
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562 ครั้งท่ี 2 
วันที่ 22 สิงหาคม 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 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
8 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
9 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
10 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
11 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

- 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
3/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562  
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพิ่มเติมหรือไม  
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 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 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาด 
เงินสะสม  
(ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2562 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562) 
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ปากทาง ซอย 3 หมูที่ 8 งบประมาณ 
185,000 บาท    
ขอความเดิม 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 68 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 
แกไขเปน 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 98 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการจายขาดเงินสะสม  
(ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2562 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562) 
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ปากทาง ซอย 3 หมูที่ 8 งบประมาณ 
185,000 บาท ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 98 ม. พรอมปาย
ประชาสมัพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 8,500 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการปรับปรงุประตูรั้ว ศพด.บานทุงศรเีกิด งบประมาณ 8,500 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 440) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 8,500 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการปรับปรงุประตูรั้ว ศพด.บานทุงศรเีกิด งบประมาณ 8,500 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 440) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 10,400 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการติดตั้งมุงลวดกันแมลง ศพด.บานชมภู งบประมาณ 10,400 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 427) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 10,400 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการติดตั้งมุงลวดกันแมลง ศพด.บานชมภู งบประมาณ 10,400 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 427) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 21,200 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการติดตั้งมุงลวดกันแมลง และกระจก ศพด.บานหวยสกั งบประมาณ 
21,200 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 
426) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 21,200 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการติดตั้งมุงลวดกันแมลง และกระจก ศพด.บานหวยสกั งบประมาณ 
21,200 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 
426) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 21,600 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการซอมแซมรางน้ําฝนและพื้นอาคาร ศพด.บานน้ําแพร งบประมาณ 
21,600 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 130  
ลําดับที่ 437) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 21,600 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการซอมแซมรางน้ําฝนและพื้นอาคาร ศพด.บานน้ําแพร งบประมาณ 
21,600 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 130  
ลําดับที่ 437) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 62,500 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการซอมแซมหลังคา ศพด.บานปาบงน้ําลอม งบประมาณ 
62,500 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 
423) 
-ขอสอบถามเจาหนาที่กองชางจะมีวิธีดําเนินการอยางไร สามารถเปลี่ยนจาก
กระเบื้องลอนคูเปนลอนเล็กไดหรือไม 

นายกรินทร  อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

-วิธีดําเนินการจะเปนการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาทัง้หมด เนือ่งจากของเดมิ
เสื่อมสภาพ และแตกหัก เปนการซอมแซมหลงัคาโดยใชกระเบื้องลอนคู
เหมอืนเดิม หากเปลี่ยนเปนลอนเล็กจะมรีาคาทีสู่งขึ้น ซึ่งความเสียหายเกิด
จากกิ่งไมหักตกใสหลงัคา ศพด. เปนสาเหตหุลัก 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 62,500 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการซอมแซมหลังคา ศพด.บานปาบงน้ําลอม งบประมาณ 
62,500 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  
ลําดับที่ 423) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.7 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 74,100 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการซอมแซมอาคาร ศพด.บานยางฮอม งบประมาณ 
74,100 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127  
ลําดับที่ 424) 
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-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 74,100 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการซอมแซมอาคาร ศพด.บานยางฮอม งบประมาณ 
74,100 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127  
ลําดับที่ 424) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.8 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 26,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการปรับปรงุอาคารศูนยพฒันาเด็กเลก็บานปาแดง งบประมาณ 
26,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129 ลําดับที่ 
432) 

  -มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 26,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรบัปรุงอาคาร ศพด.บานปาแดง งบประมาณ 26,000 
บาท (แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129  ลําดับที่ 432)  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.9 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 80,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการปรับปรงุอาคาร ศพด.บานพญาพิภักดิ์ งบประมาณ 80,000 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับที่ 438) 

  -มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 80,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรบัปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักดิ์ 
งบประมาณ 80,000 บาท (แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 130 ลําดับที่ 438)  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.10 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 20,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง 
โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขุดลอก บานทุงศรเีกิด 
หมูที่ 3 งบประมาณ 20,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 65 ลําดับที่ 45) 

