
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งท่ี 2 
วันที่ 20 สิงหาคม 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 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 นางนงเยาว เขื่อนแกว หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล นงเยาว เขื่อนแกว  
9 นางเกษฎา เสมอใจ ผูอํานวยการกองคลงั เกษฎา เสมอใจ  
10 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
11 นางสาวอัชรีย  อะโนราช รองปลัดเทศบาล อัชรีย  อะโนราช  
12 นายศุภชัย กาบทอง นักปองกันและบรรเทาฯ ศุภชัย กาบทอง  
13 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
14 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
15 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
16 นางสาวกุลสตรี จีรงั พนักงานจางเหมาบริการ กุลสตรี จรีัง  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ตามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ในวาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพือ่รบัคําแปรญัตติรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และกําหนดใหมกีารพจิารณาในวาระที่ 2  
(ขั้นแปรญัตต)ิ และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  
จึงกําหนดใหมกีารประชุมในครั้งนี ้

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
3/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอแกไขรายงานการประชุมในหนาที่ 4 เพิ่มเตมิขอความกรณีที่ไดมีการ
สอบถามเกี่ยวกบัที่สาธารณประโยชนซึ่งไดมกีารเห็นชอบใหเทศบาลตําบล
ยางฮอมใชประโยชนในพื้นทีส่าธารณประโยชน บานนํ้าแพร หมู 4  
จํานวน 50 ไร ซึ่งผูใหญบาน หมูที่ 4 ไดช้ีแจงวาบานน้ําแพรไมอนุญาตการ
ใชประโยชนดังกลาวแลว เนื่องจากไดลวงเลยระยะเวลานานในการเห็นชอบ
มาแลว ประกอบกบัในการใชพื้นที่ไมมีการดําเนินการใดๆ จากเทศบาล
ตําบลยางฮอม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563  
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

เรื่อง กระทูถาม 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
-ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง ที่เสนอใหม 
5.1 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบในการขอใชพื้นที่ของ 
เทศบาล ตําบลยางฮอมตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการใชประโยชนในพื้นที่ซึง่อยูในการดูแล
รักษาของหนวยงานอื่นสําหรบัใหบรกิารประชาชน โดยมีการกอสรางสิง่ปลูก
สรางในพื้นที่ตําบลยางฮอม ซึ่งยงัไมมเีอกสารสิทธิ หรอืไดรบัอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการกอสราง หรือการ
จัดบรกิารสาธารณะ เพื่อใหบริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยูในความดูแล
เทศบาลตําบลยางฮอมเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ จึงขอความเห็นชอบการขอใชพื้นทีจ่ากสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม เพือ่ใชประกอบการยื่นขออนญุาตตามหลักเกณฑ  
และเงื่อนไขตอไป) 
-ขอใหเจาหนาที่ไดดําเนินการชี้แจง 

นายกรินทร อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางฯ 

-ดวยอําเภอขุนตาล ไดแจงแนวทางปฏิบัติของสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมและขอผอนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏวายังมี 
สวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรบัอนุญาต ซึ่งกรมปาไม
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีทีห่นวยงานของรฐัหรือองคการของรัฐ 
จะเขาใชประโยชนในพื้นที่ของปาสงวนแหงชาติ โดยใหยื่นแบบคําขอตอ
สํานักงานปาไมในพื้นที่ พรอมทัง้จัดทํารายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
และความเห็นของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทัง้จัดทํารายงาน
การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) เพื่อประกอบการพจิารณา
ของคณะรัฐมนตร ี

นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ขอชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการดําเนินการ
กอสรางอาคารหรอืสิง่กอสรางอื่น ในพื้นที่ซึง่ไมอยูในความดแูลของเทศบาล
ตําบลยางฮอม โดยไมไดรบัอนุญาต หรือยินยอมจากหนวยงานเจาของพื้นที่ 
เชน ปาไม สํานักงานปฏริูปที่ดิน เปนตน รวมทัง้พื้นที่ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม ซึ่งยงัไมมเีอกสารสิทธิหรือไดรบัอนุญาตใหใชพื้นที่ ดังนั้น 
เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลยางฮอมเปนไปดวยความถูกตอง  
จึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพือ่ใชประกอบการยื่น
ขออนุญาตตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตอไป 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขอใชพื้นที่ของเทศบาลตําบลยางฮอมตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง /  
ไมเห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง)  
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-ขอโอนลด (-) จากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  
ประเภทสํารองจาย เพื่อใชกรณีจําเปนฉุกเฉินเกี่ยวกบัการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ตางๆ เชน การปองกันและแกไขอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม  
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ 
จํานวน 500,000 บาท 
-โอนเพิ่ม (+) ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทการสาธารณูปโภค โครงการกอสราง
สะพาน คสล. บานหวยหลวงเหนือ หมูที่ 20 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร จํานวนเงิน 500,000 บาท  
(ตามแบบที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนดพรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ) ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) ลําดบัที่ 18 หนาที่ 16 
-ทั้งนี้เปนการโอนงบประมาณเพือ่ดําเนินการตามมติทีป่ระชุมของ
คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม  
เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรบัผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 
2563 ขอใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดช้ีแจง 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาล 

-การพิจารณาใหความชวยเหลอืเปนไปตามมติของคณะกรรมการฯ  
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการสํารวจความเสียหาย และจัดทํา
ประมาณการคาใชจายในการซอมแซมแกไข สิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับ
ความเสียหายจากเหตุอทุกภัยในครั้งนี้ ตามทีผู่ใหญบานไดทาํหนังสอืรอง
ขอรับการชวยเหลือ  
-ซึ่งในการพจิารณาการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในการดูแลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองพจิารณาถึงสถานะทางการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย โดยตั้งงบประมาณเบิกจายจาก 
งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ในขอบญัญัตหิรือเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจําปโดยโครงการดังกลาวไมจําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามขอ 11 วรรคสอง และขอ 18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเตมิ ประกอบกับตามหลกัเกณฑ 
การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.2556 ขอ 5.5.3 กําหนดใหการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับ
ความเสียหาย หรือสรางความเดือดรอนแกประชาชนโดยสวนรวม และเปน
สิ่งสาธารณประโยชนที่ตองใชระยะเวลาดําเนินการซอมแซมไมเกิน 45 วัน 
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-ดังนั้น กรณีโครงการกอสรางสะพาน คสล.นั้น เปนโครงการกอสรางที่ม ี
รายละเอียดมาก และมรีะยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา 120 วัน  
จึงไมเขาหลกัเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด จงึมีความจําเปนทีจ่ะขอ
อนุมัติโอนเงินเหลอืจายของเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 2563 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม 
เพื่อดําเนินการชวยเหลือประชาชนตอไป 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย 
จํานวน 500,000 บาท ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทการสาธารณูปโภค โครงการกอสรางสะพาน คสล.  
บานหวยหลวงเหนือ หมูที่ 20 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
จํานวนเงิน 500,000 บาท  
(ตามแบบที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนดพรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ) ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) ลําดบัที่ 18 หนาที่ 16 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-ขอโอนลด (-) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที ่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  
จํานวน 140,000 บาท 
-โอนเพิ่ม (+) ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 1 (จากถงัเกบ็น้ํารวม) ทอ PVC. 
ศก.2” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 1,200 เมตร จํานวน 140,000 บาท 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 1 (จากถงัเกบ็น้ํารวม) ทอ PVC. ศก.2”  
(ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 1,200 เมตร จํานวน 140,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
 -ขอโอนลด (-) จากแผนงานบรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 
61,000 บาท 
-โอนเพิ่ม (+) ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 2 ทอ PVC. ศก.3” (ช้ัน 8.5)  
ระยะวางทอ 260 เมตร จํานวน 61,000 บาท 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจาย
รายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 2 ทอ PVC. ศก.3” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 260 เมตร 
จํานวน 61,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-ขอโอนลด (-) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  
จํานวน 80,000 บาท 
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-โอนเพิ่ม (+) ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนน คสล.สายกองชาง หมูที่ 16 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
38 ม. หนา 0.15 ม. จํานวน 80,000 บาท 

