
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 2/2562  
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
รายชื่อผูมาประชมุ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายจักรภัทร  ประสพสงค สมาชิก สท.เขต 1 จักรภัทร  ประสพสงค  
2 นายทวิช  สุวรรณทําม ี ประธานสภาฯ ทวิช  สุวรรณทําม ี  
3 นางชริวรรณ  คาแกว สมาชิก สท.เขต 1 ชริวรรณ  คาแกว  
4 นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร สมาชิก สท.เขต 1 เกรียงไกร  แสงเพ็ชร  
5 สิบเอกสมควร  บุญยะศลิป สมาชิก สท.เขต 2 สมควร  บุญยะศลิป  
6 นางสมศรี  มงคลคล ี รองประธานสภาฯ สมศรี  มงคลคล ี  
7 นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ สมาชิก สท.เขต 2 รุจเิรข  สายบญุเลิศ  
8 นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิก สท.เขต 2 บุญธรรม  จันตะคํา  
9 นางพรรณี   จันทิมา สมาชิก สท.เขต 2 พรรณี   จันทิมา  

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอําโพน  อโนราช นายกเทศมนตรีฯ อําโพน  อโนราช  
2 นายจันทร  กันทะสมบัต ิ รองนายกเทศมนตรีฯ จันทร  กันทะสมบัต ิ  
3 นายปฐมรัตน  จรีัง รองนายกเทศมนตรีฯ ปฐมรัตน  จรีัง  
4 นายมานะ  คูหา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มานะ  คูหา  
5 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นายทนันชัย ชางเก็บ หัวหนาฝายการโยธา ทนันชัย ชางเก็บ  
8 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
9 นางสาวอัชรีย อะโนราช รองปลัดเทศบาล อัชรีย อะโนราช  
10 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
11 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

- กําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 
2/2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
หมวดคาครุภัณฑ และการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 และพิจารณาดําเนินการ
เรื่องอื่นๆ 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ประชุมสมัยวิสามญัที่ 1/2562 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
ประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

เรื่อง  กระทูถาม 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง ที่เสนอใหม 
5.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง จํานวน 9,300 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนนิงาน  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการหรอืใน 
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กรณีที่ปฏบิัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการได ใหแก 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง จํานวน 500 บาท 
รวมรายการโอน 2 รายการเปนเงิน 9,800 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 
42,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   1.เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตออุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร และวิดีโอ 
   2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
   3.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True 
   4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561 
ขอความเดิม 
-เพื่อจัดซือ้เครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens ราคาเครือ่งละ 32,700 บาท รายละเอียดดังนี ้
   1.เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตออุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร และวิดีโอ 
   2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
   3.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True 
   4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561 
ขอความใหม 
-เพื่อจัดซือ้เครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens ราคาเครือ่งละ 42,500 บาท รายละเอียดดังนี ้
   1.เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตออุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร และวิดีโอ 
   2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
   3.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True 
   4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561 ประเภทโฆษณาและเผยแพร 

นางสาวอัชรีย อะโนราช 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานกัปลัด 

-เดิมทีไดต้ังการจัดซือ้เครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens ไวในแผนฯ แตจากการพิจารณาอนมุัติการโอนเงินใน
ที่ประชุมสภาฯ ครั้งกอน ไดพิจารณาเครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร ระดบั 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 32,700 บาท และตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปรากฏวาเครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร  
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 42,500 บาท  
ทางสํานักปลัดจึงไดตรวจสอบหมวดเงิน และแผนงานตางๆ ที่สามารถโอน
มาได รวมรายการโอน 2 รายการ เปนเงิน 9,800 บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารของทุกทาน   
   
 



