
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562  
วันที่ 14 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 -  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
8 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
7 นางพิไลวรรณ  อินทรีย ครู พิไลวรรณ  อินทรีย  
8 นางสาวอัชรีย  อะโนราช รองปลัดเทศบาล อัชรีย  อะโนราช  
9 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
10 นางสุทธาธิณี วงศชัย หน.ฝายบรหิารงานคลัง สุทธาธิณี วงศชัย  
11 นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ พรพันธ  เกียรติมีแสง  
12 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
13 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
14 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม จะมีการพิจารณารางเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงอาศัยอํานาจตาม ขอ 20  
ขอ 23 และขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
กําหนดนัด14 สิงหาคม 2562 
-แจงแนวทางการยื่นบัญชีทรัพยสินตอสํานกังาน ป.ป.ช. ของสมาชิกสภา
เทศบาล และคณะผูบรหิาร 
-แจงขอใหสมาชิกสภาเทศบาลระวังการใชถอยคําแสดงความคิดเห็นใน 
สื่อโซเชียล และใหตรวจสอบขอมลูกอนมีการสงตอขอมูลใหบุคคลอื่น 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
2/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2562  
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 2/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 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 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ (3) 
การบํารุงรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุไมทดแทนเพื่อปรบัปรุงภูมทิัศนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม จํานวน 29,230 บาท 
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-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการวางทอประปา PVC หมูที่ 6 ปริมาณงาน วางทอ PVC 
ขนาด ศก.2 นิ้ว  ยาว 250.00 เมตร งบประมาณ 29,230 บาท (แผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
หนาที่ 75 ลําดับที่ 96) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ  
(3) การบํารุงรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุไมทดแทนเพื่อปรับปรงุภูมิทัศน
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม จํานวน 29,230 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการวางทอประปา PVC หมูที่ 6 ปริมาณงาน วางทอ PVC 
ขนาด ศก.2 นิ้ว  ยาว 250.00 เมตร งบประมาณ 29,230 บาท (แผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
หนาที่ 75 ลําดับที่ 96) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง /  
ไมเห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 20,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาเดินทางไปราชการ  
จํานวน 1,956 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาเดินทางไปราชการ 
จํานวน 25,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารงุรกัษาและปรบัปรุง
ครุภัณฑ รายจาย เพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
จํานวน 50,000 บาท รายการที่โอนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,956 บาท 
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-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการวางทอประปา PVC หมูที่ 12 ปริมาณงาน วางทอ PVC 
ขนาด ศก.3 นิ้ว ยาว 530.00 เมตร จํานวน 4 จุด งบประมาณ 96,956 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา หนาที่ 96 ลําดับที่ 223) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 20,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาเดินทางไปราชการ  
จํานวน 1,956 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาเดินทางไปราชการ 
จํานวน 25,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารงุรกัษาและปรบัปรุง
ครุภัณฑ รายจาย เพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
จํานวน 50,000 บาท รายการที่โอนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,956 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารงุรักษาและปรบัปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการวางทอประปา PVC หมูที่ 12 ปริมาณงาน วางทอ PVC 
ขนาด ศก.3 นิ้ว ยาว 530.00 เมตร จํานวน 4 จุด งบประมาณ 96,956 บาท 
(แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา หนาที่ 96 ลําดับที่ 223) 
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 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะ รายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 
110,744 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอรางสิง่สาธารณปูโภค โครงการ
วางทอประปา PVC หมูที่ 14 ปรมิาณงาน วางทอ PVC ขนาด ศก.2 นิ้ว  
ยาว 950.00 เมตร งบประมาณ 110,744 บาท(แผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หนาที่ 
101 ลําดับที่ 254) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะ รายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 
110,744 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอรางสิง่สาธารณปูโภค โครงการ
วางทอประปา PVC หมูที่ 14 ปรมิาณงาน วางทอ PVC ขนาด ศก.2 นิ้ว  
ยาว 950.00 เมตร งบประมาณ 110,744 บาท(แผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หนาที่ 
101 ลําดับที่ 254) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  
-เชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมเสนอญัตติรางเทศบญัญตัิ  
และไดดําเนินการอานคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย 
พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 