นางชริวรรณ คาแกว 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบวาโครงการกอสรางถนน คสล.
สายกองชาง หมูที่ 16 เดิมงบประมาณต้ังไว 280,000 บาท แตถูกตัดออกไป
คงเหลือ 80,000 บาท จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลทกุทาน 
หากมีการจายขาดเงินสะสมครั้งตอไป ขอใหเพิม่งบประมาณสําหรบั
โครงการดังกลาวอีก 200,000 บาท ใหครบตามเดิมดวย 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอแจงใหทีป่ระชุมทราบในที่นี้วา การจายขาดเงินสะสมครัง้ตอไปจะตอง
เพิ่มงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท สําหรับโครงการกอสรางถนน คสล.
สายกองชาง หมูที่ 16 ใหครบตามเดิม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายกองชาง หมูที่ 16 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. 
จํานวน 80,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-ขอโอนลด (-) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  
จํานวน 127,000 บาท 
-โอนเพิ่ม (+) ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 9 ระยะความยาวรวม 63 ม. 
จํานวน 127,000 บาท 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก หมูที่ 9 ระยะความยาวรวม 63 ม. จํานวน 127,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.7 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-ขอโอนลด (-) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  
จํานวน 92,000 บาท 
-โอนเพิ่ม (+) ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 15 
จุดที่ 1 ทอ PVC. ศก.4” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 60 เมตร 
จุดที่ 2 ทอ PVC. ศก.3” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 150 เมตร 
จุดที่ 3 ทอ PVC. ศก.2” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 350 เมตร 
จํานวน 92,000 บาท   
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 15 
จุดที่ 1 ทอ PVC. ศก.4” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 60 เมตร 
จุดที่ 2 ทอ PVC. ศก.3” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 150 เมตร 
จุดที่ 3 ทอ PVC. ศก.2” (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 350 เมตร 
จํานวน 92,000 บาท  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.8 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมติ) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย) 
-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติดําเนินคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อแตงตัง้เปนคณะกรรมการแปรญตัติ  
จํานวน 3 ทาน ไดแก 
1.นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
2.นางสมศรี มงคลคลี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
3.นางชริวรรณ คาแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 
และกําหนดกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตั้งแตวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
(วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม  
แลวสรปุรายงาน และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติยื่น 
ตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
-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 ยื่นเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แตอยางใด 
และคณะกรรมการแปรญัตติ ไดเชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 
(ผูบริหาร) มาช้ีแจงรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2564 ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  
-โดยคณะผูบรหิารมีความเห็นใหคงรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ  
ตามที่มีการยื่นเสนอญัตตริางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกลาว 
-คณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาแลวมีความเห็นใหคงรางเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเดิมโดยใหเสนอ
รายงานการพิจารณาคําแปรญัตติ และความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ ตอประธานสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม และจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
ไดพิจารณาในวาระที่ 3 ข้ันลงมติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตอไป 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สรุปไมมีผูยื่นเสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นคง
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามเดิม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมวาระที่ 2 
(ขั้นแปรญัตต)ิ หรอืไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมต ิ
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 วาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ)   
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมมีติเห็นชอบ รางเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2  
(ขั้นแปรญัตต)ิ ไปแลวนั้น 
-เพื่อใหการพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดําเนินการตอไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ในวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) จะไมมีการอภิปรายขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 วาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอปรึกษาทางสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ที่ไดรบัการรองเรียนจาก
ประชาชนทั้งในเขตพื้นที่ตําบลยางฮอม และพื้นที่ใกลเคียง กรณีโรงพยาบาล
ขุนตาล ซึ่งมีแพทยหญงิ (แพทยหญงิพัชรินทร แทตระกูล)ทีป่ฏิบัติหนาที่ใน
การใหบริการตรวจคนไข ไดมีพฤติกรรมใชถอยคําไมสุภาพ ไมเหมาะสม 
และไมสรางขวัญกําลังใจกับคนไขทีเ่ขาไปรบัการรักษา หรือผูมาใชบรกิาร 
จึงเสนอใหผูบรหิาร หรือเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ ไดพิจารณาดําเนินการ  
เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาตอการปฏิบัตงิานรวมกบัโรงพยาบาลขุนตาล 
หรือหากมปีระชุมหัวหนาสวนประจําเดือน ไดนําเรียนใหที่ประชุมไดรับ
ทราบเรื่องนี้ดวย  

