(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
รายชื่อผูมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายจักรภัทร ประสพสงค
2
นายทวิช สุวรรณทํามี
3
นางชริวรรณ คาแกว
4
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร
5
สิบเอกสมควร บุญยะศิลป
6
นางสมศรี มงคลคลี
7
นางรุจเิ รข สายบุญเลิศ
8
นายบุญธรรม จันตะคํา
9
นางพรรณี จันทิมา
รายชื่อผูเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายอําโพน อโนราช
2
นายจันทร กันทะสมบัติ
3
นายปฐมรัตน จีรัง
4
นายมานะ คูหา
5
นายชวย โปธิ
6
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
7
นายไกลวรรณ ธิวงค
8
นายธนวิน มูลเมือง
9
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
10
นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย
11
นายทนันชัย ชางเก็บ

ตําแหนง
สมาชิก สท.เขต 1
ประธานสภาฯ
สมาชิก สท.เขต 1
สมาชิก สท.เขต 1
สมาชิก สท.เขต 2
รองประธานสภาฯ
สมาชิก สท.เขต 2
สมาชิก สท.เขต 2
สมาชิก สท.เขต 2
ตําแหนง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายก ฯ
เลขานุการสภาฯ
นักพัฒนาชุมชน
นายชางไฟฟา
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
หน.ฝายการโยธา

ลายมือชื่อ
จักรภัทร ประสพสงค
ทวิช สุวรรณทํามี
ชริวรรณ คาแกว
เกรียงไกร แสงเพ็ชร
สมควร บุญยะศิลป
สมศรี มงคลคลี
รุจเิ รข สายบุญเลิศ
บุญธรรม จันตะคํา
พรรณี จันทิมา

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
อําโพน อโนราช
จันทร กันทะสมบัติ
ปฐมรัตน จีรัง
มานะ คูหา
ชวย โปธิ
จอมชัย ทิพยกมลเสน
ไกลวรรณ ธิวงค
ธนวิน มูลเมือง
จิราณุวัฒน เสียงดัง
รัชฎารักษ เนตรนันชัย
ทนันชัย ชางเก็บ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

เรื่อง ประธานแจงใหทราบ
-ตามที่ สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2561 และกําหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปถัดไป ซึ่งไดมี
การกําหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ
ประจําป 2562 สมัยที่ 1 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 – 2 มีนาคม
2562 มีกําหนด 30 วัน อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 20 ขอ 23 และขอ 24
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) จึงกําหนดใหมีการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม
-รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 4/2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอมกอนมีการ
ลงมติ
-ขอแกไข และเพิ่มเติมขอความในหนา 11 ดังนี้
นางรุจเิ รข สายบุญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต ขอความเดิม
2
ตลอดจนสัตวน้ําเพราะในน้ํายางมีน้ํากรดทีท่ ําใหมันแข็งตัว บางคนอาจคิดวา
โรงงานอยูทางตําบลแมต๋ํา ถาเรามีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมเพื่อนมนุษย
ทุกคนคงไมอยากไดรบั ผลกระทบ เรือ่ งภาษีรายไดที่เราจะไดรับคงประมาณ
หนึ่งหมื่น ซึ่งถามาเทียบกับผลกระทบของสุขภาพเปนสิง่ ที่แกไขยาก
จึงขอฝากเพือ่ นสมาชิกฯ ที่มีหนาที่พิจารณาเรือ่ งตางๆ หากมีการขอเปด
โรงงานอื่นอีกที่ตองมาพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ ขอใหพจิ ารณาใหรอบคอบ
เพราะเราเขามาทํางานเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในตําบลยางฮอม จึง
ขอฝากเรื่องนี้ไวดวย
แกไขเปน
ตลอดจนสัตวน้ําเพราะในน้ํายางมีน้ํากรดทีท่ ําใหมันแข็งตัว บางคนอาจคิดวา
โรงงานอยูทางตําบลแมต๋ํา เราตองมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมเพื่อน
มนุษยทุกคนคงไมอยากอยูในที่อากาศไมบริสุทธิ์ เปนมลพิษ เพราะสุขภาพ
ไมสามารถตีเปนมูลคาได เรื่องภาษีรายไดที่เราจะไดรบั คงประมาณหนึง่ หมื่น
ซึ่งถามาเทียบกับผลกระทบของสุขภาพแลวมันไมคุมเลย
จึงขอฝากเพือ่ นสมาชิกฯ ที่มีหนาที่พิจารณาเรือ่ งตางๆ หากมีการขอเปด
โรงงานอื่นอีกที่ตองมาพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ ขอใหพจิ ารณาใหรอบคอบ