 -4- 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม  
-โอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอื
คาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลกูจางประจํา  
และพนักงานจาง จํานวน 9,300 บาท 
-โอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการหรอืใน 
กรณีที่ปฏบิัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการได ใหแก 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง จํานวน 500 บาท 
รวมรายการโอน 2 รายการเปนเงิน 9,800 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 
42,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   1.เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตออุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร และวิดีโอ 
   2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
   3.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True 
   4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ หมู 13  
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 2 รองลอ หมู 13 
ขอความเดิม 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ หมู 13 งบประมาณ 150,000 
บาท 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน 2 รองลอ หมูที่ 13 จุดที่ 1 
กวาง 0.80 เมตร จุดที่ 2 กวาง 0.80 เมตร ความยาวทั้งสองรองลอ  
104 เมตร หนา 0.15 เมตร ระหวางลานชมวิว - สวนนายสมเกียรติ แซเฮอ 
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แกไขเปน 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ หมู 13 งบประมาณ  
150,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน 2 รองลอ หมูที่ 13 ปริมาณ
การเทคอนกรีต 2 รองลอ รองลอที่ 1 กวาง 0.80 เมตร รองลอที่ 2 กวาง 
0.80 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร  
-กรณีกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 2 รองลอ หมู 13 จากเดิม  
ความยาวทั้ง 2 รองลอ 104 เมตรแกไขเปน 147 เมตร เพราะฉะนั้นถึงแม
สภาจะอนมุัติไปแลว ยังตองขออนุญาตทางเจาของพื้นที่ ถาเจาของอนุญาต
ถึงจะสามารถเขาดําเนินการได มีความสบัสน ถนน 2 รองลอ จุดที่ 1  
กับจุดที่ 2 สรุปคืออยูที่เดมิใชหรือไม 
-ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของชี้แจง 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-กรณีที่ทานประธานไดแจงตอสภาทราบเมื่อสักครู เปนเรื่องการอนุญาต
ดําเนินการในพื้นที่ในความหมายตรงนี้คือเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ ไมได
หมายความวาหมูบานเพราะฉะนั้น หมูที่ 13 ซึ่งเราทราบอยูแลววาสวนหนึ่ง
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อีกหนึ่งสวนอยูในเขตวนอุทยานแหงชาติ 
เพราะฉะนั้น เมื่อบริเวณตอนนี้อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ทางกองชางก็ทํา
หนังสือแจงเพื่อขออนุญาตเขาดําเนินการในพื้นที่ 

นายทนันชัย ชางเก็บ 
หัวหนาฝายการโยธา 

-การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ หมู 13 จากเดิมดําเนินการ
อยู 2 จุด จุดที่ 1 รองลอที่ 1 กวาง 0.80 ซม.รองลอที่ 2 กวาง 0.80 ซม.  
ยาว 60 เมตร จุดที่ 2 รองลอที่ 1 กวาง 0.80 ซม. รองลอที่ 2 กวาง 0.80 
ซม. ยาว 87 เมตร 
ขอเปลี่ยนเปนจุดดําเนินการเปน รองลอที่ 1 กวาง 0.80 ซม. รองลอที่ 2 
กวาง 0.80 ซม. ยาว 147 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท 
พิกัด X639535   Y2196177 
โดยยายจุดที่ 2 มารวมกบัจุดที่ 1 ซึ่งอยูในเขตวนอุทยานเหมือนเดิม  
-ช้ีแจงในสวนการกําหนดจุดดําเนินการของโครงการเดิมซึ่งมอียู 2 ชวง  
ชวงที่ 1 ยาว 60 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 87 เมตร ซึ่งมกีําหนดรายละเอียดอยูใน
แบบและประมาณราคา ประกอบกบัขอความที่ระบุไวในเทศบัญญัติเปน
ขอความที่ใชลงระบบไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และวิธีดําเนินการจะทําตาม
แบบ ปร.4, 5 แบบแปลน และแผนที่ของเทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 

ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 2 รองลอ หมู 13 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 

-อยากใหทางกองชางเทศบาลตําบลยางฮอมดําเนินการจัดเรยีงลําดับการขอ
ใชรถ JCB  เพื่อการเรียงลําดบัการขอใชรถได ตามลําดับทีม่กีารรองขอ 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-หนังสือของทางหมูบานที่ขอใชรถ JCB บางครัง้มาถึงเทศบาลชา จึงทําให 
จัดเรียงลําดบัคอนขางลําบาก เนือ่งจากโทรมาขอกอนที่จะมหีนังสือมาถึง
เทศบาล และบางครั้งสภาพพื้นทีบ่างแหงรถไมสามารถเขาไปดําเนินการได
สมาชิกสภาก็ตองชี้แจงไปตามนั้น 

นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 

-ปญหาการเรียงลําดับการขอใชรถ JCB ก็ไดช้ีแจงไปแลว แตบางครั้งงาน
บางจุดตองการการแกไขอยางรบีดวน จึงตองขอทางเทศบาลชะลอลําดับที่
เรียงไว 
-ในที่ประชุมประจําเดือนของหมูบานน้ําแพรมีการประชาคมความตองการ
ของประชาชน ซึ่งประชาชนมีความตองการไฟฟาสองสวาง ในที่จุดเสี่ยงและ
ไมซ้ําซอน 
-ขอบขอบคุณในการพจิารณาใหความชวยเหลือชาวบานน้ําแพรที่ไดรบัความ
เสียหายจากวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

