
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563  
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 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 -  
5 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
8 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
9 นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ พรพันธ เกียรติมีแสง  
10 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
11 นางสุทธาธิณี วงศชัย หน.ฝายบรหิารงานคลัง สุทธาธิณี วงศชัย  
12 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
13 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

- 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
4/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
-ขอแกไขขอความของหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางฯ เรื่องการทําบอดัก
ไขมัน “ในสวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะประมาณ 1,000-2,000 บาท ตอ 1 
บอ” 
แกไขเปน “ในสวนคาใชจายที่เพิม่ขึ้นจะประมาณ 5,000-6,000 บาท  
ตอ 1 บอ” 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมหรือไม  
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ - เสียง/ 
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

เรื่อง กระทูถาม 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง ที่เสนอใหม 
5.1 เรื่อง พิจารณากําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนการประชุมสภาสมยั
สามัญประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 3 สมัย ดังน้ี 
- สมัยประชุมสามญัประจําป 2563 สมัยที่ 2 กําหนดไว ระหวางวันที่  
16 พฤษภาคม 2563 – 14 มิถุนายน 2563 มีกําหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามญัประจําป 2563 สมัยที่ 3 กําหนดไว ระหวางวันที่  
1 – 30 สิงหาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามญัประจําป 2563 สมัยที่ 4 กําหนดไว ระหวางวันที่  
1 – 30 ธันวาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนการประชุมสภาสมัยสามญั
ประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 3 สมัย ดังนี้ 
- สมัยประชุมสามญัประจําป 2563 สมัยที่ 2 กําหนดไว ระหวางวันที่  
16 พฤษภาคม 2563 – 14 มิถุนายน 2563 มีกําหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามญัประจําป 2563 สมัยที่ 3 กําหนดไว ระหวางวันที่  
1 – 30 สิงหาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามญัประจําป 2563 สมัยที่ 4 กําหนดไว ระหวางวันที่  
1 – 30 ธันวาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง การพิจารณากาํหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจําป สมัยแรกของป ถัดไปประจําป พ.ศ.2564 ดังน้ี 
- สมัยประชุมสามญัประจําป พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 กําหนดไว ระหวางวันที่  
1 กุมภาพันธ 2564 – 2 มีนาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ กําหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามญัประจําป สมัยแรก
ของป ถัดไปประจําป พ.ศ.2564 ดังนี้ 
- สมัยประชุมสามญัประจําป พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 กําหนดไว ระหวางวันที่  
1 กุมภาพันธ 2564 – 2 มีนาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง /ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง  
ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนกังานจาง จํานวน 50,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรอืน 
และระงับอัคคีภัย งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนสวน
ราชการของที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย โดยสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท  
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 1418.3/331 ลงวันที่ 4 มกราคม 2563 
เรื่อง โครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจาํ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนสวน
ราชการของที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย โดยสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท  
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 1418.3/331 ลงวันที่ 4 มกราคม 2563 
เรื่อง โครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจาํ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยว 
เนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ โครงการ
ชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย)  
จํานวน 30,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนับสนุน 
ของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนนุสวนราชการ  
ของที่ทํา การปกครองอําเภอขุนตาล โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอาํเภอ  
(อําเภอขุนตาล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 30,000 บาท  
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 0023.7/ว 3328 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 
2563 เรื่อง ขอเสนอโครงการบรรจุแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2563-2567) 
และขอรบัเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย) 
-ขอสอบถามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอขุนตาล) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีแนวทางการดําเนินการอยางไร 
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นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ตามที่ไดมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาใหการชวยเหลอืประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน หรอืไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ  
ไมวาจะเปนดานสาธารณภัย ดานการสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต  
และการปองกันและควบคมุโรคติดตอ โดยอาจใหเปนสิง่ของ หรือจายเปน
เงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับ
เขตพื้นที่หรือทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-โดยจังหวัดเชียงรายไดมีการประกาศกําหนดศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อําเภอละ 1 แหง เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอ ซึ่งอําเภอขุนตาลไดกําหนดใหใชทีว่าการ 
อําเภอขุนตาล (สํานกังานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นอําเภอขุนตาล)  
จึงไดมีการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนเปนเงินอุดหนุน 
ศูนยปฏิบัติการฯ ดังกลาว 