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-3เพราะเราเขามาทํางานเปนตัวแทนของประชาชนในตําบลยางฮอมจะทํา
อะไรตองคิดถึงประชาชนกอน จึงขอฝากเรื่องนี้ไวดวย
-ขอเพิ่มเติมขอความ ในหนาที่ 4 ตอทายวรรคที่ 3 ดังนี้
“ขอฝากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่ไดรบั การคัดเลือก ทั้ง
2 ทาน กรณีดูแลงบประมาณที่จะกระจายลงไปสูหมูบาน เพือ่ ใหเกิดความ
ยุติธรรมและทั่วถึง”
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอมครบองค
ประชุม
-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
สมัยประชุมสามัญที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/งด
ออกเสียง – เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทูถาม
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

เรื่อง ที่เสนอใหม
5.1 เรื่อง พิจารณากําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนการประชุมสภาสมัย
สามัญประจําป พ.ศ.2562 จํานวน 3 สมัยดังนี้
- สมัยประชุมสามัญประจําป 2562 สมัยที่ 2 กําหนดไว ระหวางวันที่
16 พฤษภาคม 2562 – 14 มิถุนายน 2562 มีกําหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญประจําป 2562 สมัยที่ 3 กําหนดไว ระหวางวันที่
1 – 30 สิงหาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญประจําป 2562 สมัยที่ 4 กําหนดไว ระหวางวันที่
1 – 30 ธันวาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน
ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ.2562 จํานวน 3 สมัย ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญประจําป 2562 สมัยที่ 2 กําหนดไว ระหวางวันที่
16 พฤษภาคม 2562 – 14 มิถุนายน 2562 มีกําหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญประจําป 2562 สมัยที่ 3 กําหนดไว ระหวางวันที่
1 – 30 สิงหาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญประจําป 2562 สมัยที่ 4 กําหนดไว ระหวางวันที่
1 – 30 ธันวาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /งด
ออกเสียง - เสียง

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-45.2 เรื่อง พิจารณากําหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไปประจําป พ.ศ.2563 ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 กําหนดไว ระหวางวันที่ 1
กุมภาพันธ 2563 – 1 มีนาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติม
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลาและวันเริม่ ประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของป ถัดไปประจําป พ.ศ.2561 ดังนี้
-สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 กําหนดไว ระหวางวันที่
1 กุมภาพันธ 2563 – 1 มีนาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /งด
ออกเสียง - เสียง
5.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวเพื่อนําเสนอเอกสารไปประกอบการขอเขาทําประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติ
(ดวยกรมทางหลวงชนบทจะดําเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 1 สายทาง (ถนนสาย ชร
4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บานเนิน (พญาพิภักดิ)์ ซึ่งอยูในเขต
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลยางฮอม รายละเอียดตาม
หนังสือแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ที่ คค 0703.12/6880 ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2561)
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายสอบถามเพิม่ เติม
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาว วาจะเริ่มจากจุดไหน ถึงจุด
ไหน
-จุดที่จะดําเนินการคือจุดที่ตอจากจุดเดิมที่เปนถนนคอนกรีตไปจนถึง
กิโลเมตรที่ 2
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเพื่อ
นําเสนอเอกสารไปประกอบการขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
จํานวน 1 สายทาง (ถนนสาย ชร4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บาน
เนิน (พญาพิภักดิ์) อยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในพื้นที่เทศบาลตําบล
ยางฮอม
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /งด
ออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-55.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหมในหมวด
คาครุภัณฑ
-ขอโอนจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบดําเนินงาน (53000000) คาใช
สอย (53200000) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงคประชาสัมพันธปองกันไฟปาและหมอก
ควัน งบประมาณที่ตั้งไว 7,900 บาท โอนไปจํานวน 700 บาท
-ไปตั้งจายแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (00232) งบลงทุน (54000000) คาครุภัณฑ (54100000)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) รายละเอียดดังนี้
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย จํานวน 1
เครื่องๆละ 700 บาท
*ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.3/4733 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ 2562
-ขอใหเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง
-เพื่อใชในการรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การ
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ, ผูพกิ าร และการขอรับ
การสงเคราะหผูปวยเอดส ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด
ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card
Reader) ใหเปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทลั เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบใหอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหมในหมวดคา
ครุภัณฑ โดยโอนจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบดําเนินงาน
(53000000) คาใชสอย (53200000) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่นๆ โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธปองกันไฟปาและหมอกควัน งบประมาณที่ตงั้ ไว 7,900 บาท
โอนไปจํานวน 700 บาท