  -มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย  
จํานวน 20,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหลก็พรอมขุดลอก  
บานทุงศรเีกิด หมูที่ 3 งบประมาณ 20,000 บาท (แผนพฒันาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65 ลําดับที่ 45)  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.11 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม  
(หมวดคาครุภัณฑ) 
-ขอโอนจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการแผน
และสงเสรมิการทองเที่ยว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฏีใหมใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม และพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 2,200 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 2,200 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.ชองตอ Data port 
 2.หนาจอ LCD  
 3.สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเขา 
 4.รองรับบริการ Caller ID 
 5.ปุม Speaker Phone 
 6.หนวยความจําสมุดโทรศัพท 50 เลขหมาย 
 7.มีฟงกชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเขา 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-โอนจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการแผน
และสงเสรมิการทองเที่ยว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฏีใหมใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม และพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 2,200 บาท 
 



 -10-
-ไปตั้งจายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานกังาน เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,200 บาท มีรายละเอียดดงันี ้
 1.ชองตอ Data port 
 2.หนาจอ LCD  
 3.สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเขา 
 4.รองรับบริการ Caller ID 
 5.ปุม Speaker Phone 
 6.หนวยความจําสมุดโทรศัพท 50 เลขหมาย 
 7.มีฟงกชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเขา 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.12 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)  และวาระที่ 3 (ขั้นลง
มติ) 
-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติดําเนินคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อแตงตัง้เปนคณะกรรมการแปรญตัติ เพื่อ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 
จํานวน 3 ทาน และกําหนดกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตั้งแตวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 
ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา 
สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม และกําหนดใหมีการพจิารณาในวาระที่ 2 
(ขั้นแปรญัตต)ิ และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 แลว
สรปุรายงาน และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัติย่ืนตอ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม นั้น 
-เพื่อใหการพิจารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ไดแถลงชี้แจงใหที่ประชุมสภาเทศบาลไดรับทราบ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554)  ขอ 50 ตอไป 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

-บัดนี้ ครบกําหนดตามระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติแลว ปรากฏวาไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ผูใดยื่นเสนอคําแปรญัตตริางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ จงึไดเชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม (ผูบรหิาร) ดําเนินการ
ชี้แจงรางรายละเอียดเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2563 ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยคณะ
ผูบริหารมีความเห็นใหคงรางเทศบญัญัติงบประมาณฯ ตามที่มีการยื่นเสนอ
ญัตติรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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-คณะกรรมการแปรญัตติ จงึไดพิจารณามีความเห็นคงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเดิมโดยใหเสนอ
รายงานการพิจารณาคําแปรญัตติ และความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ ตอประธานสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม และจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
ไดพิจารณาในวาระที่ 3 ข้ันลงมติ ตอไป  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อไมมผีูยื่นเสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตตมิีความเห็นคง
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเดิม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมวาระที่ 2 
(ขั้นแปรญัตต)ิ หรอืไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 วาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ)   
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

-พักการประชุม 10 นาที-  
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมตเิห็นชอบ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2  
(ขั้นแปรญัตต)ิ ไปแลวนั้น 
-เพื่อใหการพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563ดําเนินการตอไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ในวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) จะไมมีการอภิปราย 
ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมติ  

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) 
-ใหเลขานุการดําเนินการสงรางเทศบัญญัติฯ ไปยงันายอําเภอเพื่อสงไปยงั 
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

เรื่อง อ่ืนๆ 
-ขอหารือวาขางถนนโรงเรียนบานน้ําแพร อยากใหมรีาวกั้นแนวถนน หรือ 
จุดไขปลา สีขาวแดง เนื่องจากกลางคืนจะมองเห็นไมชัด  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอสอบถามทางกองชางเรื่องการกอสรางประปาหอสูงของบานชมภู หมูที่ 7 
เปนงบประมาณของหนวยงานใด และดําเนินการอยางไร 
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นายกรินทร อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

-เปนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกจิของจังหวัดเชียงราย โดยใหเทศบาลเปน
ผูดําเนินการจัดหาผูรับจางกอหนีผู้กพัน และเบกิจายงบประมาณในการ
ดําเนินการจากจงัหวัดเชียงราย 
-โดยหลักเกณฑการขอรบัเงินอุดหนุนเฉพาะกจิกรณีประปามีเงื่อนไขดังนี้  
1.ตองมีพื้นที่ดําเนินการ หรือไดรับอนญุาตใหใชพื้นที่ไดอยางถูกตอง 
2.ตองมีระบบไฟฟา 
3.ตองมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรบัดําเนินการ 
-บานชมภู หมูที่ 7 เปนโครงการจัดทําระบบบาดาลขนาดใหญ มีการรองขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการ และขอใชงบประมาณสวนที่เหลือ เพือ่จัดทํา
ขยายเขตไฟฟาแตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากผิดวัตถุประสงค จงึตอง
ใชงบประมาณของเทศบาลในการดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดทําระบบไฟฟา 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ฝากทางคณะบริหารวา ถนนคอนกรีต ซอย 2 ทางขึ้นพระธาตุถูกน้ําเซาะ
น้ํานองเซาะใตคอนกรีต ซึง่เปนทางสัญจรขึ้นไปหากินของปา และทางขึ้น
พระธาตุยางฮอมของหมูบาน จงึอยากใหแกไขตอนที่มีความเสียหายไมมาก 
หากเกิดการชํารุดลุกลามจะทําใหการแกไขยุงยากลําบาก 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-กรณีไฟฟาสายดับ ขอสอบถามทางกองชางวาตัวครอบกันแมลงสามารถเอา
ออกไดหรอืไม ซึ่งมอียูประมาณ 4 จุด เพราะถาทิ้งไวไมเอาออกจะทําให
แมลงเขาไปอยูในนั้น ทําใหมีแสงสวางนอย และเปนสาเหตทุําใหน้ําขังอาจ
ทําใหเกิดไฟฟาชอตได   

