
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563 (ครั้งท่ี 2)  
วันที่ 28 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 - ลา 
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 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
5 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
6 นายทนันชัย ชางเก็บ หน.ฝายการโยธา ทนันชัย ชางเก็บ  
7 นางสาวกชพร หลักคํา นักเคราะหนโยบายและแผน กชพร หลกัคํา  
8 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
9 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช สุวรรณทํามี 
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ตามที่  เทศบาลตําบลยางฮอม ไดจัดงานนอมสํานึกฯ ประจําป 2563  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 เสรจ็สิ้นเปนที่เรียบรอยแลว  นั้น 
ตองขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการจัดงานเปนอยางดี  
และขอขอบคุณทีเ่จาหนาที่ ไดนําขอพกพรองจากปกอนมา  
ปรับปรงุแกไขงานในปนีท้ําใหงานสําเร็จลลุวงไปดวยดี 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563  เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอมกอนมีการ
ลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอมครบองค
ประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563   
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง – เสียง) 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่อง กระทูถาม 
 -ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
 -ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.1 เรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายประจาํป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
- ขอโอนจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพของพนักงาน
เทศบาลลกูจางประจําและพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท  
-ไปตั้งจายแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนสวน
ราชการ แกสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสบืสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง  “2,002 ป สืบมาหกเปงลองฟาไหวสา
พระธาตุดอยตุง” จํานวน 10,000 บาท (หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนที่สุด  
ที่ ชร 0023.4/4803 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง การอุดหนุน
งบประมาณโครงการสบืสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง) 
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-ขอสอบถามเจาหนาที่วา เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563  
มีการโอนงบประมาณจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง  
หมวดงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ
ของพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาง บอยครั้ง  
จึงขอสอบถามวาเดมิทีไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติฯ ในหมวดรายจาย
ดังกลาว เปนจํานวนเทาไร เกรงวาจะเปนการใชงบประมาณที่ผิด
วัตถุประสงคมากเกินไป 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไดตั้งเงินชวยพิเศษ 
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง  
ตั้งไว จํานวน  235,750 บาท ไดโอนไปตั้งจายอุดหนุนโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท และไปตั้งจายงบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 27,100 บาท  
จะคงเหลือ จํานวน 158,650 บาท 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  ไปตั้งจายรายการใหมในหมวดเงิน
อุดหนุน  
-ไปตั้งจายแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนสวน
ราชการ ของวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง  “2,002 ป สืบมาหกเปงลองฟาไหวสาพระธาตุ
ดอยตุง” จํานวน 10,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

-ขอเสนอทานประธาน และคณะผูบริหารทุกทาน เรื่องการอนุญาตใช 
รถเจซีบี กรณีทําหนงัสือเขามาขออนญุาตใชรถเจซีบี เพื่อเปนหลักฐานเขาไป
ขุดถนนเพื่อการเกษตรในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ  อยากใหเปนไปตามลําดับที่ขอ 
เนื่องจากบางครั้งทําหนงัสือเขามาขอหลายรอบแลวไมไดรับการชวยเหลือ 
- วันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.  
จะมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดกิารชุมชนจากเทศบาลตําบลเวียงเทิง 
(กองทุนเงินออมวันละบาท) จะนําคณะกรรมการกองทนุสวสัดิการชุมชนฯ 
และเจาหนาทีผู่เกี่ยวของ เขาศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรูแนวทางการบรหิาร
จัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชนของตําบลยางฮอม เพือ่เพิม่ประสบการณ 
และประสทิธิภาพในการทํางานใหแกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ของเทศบาลตําบลเวียงเทงิ หากทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ทานใดไมติดภารกิจใด ขอเชิญเขารวมตอนรบัคณะฯ ดังกลาวดวย 
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นายจันทร กันทะสมบัต ิ
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-เรื่องการอนุญาตใหใชรถเจซีบี น้ัน ตามปกติแลวจะเรียงลําดับการนําไปใช
บริการตามลําดับกอนหลังตามหนังสือที่ไดขอมา แตในบางครั้งมีเหตุจําเปน
เรงดวน เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตําบลยางฮอม มีความจําเปนตองใหการ
สนับสนุนในพื้นที่ดังกลาวกอน เปนเหตุทําใหการใหบริการตามที่รองขอ 
ชาไปบาง 
-ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทุกทานที่ใหความรวมมือใน
การจัดงานนอมสํานึกฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนไปดวยดี 

นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

-เรื่องการขอใชรถเจซีบี ที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดทําหนังสือ
ขอเขามา ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติใหใชโดยรองนายกเทศมนตรีตําบล
ยางฮอม นั้น ขอใหยึดถือและเรียงลําดับตามหนังสือที่ขอมากอนหลังดวย 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอปดการประชุม 

  
ปดประชุม -เวลา 12.00 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) 
 
  