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

มติที่ประชุม

-6-ไปตั้งจายแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (00232) งบลงทุน (54000000) คาครุภัณฑ (54100000)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) รายละเอียดดังนี้
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย จํานวน 1
เครื่องๆละ 700 บาท
*ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /งด
ออกเสียง - เสียง
5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562
โครงการขยายไหลทางภายในหมูบานสาย 1 หมูที่ 9
แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ประเภทคากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค
ขอความเดิม
-โครงการขยายไหลทางภายในหมูบานสาย 1 หมูที่ 9 จํานวน 150,000
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยายไหลทางภายในหมูบ าน สาย 1 หมู
ที่ 9 กวาง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 194 เมตร
แกไขเปน
-โครงการขยายไหลทางภายในหมูบานสาย 1 หมูที่ 9 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยายไหลทางภายในหมูบ าน สาย 1 หมูที่ 9
ขยายไหลทาง คสล. 2 ขางทาง กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว
134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายสอบถามเพิม่ เติม
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-กรณีโครงการขยายไหลทางภายในหมูบานสาย 1 หมูที่ 9 จํานวน 150,000
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยายไหลทางภายในหมูบ าน สาย 1 หมู
ที่ 9 ขยายไหลทาง คสล. 2 ขางทาง กวางขางละ 1.00 เมตร ควรจะระบุ
ความยาวขางละ 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดวย
-มีมติเห็นชอบ อนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562
โครงการขยายไหลทางภายในหมูบานสาย 1 หมูที่ 9
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ประเภทคากอสรางสิง่
สาธารณูปโภค
-โครงการขยายไหลทางภายในหมูบานสาย 1 หมูที่ 9 จํานวน 150,000 บาท

-7เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยายไหลทางภายในหมูบ าน สาย 1 หมูที่ 9
ขยายไหลทาง คสล. 2 ขางทาง กวางขางละ 1.00 เมตร ความยาว
ขางละ 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /งด
ออกเสียง - เสียง)
ระเบียบวาระที่ 6
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

นายอําโพน อโนราช
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

เรื่อง อื่นๆ
- การจัดงานนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จฯ (ร.9)
เมื่อวันพุธวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ไมไดกลาวเนนถึงความเปนมาของ
ประวัติศาสตร คนรุนใหมที่เกิดหลัง ป พ.ศ.2525 บางคนอาจจะไมรับทราบ
ถึงประวัติศาสตรทสี่ ําคัญทีเ่ กิดขึ้น ตอไปอาจจะตองเนนย้ําใหพิธีกรได
ประชาสัมพันธใหรายละเอียดในเรื่องนีม้ ากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นายอําเภอขุนตาลตองการใหนกั เรียนมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับงานนี้ดวย
-สําหรับงานนอมสํานึกฯ ไดเคยชี้แจงผานทาน พล.ต.บรรณวัฒน
พรหมจรรย ผบ.กองพลทหารราบที่ 7 พรอมกับทางวนอุทยาน วางาน
ดังกลาวเปนงานของจังหวัดเชียงราย และไดโอนมาใหทางอําเภอขุนตาล
ตอมาทางอําเภอไดผลักดันใหทอ งถิ่นดําเนินการตอเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซึง่
ในปนี้อําเภอขุนตาลไดรบั เปนแมงานเนื่องจากนายอําเภอคนกอนไดตั้ง
งบประมาณไว 40,000 บาท และไดรับการสนับสนุนจากทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย ดวยงบประมาณ 35,000 บาท และของเทศบาลตําบลยางฮ
อม ตั้งงบประมาณ 40,000 บาท แตละหนวยงานไดระบุรายละเอียด
คาใชจายตางๆ อยางชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจายที่ซ้ําซอน การจัดงาน
ในปนี้ไดมีวัฒนธรรมจังหวัดเขามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องพิธีสงฆ การจัดระเบียบ
ขั้นตอนของงานไดผานพนไปไดดวยดี ตอไปทางจังหวัดคงจะมีการพิจารณา
ผลักใหเปนงานระดับจังหวัดตอไป
-สําหรับเรื่อง งานแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6 โดยไดออกประชาคมกับทางหมูบาน ซึง่ ไดชี้แจงเกีย่ วกับขอ
กฎหมาย และมีการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาแตละหมูบาน ครบทุก
หมูบานเปนที่เรียบรอยแลว
-สําหรับปญหาดานสาธารณภัยตาง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นอยางกะทันหัน เมื่อ
เกิดขึ้นแลวทุกพื้นที่ก็ตองการ การปรับปรุง ซอมแซม การแกไขอยางรวดเร็ว
เหมือนกันทุกพื้นที่ เนื่องจากมีความจําเปนตองใชเปนประจํา เชน ถนนพัง
สะพานขาด คอสะพานชํารุด จึงอยากใหสมาชิกทุกทานไดพจิ ารณาการจาย
ขาดเงินสะสมดวยหากมีความจําเปนในการแกไขปญหาดังกลาว
-ปญหาการปองกันไฟปา ปญหาหมอกควัน ปญหาน้ําแลง ทางอําเภอขุนตาล
ไดเนนย้ําใหเครงครัดเกี่ยวเรือ่ งดังกลาวดวย ทางเทศบาลจะไดดําเนินการ
จัดซื้อกระสอบเพื่อเตรียมพรอมการปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
ตางๆ อีกทางหนึ่ง สําหรับบานหวยสัก หมูที่ 15 ประปาผิวดินที่มีอยูแตไมได
ใชทิ้งไวจนถึงปจจุบัน ไมทราบวามีปญหาอยางไรบาง
-เทศบาลตําบลยางฮอมไดมกี ารอบรมสําหรับผูป ระกอบการในพื้นที่ตําบล

