท่านั้น ถ้าไม่มเีงินเปิดบัญชสีามารถไปเปิดบัญชีศูนย์บาทที่ 

ธนาคารกรุงไทยได้ หลักเกณฑ์ผูท้ี่ได้รับเงนิสงเคราะห์คือ เป็นคนสัญชาติไทย  

เป็นหัวหนา้ครอบครัว อายุ 19-59 ปี รายได้ไม่เกิน 38,000 บาท ต่อคน 

ต่อปี ถ้ามีคนตกเกณฑ์ จปฐ ก็สามารถขอได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นโรค 

เอดส์ ขั้นตอนแรกขอใหท้างเทศบาลไปคัดคนที่อยู่ในเขต แล้วทางศูนย์ 

คุ้มครอง จะส่งคนไปสำรวจว่าจนจริงมั้ย จงึอยากใหบ้อกชาวบ้านว่ามี 

หลักเกณฑ์ถ้าเจ้าหน้าที่มาตรวจ จะนำเข้าพิจารณาที่ศาลากลาง ถ้าไม่ผ่านก็ 

จะมีการแจ้งเหตุผลใหท้ราบ ถ้าผ่านการพิจารณาก็จะมีการโอนเข้าบัญชี  

และขอให้ตรวจสอบบัญชี ว่ายังสามารถใช้งานได้ เอกสารที่ใช้คอืสำเนาบัตร 

ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของแบบ 

สำรวจก็ใหท้ำเฉพาะหน้า 1-4, 6-7 ต้องทำการลงสำรวจที่บ้าน ใส่ 

ข้อมูลละติจูด ลองตจิูด ดว้ยการใชแ้อพ และถ่ายรูปบ้านทั้งภายในและ

ภายนอก ในส่วนของตำบลยุโปจะขอเพิ่มยอดจาก 40 คน เป็น 60 คน  

นายปรีชา สมบูรณ์แก้ว  สำหรับในพืน้ที่ตำบลยุโปมีจำนวน 1,728 ครัวเรือน แบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน 

กำนัน    โดยจะแยกเป็นหมู่ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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    หมู่ 1 จำนวน 13  คน 

    หมู่ 2 จำนวน 13  คน 

    หมู่ 3 จำนวน 10  คน 

    หมู่ 4 จำนวน 10  คน 

    หมู่ 5 จำนวน 7  คน   

      หมู่ 6 จำนวน 7  คน 

นายประยูร  สุขขี  ขอให้สมาชิกทุกท่านลงพื้นที่ไปดูชาวบ้านที่คิดว่าสมควรได้รับเงินสงเคราะห์ 

ประธานสภา ฯ และทำการขอเอกสารมาประกอบตามที่เจ้าหน้าที่จาก พมจ.ยะลา แจง้มา 

แล้วนำเอกสารมาส่งที่เทศบาลเพื่อที่ทางเทศบาลได้ส่งเอกสารให้ พมจ.

ดำเนนิการต่อไป สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรอืไม่ หากไม่ม ีผม

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และได้พิจารณาอนุมัติ เรื่อง

สำคัญเรียบร้อยแลว้ 

ขอปิดการประชุม 

    เลิกประชุม 11.20 น. 

 

ลงช่ือ.....ณัฐชยา...สมบูรณ์......ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวณัฐชยา  สมบูรณ์) 

                เลขานุการสภา 

 

     ลงช่ือ..ประยูร......สุขขี...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นายประยูร  สุขขี) 

        ประธานสภาเทศบาลตำบลยุโป 

 

 

  ความเห็นของคณะกรรมาการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลยุโป สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ ......... พฤศจกิายน  2562 

เวลา ...13.00.... น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป และได้มีมติเห็นชอบ ในการตรวจรายงาน การประชุม

สภาเทศบาล  ตำบลยุโปสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล

ยุโป เสนอโดยไม่แก้ไขรายละเอียดใด ๆ 
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    ลงช่ือ........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายณรงค์  ช่วยภิบาล) 

 

 

    ลงช่ือ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายนิพันธ์  ฆาเฆาะ) 

 

 

    ลงช่ือ........................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมภพ  แก้วสุวรรณ) 

 
 