 -6- 
นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม จะได
เสนอรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอมอกีครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลยางฮอม จึงขอแถลงใหทาน
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ  พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่  
13 สิงหาคม 2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมสีถานะการเงิน ดังนี ้
        1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 67,273,652.17 บาท 
        1.1.2 เงินสะสม จํานวน 25,496,191.22 บาท 
        1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 28,741,407.91 บาท 
        1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนีผู้กพันและยังไมไดเบิกจาย  
จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
        1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  
5 โครงการ รวม 24,611.00 บาท 
   1.2 เงินกูคางชําระ จํานวน 0.00 บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 
2562 
   1) รายรับจรงิ จํานวน 66,715,292.23 บาท 
   2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยกําหนดวัตถุประสงค จํานวน  
5,977,475.15 บาท 
   3) รายจายจริง จํานวน 47,372,336.06 บาท 
   4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
จํานวน 5,977,073.45 บาท 
   5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,071,000.00 บาท 
   6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 
   7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดานบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป                     18,176,820 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน             445,000 บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา                              11,918,514 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข                              4,104,160 บาท 
   แผนงานสงัคมสงเคราะห                             30,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน                        13,903,320 บาท 
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   แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน            175,000 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  277,000 บาท 
ดานการดําเนินงานอื่น 
   แผนงานงบกลาง                                 26,210,186 บาท 
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                      75,240,000 บาท 
-ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายและงบรายจาย  
แยกตามแผนงาน/โครงการ ตามขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสัง่การที่
เกี่ยวของของ สํานกั/กอง หากสภาเทศบาลตําบลยางฮอมมขีอสังเกตหรือ
ประสงคจะอภิปรายซักถาม ขอมอบหมายใหเจาหนาที่งบประมาณ  
หัวหนาสํานกั/ผูอํานวยการกอง หรือเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง
เพิ่มเตมิตอไป  

นางสาวอัชรีย อะโนราช 
รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด 

-สํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของสํานักปลัด ดังนี ้
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป รวมจํานวนเงิน 15,034,620 บาท 
1.งบบุคลากร   11,793,000 บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายการเมอืง)   2,848,320  บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    8,944,680  บาท 
2.งบดําเนินงาน 3,044,820 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  825,400  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,923,820 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   295,600  บาท 
3.งบลงทุน   184,800  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  184,800  บาท 
4.งบรายจายอื่น   12,000  บาท 
5.งบเงินอุดหนุน   -  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวมจํานวนเงิน  
445,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 349,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  10,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   290,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ       49,000 บาท 
2.งบลงทุน 96,000 บาท 
   -คาครุภัณฑ  96,000 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 
1.งบดําเนินงาน 30,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   30,000 บาท 
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แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน รวมจํานวนเงิน  
175,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 170,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  170,000 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  5,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  5,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 

-งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
โครงสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อสืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงของพระมาหากษัตริย และพระบรมวงศษานุวงศ จํานวน 
50,000 บาท โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม  
(ดานสงเสริมและพฒันาดานคุณภาพชีวิต) จํานวน 30,000 บาท และ
โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ดานการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย) จํานวน 30,000 บาท ทุกโครงการเมื่อดู
จากชื่อโครงการแลวเห็นวาเปนโครงการที่ดี แตอยากขอสอบถาม เพื่อให
ทราบวามีแนวทางปฏิบัติอยางไร เปาหมายเปนใคร จะพัฒนาอยางไร 
สงเสริมอยางไร    

นางสาวอัชรีย อะโนราช 
รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด 

-โครงสงเสรมิและพฒันาเกษตรเพื่อสบืสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงของพระมาหากษัตริย และพระบรมวงศษานุวงศ จํานวน 
50,000 บาท เพื่อจัดกจิกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตามหนังสือ
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 
-โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม  
(ดานสงเสริมและพฒันาดานคุณภาพชีวิต) จํานวน 30,000 บาท และ 
โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ดานการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย) จํานวน 30,000 บาท เปนการตั้ง
งบประมาณตามเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การปองกันและควบคุมโรค และการชวยเหลอืเกษตรกรผูมรีายไดนอย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2561 และหนงัสือสั่งการทีเ่กี่ยวของ  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหหัวหนาฝายบริหารงานคลังชี้แจงรายละเอียดประมาณการ
รายจายของกองคลังตอไป 
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นางสุทธาธิณี  วงศชัย 
หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง  
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 

-กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองคลัง ดังนี ้
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง รวมจํานวนเงิน 3,142,200 บาท 
1.งบดําเนินงาน 3,067,200 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  253,800  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   410,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   540,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค  1,863,400  บาท 
2.งบลงทุน  75,000  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  75,000  บาท   