นางชริวรรณ คาแกว 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-เรื่องไฟฟาสายดับ กรณีที่วาจะยายจุดที่ซ้ําซอน รถ JCB สามารถขุดหลุม
แลวยกไปจุดทีจ่ะติดตั้งใหม และแรงงานคนในหมูบานชวยกันไดหรือไม  
ขอใหนายกฯ พิจารณาจุดบานนายสําเภา ซึ่งมปีญหามานาน เคยนําเรื่อง
ปรึกษาชางไฟฟาแลว ไดรับคําตอบวาดําเนินการไมไดจึงไมทราบวา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาฯ ขอใหพจิารณาใหดี กรณีที่ไฟฟาซ้ําซอนอาจ
เห็นวาจุดอื่นสําคัญและเหมาะสมกวาจุดที่มีอยู ฝากขอใหปรกึษา ผูใหญบาน
ใหทําหนงัสือและลงนามใหชัดเจน แจงคณะกรรมการหมูบานใหทราบ 
เกรงวาจะมผีลกระทบกลบัมาทหีลังหากไมถูกใจของคณะกรรมหมูบาน 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ขอความอนุเคราะหจากคณะผูบรหิารบานยางฮอม 3 หมูบาน ไดตัดถนน
สายใหมซึ่งทํามาแลว 2 ปยังไมไดทําทอระบายนํ้า ซึ่งถนนเสนนี้จากบาน
ยางฮอม หมูที่ 17 ไปสูถนนวงแหวนทีห่นองสมแสงมา 2 ปแลว ตอนนี้ยัง 
ไมสามารถใช เนื่องจากขาดทอระบายนํ้า ขอคณะผูบริหารเรงใหดวย 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-นายอําเภอแจงใหรับทราบวาขอมูล จปฐ.ของตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
ไดมีปรากฏกรณีตกเกณฑ และไดดําเนินการตรวจสอบแลว และไมเปนความ
จริง เนื่องจากเปนผูพิการบานใหมพัฒนา หมูที่ 10 ซึ่งไดนําขอมูลไประบุไว
วาอําเภอขุนตาล มีผูพิการอยูรายหนึ่งไมไดรับการดูแล ตรวจสอบแลวไมเปน
ความจริงจึงแจงใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประสานกับพัฒนาชุมชน 
และนําเรื่องดังกลาวเรียนใหทราบ เผื่อมีการสอบถามมา 
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-เกี่ยวกับเรื่องกองทุนออม กทช. ซึ่งนายอําเภอขอความรวมมือมาให
ประชาสมัพันธใหทกุทานทราบและพจิารณาสมัครดวย ซึ่งเปนโครงการที่มี
ประโยชนเปนบํานาญตอนเกษียณ และไดเงินทอนตอบแทนดวย ในระยะ
การออมจะมีการสมทบจากภาครัฐ ตอเนื่องจนเสียชีวิต 

นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-กรณีที่ปรากฏขอมูลการตกเกณฑของผูพกิารบานใหมพัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลยางฮอม นั้น เปนคนไขที่พิการชื่อ นายกิมเสี่ยว แซจาว  บานเลขที่ 
18/1 หมู 10 ตําบลยางฮอม ขอมลูไดระบุวาไมไดรับการชวยเหลือจาก
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานองคกรทองถิ่น ซึ่งจากการสํารวจเปนคนไข
ที่เทศบาลไดดูแลมาประมาณ 3 ปแลว โดยเยี่ยมเดือนละ 8 ครั้ง  
ตามแผนการดูแล มีญาติและไดจางคนมาดูแลสภาพแวดลอม อาบน้ํา   
และหาอาหาร 3 เวลา รายเดือนๆ ละ 6000 – 8000 บาท และทางเทศบาล
กําลังประสาน พมจ.เชียงราย ของบปรบัปรุงสภาพบานเรียบรอย 
-อีกกรณีคือไฟฟาใชในบานของ นางแกว กุมาร บานหวยสกั หมูที่ 15  
ซึ่งดําเนินการสํารวจแลว ปรากฏวาผูพกิารมีความประสงคไมขอรับการ
ชวยเหลือดานไฟฟาใชเอง จึงขอใหผูใหญบานทําหนงัสอืแจงตอนายอําเภอ
ขุนตาล ผูพิการมีความประสงคไมขอใชไฟฟาไวเปนหลักฐาน 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอเสรมิกรณีออมเงิน กทช.จากที่ไดประชุมประจําเดือนหมูบาน ทางอําเภอ
ขอความรวมมือมา หมูบานละไมต่ํากวา 20 คน การฝากและสมทบ 
แตละชวงอายุจะไมเทากัน 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เทศบาลตําบลยางฮอมไดปรับปรงุทําแผนฯ 5 ป และไดประชาคมไปแลว 
ขอนําเรียนตอทาน สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กอนสงแผนฯ ในวันที่ 15 
มิถุนายน นี้จะดําเนินการเรงรัดทําอะไรในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบอยางไรใหแจง
เจาหนาที่วิเคราะหโดยดวนดวย  
-เนื่องจากที่ผานมา เปนเรื่องที่วาบางทีเรามีโครงการที่อยูในพื้นที่ที่
หนวยงานอื่นมาดูแลอยู เชนเปนวนอทุยาน เปนปาสงวนแหงชาติ  
หรือวาเปนที่ของธรณีสงฆ หรือโรงเรียนก็แลวแต ถาหากทางชุมชน 
ใชประโยชนและมีความตองการจัดทําโครงการอยูจะตองดําเนินการขอ
อนุมัติ และเทศบาลจะไดทําหนังสือขอไปยังหนวยงานทีร่ับผดิชอบเจาของ
พื้นที่ที่ดูแลอยู ตามขั้นตอนและวิธีการทีก่ําหนด ซึ่งอาจใชเวลาและเมื่อมีการ
แจงตอบกลบัมากจ็ะเขาดําเนินการตามขั้นตอน ที่เกี่ยวกบังบประมาณ  
เพื่อลดขอขัดแยงลงไมใหเกิดปญหา เพราะมีขั้นตอนในการปฏิบัติอยู  
ไมใหมีอุปสรรค 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