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
นายธนวิน มูลเมือง
นายชางไฟฟา
นางสมศรี มงคลคลี
รองประธานสภาฯ

นายอําโพน อโนราช
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ปดประชุม

-8ยางฮอม ไปแลวเมื่อวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2562 เนื่องจากการเปด
บริการกิจการบางประเภทไดเกิดปญหาและสรางมลภาวะที่ไมดีใหกับคน
ขางเคียง จึงมีการรองเรียนรองทุกขเกิดขึ้นอยูเปนประจํา
-การเลือกตั้งในวันอาทิตย ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึง ทุกพรรคการเมืองได
เขามาหาเสียงในพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงขอแจงย้ําเตือนทุกทานวามีหนังสือ
ซักซอมใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นวางตนเปนกลางทางการเมืองโดยเครงครัด และไมสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูส มัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไมวา
ในทางใดๆ
-ปญหาไฟฟาสายดับของเทศบาลที่ไดใหการสนับสนุนทั่วทุกพื้นที่ในเขต
ตําบลยางฮอม จะมีปญ
 หาในการซอมแซม เนือ่ งจากทุกจุดสวนใหญที่เคยมี
2 หลอดปจจุบันมักจะเหลือ จุดละ 1 หลอด ขอใหเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
ชี้แจง
-ปญหาทีเ่ กิดขึ้น ชางไฟฟาไดออกแกไขอยูตลอด อุปสรรคการดําเนินการคือ
พนักงานและอุปกรณไมเพียงพอ ซึง่ เปนงานที่คอนขางเสี่ยงกับอันตราย หาก
จุดใดที่ชํารุดเพียงหลอดเดียว ก็จะใชตอไป เนื่องจากการรือ้ โคมลงมานั้น
เปนงานหนักและยากพอสมควร
-การจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ สําหรับการปรับปรุง ซอมแซม
นั้น เห็นดวยกับทานนายกไดกลาวไปขางตน
-ขอชี้แจงเรื่องประปาผิวดิน ของหมูท ี่ 15 ปจจุบันก็ยังใชกบั การน้ํากด
โครงการประชารัฐอยู แตครัวเรือนแตละหลังนั้นไมไดเปดใชเนื่องจาก
ครัวเรือนที่อยูตั้งแตบนซอยตลาดบาน หมู 15 นั้น น้ําจะขึ้นไปไมถึง จึงหยุด
การใชน้ําทั้งหมูบานจนถึงปจจุบัน
-กรณีงานนอมสํานึกฯ ไดจัดเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งทุกอยางผาน
พนไปดวยดีเปนทีเ่ รียบรอยแลวนั้น แตมีขอบกพรองในการตอนรับอยาง
ทั่วถึง
-กรณีเทศบาลตําบลยางฮอมไดบกพรองในเรื่องการตอนรับผูเขารวมงานนั้น
เนื่องจากปนที้ างอําเภอขุนตาลไดเปนผูจ ัดงานเอง เทศบาลตําบลยางฮอมซึง่
เปนเจาของพื้นที่ก็ไดใหความรวมมือเทาที่ทางอําเภอจัดวางและขอความ
รวมมือมา จึงขออภัยในความบกพรองในเรือ่ งดังกลาวดวย
-ขอชี้แจงเรื่อง
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไม
หากไมมีขอปดการประชุม
-เวลา 12.00 น

-9ส.ต.ท.จอม ชัย ทิพยกมลเสน
(จอมชัย ทิพยกมลเสน)
ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ผูบันทึกการประชุมสภา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเป น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชริวรรณ คาแกว)
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมศรี มงคลคลี)
(ลงชื่อ) ส.อ. ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมควร บุญยะศิลป)