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบล 

-ขอชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่อําเภอขุนตาลไดกําหนดใหใชที่วาการอําเภอขุนตาล 
(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอขุนตาล) โดยลกัษณะการ
ดําเนินการเปนการขอรบัเงินสนบัสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ในพื้นที่อําเภอขุนตาล ทัง้ 4 แหง เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินการภายใน
ศูนยปฏิบัติการฯ เชน วัสดุสํานักงาน กระดาษ ปากกา คาตอบแทนการจาง
เหมาบรกิารผูปฏิบัตงิาน ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไข
เพิ่มเตมิ 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนบัสนุน 
ของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนนุสวนราชการ  
ของที่ทํา การปกครองอําเภอขุนตาล โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอาํเภอ  
(อําเภอขุนตาล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 30,000 บาท  
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(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 0023.7/ว 3328 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 
2563 เรื่อง ขอเสนอโครงการบรรจุแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2563-2567) 
และขอรบัเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการขุดลอกใน 
ที่สาธารณประโยชน จํานวน 2 โครงการ  
(จัดเตรียมรายละเอียดของรายการเงินอุดหนุนสําหรับกอสราง/ปรบัปรุง
พัฒนาแหลง กักเก็บน้ํา เนือ่งจากเปนการจัดทําโครงการในที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน ที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัด ตามขอ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553) 
1.โครงการขุดหนองบวกผึ้ง (ชร.1928) หมูที่ 12 บานยางฮอม  
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
2.โครงการปรับปรงุฟนฟูแหลงน้ําหนองหัววัว (ชร.1646) หมูที่ 8  
บานยางฮอม ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.7/ว 065 ลงวันที่  
7 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิพื่อเรงรัดการจัดหาพัสด ุ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
-ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายกรินทร อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

-ขอชี้แจงการขออนุมัตโิครงการที่ไดเสนอ เปนการจัดเตรียมรายละเอียดของ
รายการเงินอุดหนุนสําหรบักอสราง/ปรับปรงุพัฒนาแหลง กกัเก็บน้ํา 
เนื่องจากเปนการจัดทําโครงการในทีส่าธารณประโยชน ซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดเชียงรายกอนดําเนินการ 
-โดยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดรบัการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
มาดําเนินการในพื้นที่ ดังนี ้
1.เงินอุดหนุนชุดอุปกรณสําหรบัหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรู ดานสื่อ 
DLTV จํานวน 2 รายการ เปนเงิน งบประมาณ 41,400 บาท 
2.เงินอุดหนุนสําหรบัการกอสราง/ปรบัปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 2,940,000 บาท 
3.เงินอุดหนุนสําหรบัการกอสราง/ปรบัปรุงและพฒันาแหลงกักเกบ็น้ํา 
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 2, 429,000 บาท 
4.เงินอุดหนุนสําหรบัคาปรบัปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  
จํานวน 2 แหง งบประมาณ 1,190,000 บาท 
5.เงินอุดหนุนสําหรบัสนบัสนุนการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 2,324,900 บาท 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบอนมุัติเห็นชอบดําเนินการโครงการขุดลอกในที่
สาธารณประโยชน จํานวน 2 โครงการ  
(จัดเตรียมรายละเอียดของรายการเงินอุดหนุนสําหรับกอสราง/ปรบัปรุง
พัฒนาแหลง กักเก็บน้ํา เนือ่งจากเปนการจัดทําโครงการในที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน ที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัด ตามขอ 7 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553) 
1.โครงการขุดหนองบวกผึ้ง (ชร.1928) หมูที่ 12 บานยางฮอม  
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
2.โครงการปรับปรงุฟนฟูแหลงน้ําหนองหัววัว (ชร.1646) หมูที่ 8  
บานยางฮอม ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย(ตามหนังสือ
อําเภอขุนตาล ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.7/ว 065 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการขุดลอกในที่
สาธารณประโยชน จํานวน 4 โครงการ  
(เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อจัดทําโครงการที่เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการน้ํา 
โดยมุงเนนการเตรียมเกบ็กักน้ําชวงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยเทศบาลตําบล 
ยางฮอม จะไดดําเนินการจัดทําโครงการขุดลอกและปรบัปรงุแหลงน้ําเดมิ  
ในที่ดินสาธารณะประโยชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ทรัพยากรน้ํา จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเปนการจัดทําโครงการในที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกันที่ตองไดรับความเห็นชอบ 
จากผูวาราชการจงัหวัด ตามขอ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553) ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกหนองกวาง (นสล. เลขที่ 35460) หมูที่ 1  
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
2.โครงการขุดหนองเพอะพะ (นสล. เลขที่ 35460) หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
3.โครงการขุดลอกหนองบัว (ชร 1708) หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
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4.โครงการขุดลอกแมน้ําอิงวังตะเหี้ย หมูที่ 3 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล  
จังหวัดเชียงราย 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบเห็นชอบดําเนินการโครงการขุดลอกในทีส่าธารณประโยชน 
จํานวน 4 โครงการ  
(จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อจัดทําโครงการที่เกี่ยวกบัการบริหารจัดการน้ํา 
โดยมุงเนนการเตรียมเกบ็กักน้ําชวงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยเทศบาลตําบล 
ยางฮอม ไดดําเนินการจัดทําโครงการขุดลอกและปรบัปรุงแหลงน้ําเดิม  
ในที่ดินสาธารณะประโยชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ทรัพยากรน้ํา จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเปนการจัดทําโครงการในที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกันที่ตองไดรับความเห็นชอบ 
จากผูวาราชการจงัหวัด ตามขอ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553) ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกหนองกวาง (นสล. เลขที่ 35460) หมูที่ 1  
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
2.โครงการขุดหนองเพอะพะ (นสล. เลขที่ 35460) หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
3.โครงการขุดลอกหนองบัว (ชร 1708) หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
4.โครงการขุดลอกแมน้ําอิงวังตะเหี้ย หมูที่ 3 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล  
จังหวัดเชียงราย 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.7 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรบัปรุงระบบประปา (ขุดเจาะบาดาล พรอมเครื่อง 
สูบน้ําแบบซบัเมอรส) หมู 3 จํานวน 280,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางระบบประปา (ขุดเจาะบาดาล พรอมเครือ่งสูบน้ําแบบซับ
เมอรส) หมู 3 จํานวน 280,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563) 
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**เนื่องจากตั้งงบประมาณไมถูกตองกบัประเภทคาใชจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิม่เติม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางระบบ
ประปา (ขุดเจาะบาดาล พรอมเครื่องสบูน้ําแบบซับเมอรส) หมู 3 จํานวน 
280,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.8 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสรางโครงการปรับปรงุระบบประปาภูเขา หมู 10 จํานวน  
200,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา หมู 10 จํานวน 200,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563) 
**เนื่องจากตั้งงบประมาณไมถูกตองกบัประเภทคาใชจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิม่เติม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  

ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา 
หมู 10 จํานวน 200,000 บาท (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 1/2563) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.9 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
โครงการปรับปรุงถนนและกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมู 4  
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการปรับปรงุถนนและกอสรางพนงัปองกันตลิ่งพงั หมู 4 จํานวน
200,000 บาท 
-แกไขเปนแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง  
ประเภทคาบํารงุรกัษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่กอสราง โครงการปรบัปรุง
ถนน คสล. หมู 4 จํานวน 200,000 บาท 
**เนื่องจากตั้งงบประมาณไมถูกตองกบัประเภทคาใชจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิม่เติม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
โครงการปรับปรงุถนนและกอสรางพนงัปองกันตลิ่งพงั หมู 4  
-แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคาบํารงุรกัษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่กอสราง โครงการปรบัปรุง
ถนน คสล. หมู 4 จํานวน 200,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ - เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.10 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
ครุภัณฑสํานักงาน  
-แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานกังาน โตะอเนกประสงค จํานวน 
36,000 บาท 
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ขอความเดิม 
โตะอเนกประสงค  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1.ขนาด 60x150 เซนติเมตร 
      2.โตะหนาทําจากไมตีโครงบุโฟเมกาสีขาว ปดขอบดวย PVC 
      3.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก. 
       จํานวน 30 หลังๆละ 1,200 บาท รวมเปนเงิน 36,000 บาท 
แกไขเปน 
โตะอเนกประสงค  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1.ขนาดไมนอยกวา 60x150x75 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) 
     2.โตะหนาทําจากไมตีโครงบุโฟเมกาสีขาว ปดขอบดวย PVC 
     จํานวน 30 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเปนเงิน 36,000 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 

นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-เนื่องจากโตะอเนกประสงค ของสํานกังานมีความชํารุดและเหลือเพียง  
3 ตัว ที่สามารถใชงานไดตามปกติ ประกอบกับจะมีการจัดทาํโครงการ 
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งมีความ
ตองใชในการจัดเตรียมสถานที่ในเต็นททํากจิกรรม จึงมีความจําเปนทีจ่ะตอง
ขออนุมัติจัดซือ้จัดโตะอเนกประสงค แตปรากฏวามีขอความในการกําหนด
คุณลักษณะไมถูกตอง จงึขออนุมัติในการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
ครุภัณฑสํานักงาน  
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน โตะอเนกประสงค จํานวน 36,000 บาท 
แกไขเปน 
โตะอเนกประสงค  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1.ขนาดไมนอยกวา 60x150x75 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) 
     2.โตะหนาทําจากไมตีโครงบุโฟเมกาสีขาว ปดขอบดวย PVC 
     จํานวน 30 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเปนเงิน 36,000 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอชี้แจงการเตรียมงานนอมสํานึกฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563  
ที่จะถึงนีเ้นื่องจากมกีารประชุมแจงรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมมาหลาย
รอบ ทัง้นี้อําเภอขุนตาลเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการกจิกรรมในครัง้นี ้
โดยจะมหีนังสือแจงมาถึงเทศบาลตําบลยางฮอม และทางเทศบาลฯ  
จะไดดําเนินการสงตอขอความที่สําคัญเกี่ยวกบัการจัดงานนอมสํานึกฯ  หรือ
รูปภาพไปยังกลุมไลนของสมาชิกสภาเทศบาล เพือ่ความรวดเร็วและใหไดรับ
ทราบโดยทั่วถึงตอไป 
-การแตงกายของหนวยงานขาราชการใหใชเครื่องแบบสีกากแีขนยาว  
พรอมหมวก สําหรบัมวลชนเปนชุดพื้นเมืองพิธีการ หรือชุดจิตอาสา 
-ประเด็นหลกัที่นายอําเภอไดเนนย้ําคือ ทานพระอาจารยพบโชคจะไดมา 
รวมกิจกรรมในครัง้นี้ดวย จึงตองจัดพื้นสําหรับรับรอง พรอมดวยพระเลขาฯ 
และจุดวางเครื่องสักการะ ใหเหมาะสม 

นางสาวรวมพร ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-ในสวนของโครงการนอมสํานึกฯ ในปนีเ้จาภาพหลักยงัคงเปนอําเภอขุนตาล
เปนเจาของงานเหมือนปทีผ่านมา สําหรบัเทศบาลตําบลยางฮอม  
เปนเจาของสถานที่ จงึตองรับผิดชอบดานการจัดสถานที่ จากปทีผ่านมาไดมี
ปญหาที่จะตองนํามาปรบัปรุงการทํางานในปนี้คือ จํานวนเกาอี้ไมเพียงพอ
สําหรับผูมารวมงานเดมิไดจัดเตรียมไว 500 ตัว ปนี้จะจัดเตรียม 600 ตัว  
-อําเภอขุนตาลรับผิดชอบอาหารกลางวันสําหรับประชาชนทั่วไปและผูนํา
ชุมชน ในสวนผูบรหิาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานฯ กองการศึกษาจะเปน
ผูรบัผิดชอบ รวมถึง กาแฟ นํ้าดื่ม สําหรับตอนรับผูรวมงาน 
-ทานพระอาจารยพบโชค ไดสนับสนุนขาวสาร น้ํามันพืช และน้ําด่ืมจํานวน 
1,000 ขวด สําหรับกิจกรรมตอนคํ่า ที่จะจัด ณ ที่วาการอําเภอขุนตาล 
จํานวน 500 ขวด และใชในกิจกรรมภาคกลางวันบนดอยพญาพิภักดิ์ 
จํานวน 500 ขวด  
-เทศบาลฯจะเริ่มจัดเตรียมสถานที่ตั้งแตวันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2563  
จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ เขารวมดวย 
-เทศบาลตําบลยางฮอมรับผิดชอบ เครื่องสักการะจํานวน 3 ชุด  
สําหรับ ประธานในพิธีฯ และหัวหนาสวนราชการของจงัหวดั ชุดของ
หนวยงานทหาร และคณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม  
-การแตงกายขอประชาสมัพันธใหผูเขารวมงานที่เปนประชาชนแตงกายดวย 
จิตอาสา ชุดโทนสีเหลือง หรอืชุดประจําทองถิ่น โดยขอเนนย้ํา เรื่องการ
ถายภาพเพื่อลงโซเชียลมเีดีย ใหกระทําดวยความสํารวม สุภาพ โดยเฉพาะผู
ที่แตงกายจิตอาสา และขาราชการ 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอใหจัดเตรียมพิธีกรสํารองไวดวย โดยขอเปนนางสาวรวมพร ลือชัย  
ขอใหซักซอมเกี่ยวกับการใชคําราชาศัพทใหเหมาะสม 
-ขอใหเทศบาลไดมีหนงัสือแจงกจิกรรม รวมไปถึงการแตงกายวัน เวลาให
สมาชิกสภาไดรบัทราบหรือเขารวม เพือ่ใหเกิดความชัดเจน ในการเขารวม
กิจกรรมไดอยางถูกตอง 
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอชี้แจงเกี่ยวกับงานเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายได
แจงกําหนดการรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 3 คน ในระหวางวันที่ 3- 7 
กุมภาพันธ โดยเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีผูสนใจเขารับสมคัรฯ  
จํานวน 4 ทาน โดยไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจดัสงรายชื่อให
คณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวัดเชียงรายเพื่อพจิารณาตอไป 
-คณะกรรมการเลือกตัง้จงัหวัดเชียงรายแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการจัดทําแนวทางการแบงเขตเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรอื
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อเตรียมการจัดการแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 3 รูปแบบ 
โดยคํานวณจากจํานวน ประชากรใหใกลเคียงโดยใชผลตางของจํานวน
ประชากรไมเกินรอยละสิบ  