- เรื่องไฟฟาสายดับทางการไฟฟาก็มีการหามยาย หรือเปลี่ยนจุดที่ซ้ําซอน
โดยพละการ แตการออกพื้นทีเ่พื่อซอมปรบัปรุงดําเนินการมาตลอด 
ในจุดที่ซ้ําซอนของไฟฟาสายดับ หากจะยายใหขอแรงหมูบานชวยกันและ
แจงผูใหญบาน หากรถ JCB ไมติดภารกิจก็ออกไปยายได 
-ภารกิจไฟฟาสายดับทางเทศบาลทยอยดําเนินการทุกปอยูแลว และขอให
ระวังคากระแสไฟฟาสูงเกินไป ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงงบประมาณของเทศบาล
การสํารวจดูพื้นที่จุดที่จะติดตั้งในที่เหมาะสมก็ยังเหลืออยูอีกหลายจุด 
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-โครงการอีกหลายโครงการที่อยูในพื้นที่ตําบลยางฮอม แตเจาของโครงการ
ไมใชเทศบาล หากมีการชํารุดเสียหายเราไมสามารถใชงบประมาณไปซอม
หรือปรบัปรุงได  
-จากที่นายอําเภอและกิ่งกาชาดออกมาเคลื่อนที่ ไดใชงบประมาณสวนตัว
จัดซื้อผาหมสมทบในการแจกจายชาวบาน และไดไปเยี่ยมบานผูดอยโอกาส 
ผูพิการ เมื่อเห็นสภาพบานทีส่มควรปรบัปรุง นายอําเภอไดแจงใหกองชาง
ดําเนินการออก ปร.4, 5 ใหอําเภอ ตอนนี้ไดแจงตอบกลบัมาไดงบประมาณ 
จํานวน 10 หลังๆ ละ 20,000 บาท จงึไดใหทางพฒันาชุมชนไปรับเช็คใน
วันนี้ที่จังหวัดเชียงราย 
-โครงการตางๆ ทางเทศบาลทีเ่คยไดสงไป  เชนถนนสายบานน้ําแพร ถึง 
แมต๋ํา ตอนนี้ทราบวายังคงอยูที่โยธาจงัหวัด  
-ขอฝากกับทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดชวยกันสํารวจดูแล พื้นที่ของตําบล
ยางฮอม ตอนน้ีโครงการตาง ๆ จากเงินจายขาด เริ่มดําเนินการหลายที่แลว  
ตอไปเทศบาลจะไดดําเนินการทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 
2563 แลวบางโครงการเราไดใชงบประมาณจากเงินจายขาดเงินสะสม 
ไปแลว ขอใหชวยดูเรื่องการเรียงลําดับ และยังไมแนใจวางบปลายปจะทัน
หรือไม บางครัง้อาจจะไมถูกใจชาวบาน เนื่องจากชาวบานบางคนจะไม
เขาใจเกี่ยวกบัเรื่องระเบียบ จึงขอฝากเรื่องนี้ และขอขอบคณุที่ชวยกันดูแล
ตําบลของเราดวย 

ที่ประชุม -รับทราบ  
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอปดการประชมุ 

ปดประชุม -เวลา 11.30 น. 
  

                 

       ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
  (จอมชัย  ทิพยกมลเสน) 

ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
  ผูบันทึกการประชุมสภา 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน 
 
 

                    (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นางชริวรรณ  คาแกว) 

                      
                     (ลงชื่อ).............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (นางสมศรี  มงคลคลี) 
                   

                     (ลงชื่อ) ส.อ. ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (สมควร  บุญยะศลิป) 
 
  