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เห็นดวยกับนายเกรียงไกร แสงเพ็ชร ในประเด็นของโรงพยาบาลขุนตาลเพื่อ
จะไดนําไปพจิารณาดําเนินการแกไขตอไป 
-ขอปรึกษากรณีคอสะพานบานยางฮอม ถนนสายกลาง ตอนนีเ้กิดการชาํรุด
เสียหายจากน้ํากัดเซาะ ซึ่งไดเคยแจงใหองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงราย  
มาดําเนินการแกไข โดยการเทปูนทับและใชงานมาไดระยะเวลา 2 ป ปจจุบัน
สะพานดังกลาวเกิดการทรุดตัวอีกครั้ง จึงขอเทศบาลตําบลยางฮอมได
พิจารณาดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขตอไป 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เรื่องของการโอนงบประมาณทีผ่านมา ที่ไดมีการอนุมัตผิานไปแลว   
กรณี ขอ 5.3 เดิมมีการประชุมหารอืเบื้องตนวาเราจะมีการขออนุมัติโอนเงิน
จากเงินงบประมาณของงานเลือกตั้ง ซึง่จะนําไปใชตามโครงการที่ตั้งขึ้นมา 
จํานวน 5 โครงการ เนื่องจากเปนเรือ่งจําเปน ตองรีบแกไขใหประชาชน  
แตปจจบุันปรากฏวางบประมาณดังกลาวตอนน้ีไดถูกโอนไป 200,000 บาท 
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จึงอยากขอเสนอแนะใหมกีารตรวจสอบใหดีเสียกอน เนื่องจากทุกโครงการ
ที่ตั้งไวมีผลกระทบไป สําหรับเงินงบประมาณงานเลือกตัง้ทีต่ั้งไว  
หากมหีนังสือดวนจากทางราชการสวนกลางแจงใหมีการเลือกตั้งอยาง
เรงดวนและกะทันหัน แลวจะทําใหเกิดปญหา จงึอยากใหพนักงานแตละ
เดือนมีการปดบัญชีใหถูกตองดวย 
-ขอแสดงความเห็นตอเรือ่งกรณีแพทยหญิงพัชรินทร แทตระกูล 
โรงพยาบาลขุนตาลที่ถูกกลาวหาวามีกริยาที่ไมเหมาะสม เนือ่งจากทราบ 
มาวามีการพูดตะคอกใสคนไข พูดไมใหกําลงัใจคนไข ซึ่งไดรบัทราบปญหานี้
จากประชาชนมาแลวหลายราย และขอฝากถงึผูบรหิารหรือเจาหนาที่ทีจ่ะได
เขารวมประชุมกบัทางโรงพยาบาลไดนําเรือ่งนี้เขาทีป่ระชุมดวย 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-สอบถามความคืบหนาของเรื่องทางโคงจุดอันตรายในพื้นทีต่ําบลยางฮอม 
ของถนนทางหลวงหมายเลข 1020 ซึ่งไดจะเห็นวาถนนในพื้นที่เขตตําบล 
ปาตาล และตําบลตา มีการดําเนินการไปแลว จงึอยากใหเรงตรวจสอบเรือ่ง
การติดไฟฟาสองสวางทางถนนจุดอันตราย  

นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-กรณีไฟฟาสายดับภายในหมูบานทีม่ีการชํารุดเสียหาย และไดแจงเปน
หนังสือมายังเทศบาลตําบลยางฮอม ขอใหเจาหนาที่เขาดําเนินการแกไข
โดยเร็ว เนื่องจากปจจุบันไดมหีนังสือแจงขอใหดําเนินการแกไขมาแลว 
แตยังไมไดรับการแกไขแตอยางใด จึงขอสอบถามปญหาหรอือุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-กรณีถนนบานใหมพฒันา หมูที่ 10 ตั้งแตทําถนนเสนทาง R3A หากมฝีนตก
ปริมาณมากจะมีน้ําขังในพื้นที่ สรางความเสียหายใหแกถนนภายในหมูบาน
เกิดการชํารุดแตกหัก จึงขอฝากถึงคณะผูบรหิารใหดําเนินการตรวจสอบดวย 

ที่ประชุม -ทราบ 
นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม    

-ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ที่ไดพจิารณาเห็นชอบ 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  
-คณะผูบรหิารไดมีขอพจิารณา และแจงทีป่ระชุมทราบดังตอไปนี้ 
1.สําหรับภารกิจของเทศบาลในชวงนี้จะดําเนินโครงการตามพระราชดําริ 
จํานวน 21 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท  
2.โครงการเจาะบอบาดาลที่ยังคงคางเนื่องจากติดปญหาหลายอยาง 
จึงทําใหการดําเนินการชา 
3.กรณีมีการรองเรียนเรื่องการแสดงกริยา หรือใชถอยคําไมสุภาพ  
ไมเหมาะสม ของแพทยหญิงพัชรินทร แทตระกลู ของโรงพยาบาลขุนตาล 
ขอรายละเอียดเพิ่มเตมิดวย หากไดเขารวมประชุมหัวหนาสวนจะไดนํา 
เรื่องนี้ไปหารือดวย 
4.กรณีสะพาน หมูที่ 12 ไดเกิดการทรุดตัว จะดําเนินการตรวจสอบวา 
อยูในชวงประกันฯ หรือไม หากอยูอํานาจหนาที่ จะใหมอบหมายให 
กองชางดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 
5.กรณีไฟฟาสองสวางในเสนทาง 1020 ซึ่งทางแขวงการทางซึ่งรับผิดชอบ
แตละพื้นที่ จะใหความใสใจในการใหบริการ และความสนใจในการแกไข
ปญหาใหกบัประชาชนจะมีความแตกตางกัน ซึง่บางพื้นที่ใหบริการรวดเร็ว 
บางพื้นที่ตองมกีารติดตามถึงจะมกีารดําเนินการ 
 



 -12-
6.กรณีถนนของบานใหมพฒันา หมูที่ 10 ขอใหทําหนังสือพรอมภาพถาย
แนบมาดวย 
7.กรณีเอกสารสทิธิ์ในที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยของฝงทางบนถนนตอนนี้
ไดมีการหาขอมูลและรายละเอียดโดยการเดินสํารวจลงพื้นทีจ่ริง การปรึกษา
พูดคุยกันไมสามารถแกไขปญหาใหกบัประชาชนได ตองเดินสํารวจลงพื้นที่
และติดตามเรื่องดวยตัวเอง 
8.สําหรับเรื่องอางเกบ็น้ําบานปาแดง หมูที่ 21 หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได 
จะสงผลใหประชาชนไดรับประโยชน ทั้ง 20 หมูบาน เนือ่งจากเปนอางที่
ขนาดใหญและอยูบรเิวณที่สงู และจะสงผลทําใหเศรษฐกิจดานอื่นๆ  
ดีข้ึนตามไปดวย 
9.กรณีการขออนุญาตขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ และแมน้ําอิง  
ที่มีความตื้นเขินไมสามารถกักเกบ็น้ําได เทศบาลตําบลยางฮอม 
ไดมีการเสนอโครงการ เพื่อดําเนินการขุดลอกและแกไขปญหาภัยแลง 
ใหแกประชาชนในพื้นที่ 

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) 
 
  