ที่ประชุม -ทราบ 
นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีฯ 

-กรณีภัยแลง มีความเปนหวงประชาชนในพื้นที่ ขอใหมกีารจัดเตรียมภาชนะ
สําหรับเก็บกักน้ําไวใชในกรณีฉุกเฉินใหเพียงพอที่จะสามารถใชไดประมาณ 
1-2 วัน 
-ไฟปาและหมอกควันที่มผีลกระทบตอสุขภาพ จังหวัดเชียงรายไดมีประกาศ
งดการเผาในทีโ่ลงตั้งแตวันที่  22 กุมภาพันธ 2563 - 21 เมษายน 2563 
-การดําเนินการโครงการทีเ่กินศักยภาพ โครงการขุดลอกหนองน้ํา แมน้ํา
หรือแหลงน้ําสาธารณะตางๆ ซึ่งเทศบาลไดมีการจัดทําเสนอไปยังหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตางๆ  
-การทําฝาย ไดแจงกํานันผูใหญบาน เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
เพื่อกักเกบ็น้ําสําหรบัพื้นทีบ่รเิวณใกลเคียง  
-การรับเบี้ยยงัชีพ ผูสงูอายุ ผูปวยเอดส และผูพิการ กรมบญัชีกลางไดแจง
แนวทางในการเบิกจายเบี้ยยงัชีพใหแกผูมสีิทธิโดยการโอนผานบัญชีทําให
ผูรบัเบี้ยบางรายมีการตกหลนไมไดรับเบี้ยตามสิทธิ งานพฒันาชุมชนไดรับ
เรื่องและประสานไปยงักรมบญัชีกลางเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแกไข
ตอไปได 

นายปฐมรัตน จีรัง 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-จากที่ไดเขารวมประชุมเรือ่งเกี่ยวกับการแกไขปญหาภัยแลง ที่องคการ
บรหิารสวนตําบลศรีดอนชัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา  
มีผูนําหลายแหงเขารวมประชุม เพื่อบูรณาการแกไขปญหาไฟปา ชวยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน ระหวางอําเภอเวียงแกน เชียงของ และขุนตาล หากมเีหตุไฟ
ไหมเกิดขึ้นจุดใดใหพื้นที่ใกลเคียงชวยเหลือกันเพื่อเปนการปองกันการ
ลุกลาม 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

-มีเรื่องหารือ หลายวันกอนมีมอเตอรไซดเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวสะพานบาน
ชมภู ชาวบานบริเวณน้ันขอใหเทศบาลประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของมี
การพิจารณาติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณนั้นดวย 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง เกี่ยวกบั
กรณีไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ หรือบริเวณทีเ่กิดอบุัติเหตุบอยครั้ง 
โดยเฉพาะในยามวิกาล เพื่อรวบรวมและสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ที่ประชุม -ทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-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) 
 
  