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ที่ไดพจิารณาใหความเห็นชอบ
ตราเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
และขอชี้แจง ดังนี ้
1.กรณีถนนคอนกรีต ซอย 2 ทางขึ้นพระธาตุถูกน้ําเซาะ หากเปนเรื่อง
เรงดวนสามารถทําเปนหนังสือเพื่อขอรับการชวยเหลือได ซึง่หากไมมีขอมลู
คณะผูบรหิารก็ไมสามารถรบัทราบถึงปญหาและความตองการดังกลาวได  
2.สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงัหวัดเชียงราย  
ไดแจงจัดสรรงบประมาณสําหรบัปรับปรงุซอมแซมเพื่อชวยเหลือผูพิการ 
จํานวน 70 หลังๆละ 20,000 บาท ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล และ อผส. 
รวมกันดําเนินการสํารวจและจัดทําขอมลูจัดสงใหสํานักงานพัฒนาสงัคมฯ  
ภายในเดือนกันยายน 
3.ช้ีแจงเกี่ยวกบัถนน R3A ถนนหลวง 1152 เช่ือมจากเชียงราย-อ.ขุนตาล 
ซึ่งไดมีการจัดประชุมที่สํานักงานโครงการกอสรางถนน R3A บานศรีสะอาด 
จะมีการกอสรางจุดกลบัรถในบริเวณที่ทางเทศบาลตําบลยางฮอม  
และผูใหญบานไดมีการนําเสนอในที่ประชุมเมื่อครัง้ที่แลวพรอมทั้งไดมมีต ิ
ยกมือใหความเห็นชอบแลว 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ขอขอบคุณเทศบาลตําบลยางฮอม ที่ไดติดตามโครงการวางทอเพื่อ
การเกษตรแกไขปญหาใหกบัเกษตรกรในพื้นที ่
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-กรณีงบประมาณของสํานกังานพฒันาสงัคมแลความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงราย สําหรบัปรับปรงุซอมแซมเพื่อชวยเหลือผูพกิาร จํานวน  
70 หลัง เปนโครงการที่ดําเนินการทั้งจังหวัดเชียงราย ในลักษณะการ
ซอมแซมสิง่อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการใหสามารถเอื้อประโยชนในการ
ใชชีวิตประจําวัน โดยใหเทศบาลตําบลยางฮอม แจงจํานวนที่ตองการไปยัง
สํานักงานพฒันาสงัคมฯ กอนเพื่อพจิารณา ซึ่งกอนหนานี้ไดมีการแจง 
ขอรับความชวยเหลือไปแลวหลายราย 
-กองทุนออมวันละบาทของตําบลยางฮอม มีกอตั้งมาแลว 10 กวาป  
เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม มีการแจกถงุยังชีพ  
หมูบานละ 2 หลงั ขอใหเทศบาลตําบลยางฮอมไดชวยพิจารณาตั้ง
งบประมาณสําหรับอุดหนุนดวย 
-โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการขอใหแจงใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดรับทราบและเขารวมดวย 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ฝากเรือ่งการแกไขจุดอันตรายบริเวณคอสะพานหวยปลากัง้ บานปาบง 
น้ําลอม หมูที่ 1 ขอใหทําหนงัสือแจงหนวยงานแขวงการทางเชียงของ  
เพื่อดําเนินการแกไขเพือ่ลดอันตรายในการสัญจร เนือ่งจากเปนสะพาน 
ที่ตั้งอยูในมุมโคงของถนน ไมสามารถมองเห็นไดในระยะไกลทําใหเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหทําเรื่องเสนอไปยงัหนวยงานแขวงการทางเชียงของ  
เพื่อดําเนินการแกไขลดอันตรายในการสัญจร 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอสอบถามความเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กรณีการขอ
อนุญาตเขาใชเพื่อทีส่าธารณะประโยชน บานนํ้าแพร หมูที่ 4 แปลงสวน
สมเดจ็ยา จํานวน 80 ไร เพื่อดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลและรวม 
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เนื่องจากในแตละปงบประมาณสําหรับการปรับปรงุและ
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาใชจายคอนขางสูง ซึง่หากสามารถ
ดําเนินการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กได จะทําใหการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนดีย่ิงขึ้น ดังนั้นจงึเสนอใหมีการขออนุญาตเขาใชประโยชนในพื้นที่
สาธารณประโยชน เพื่อดําเนินการกอสรางศูนยพฒันาเด็กเลก็หรอืกอสราง
สถานศึกษาของเทศบาล และขอใหสมาชิกสภาฯ ไดเขารวมประชุม
ประชาคมเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมการพิจารณาของ ทั้ง 3 หมูบาน 
-ซึ่งหากมกีารพจิารณาอนญุาตเขาใชเพื่อที่สาธารณะประโยชนดังกลาวแลว 
จะขอกําหนดเงือ่นไขในการปรับปรงุพื้นที่โดยการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ
เพื่อถมพื้นที่บริเวณดังกลาว แทนการจัดซื้อที่ดิน เพื่อประหยัดงบประมาณที่
จะตองใชในสวนน้ี 
-จึงเสนอเพื่อขอมติทีป่ระชุมในการขออนญุาตเขาใชประโยชนในพื้นที่
สาธารณประโยชน 
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นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-ในสวนของการประชุมประชาคม ยินดีทีจ่ะเขารวมในการพจิารณาเรื่อง
ดังกลาว และเห็นดวยทีจ่ะดําเนินการการรวมศูนยพฒันาเดก็เลก็ และฝากให
ชวยดูสถานที่อื่นที่อาจมีความเหมาะสมใหไดพจิารณาดวย 

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ขอชี้แจงเพิ่มเติมในสวนของการประชาคมเห็นควรดําเนินการจัดทํา
โครงการจัดตัง้โรงเรียนอนุบาลหรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กรองรบัพรอม
กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนเพื่อใชเปนขอมูลสําหรบัประกอบการประชุม
พิจารณาของหมูบาน เชน แบบแปลน แผนผงัแสดงพื้นทีก่ารดําเนินงาน 
ตาง ๆ เปนตน 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-คณะผูบรหิารเห็นดวยกับแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลหรือการรวม
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ซึ่งหากมีพื้นที่ที่เหมาะสมทางคณะผูบรหิารพรอมที่จะ
สนับสนุนอยางเต็มที ่

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค จงึขอมติในที่
ประชุมสภาฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหดําเนินการขอใชพื้นทีส่าธารณประโยชน เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลหรอืการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

 -มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอปดการประชมุ 

ปดประชุม -เวลา 15.00 น. 

     

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

ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
  ผูบันทึกการประชุมสภา 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน 
 
 

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

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

                                                  (นางสมศรี  มงคลคลี) 
                   

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