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สอบถามงบดําเนินงานคาสาธารณูปโภคประเภทคาไฟฟาของสถานสีูบน้ํา
บานน้ําแพร สันตบัตอง และบานทุงศรีเกิด หมูที่ 3 ต้ังงบประมาณจาก
รายจายจริงหรือเปนการประมาณการ  เพียงพอหรือไม 

นางสุทธาธิณี  วงศชัย 
หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง  
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 

-ในสวนของคาไฟฟาสถานีสูบน้ําเปนการตั้งงบประมาณรายจายไวลวงหนา 
สําหรับรองรับคากระแสไฟฟา ทั้ง 3 สถานี 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมี ขอใหหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางชี้แจงรายละเอียดประมาณ
การรายจายของกองชางตอไป 

นายกรินทร  อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 

-กองชาง ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองชาง ดังนี ้
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมจํานวนเงิน  
2,109,000 บาท 
1.งบบุคลากร   2,109,000 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    2,109,000 บาท 
2.งบดําเนินงาน 1,425,300 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  178,800  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   996,500 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   250,000  บาท 
3.งบลงทุน   3,592,020  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  3,417,020  บาท 
   -หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง 175,000 บาท 
งานไฟฟาและถนน รวมจํานวนเงิน 6,652,000 บาท 
งบลงทุน 5,902,000 บาท 
   -หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง   5,902,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุน 750,000 บาท 
งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมจํานวนเงิน 115,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 115,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย 115,000 บาท 
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งานบําบัดนํ้าเสีย รวมจํานวนเงิน 10,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 10,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย 10,000  บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม  
 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 

-งบลงทุนหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางหอถงัสงูพรอมถังเก็บน้ํา หมู 5 งบประมาณ 340,000 บาท 
อยากทราบวาเมื่อดําเนินการแลวเสรจ็จะสามารถพรอมใชไดเลยหรือไมหรอื
ตองมีโครงการเพิม่เติมเพื่อใหใชงานไดอีกหรือไม 
-โครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณสํานกังานเทศบาลตําบลยางฮอม 
งบประมาณ 280,000 บาท โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 งบประมาณ 
280,000 บาท และโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 งบประมาณ 
280,000 บาท  งบประมาณที่ตัง้เปนการขุดเจาะบอบาดาลพรอมเครื่องสบู
น้ํา และระบบไฟฟาดวยใชหรือไม หรือเปนเพียงขุดเจาะบอบาดาลเพียง
อยางเดียวพรอมใชงานไดเลยหรือไม 

นายกรินทร  อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 

-โครงการกอสรางหอถังสูงพรอมถงัเกบ็น้ํา หมู 5 งบประมาณ 340,000 
บาท ทางหมูบานมีการกอสราง บอน้ําและเครื่องซบัเมอรสอยูกอนแลว  
เปนการกอสรางหอถงัพรอมถังเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 
-โครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณสํานกังานเทศบาลตําบลยางฮอม 
งบประมาณ 280,000 บาทโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 งบประมาณ 
280,000 บาท และโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 งบประมาณ 
280,000 บาท เปนคาใชจายคาขุดเจาะ พรอมเครือ่งสูบน้ําแบบซบัเมอรส 
ระบบไฟฟา พรอมใชงาน เพื่อเปนการแกไขปญหาภัยแลงในอนาคต 

นางชริวรรณ คาแกว 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1 
 

-สอบถามเรื่องการซอมแซมปรับปรงุศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานปาบง บานปา
แดง บานชมภู และบานหวยสกั กรณีหลังคารั่ว มุงลวดฉีกขาด ชํารุดขอฝาก
ทางกองชางชวยดูแลและติดตามดวย   

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชีแ้จงรายละเอียด
ประมาณการรายจาย ตอไป 

นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี ้
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวมจาํนวนเงิน 3,561,960 บาท 
1.งบบุคลากร   1,453,560 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    1,453,560 บาท 
2.งบดําเนินงาน 1,547,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  300,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,097,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ        150,000  บาท 
3.งบลงทุน  136,400 บาท 
   -คาครุภัณฑ  136,400 บาท 
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4.งบเงินอุดหนุน 425,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  425,000 บาท 
งานโรงพยาบาล รวมจํานวนเงิน 205,000 บาท งบดําเนินงาน 205,000 
บาท 
   -หมวดคาใชสอย   25,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ    180,000 บาท 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น รวมจํานวนเงิน  
295,000 บาท 
งบดําเนินงาน  295,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   295,000 บาท 
งานศูนยบริการสาธารณสุขรวมจาํนวนเงิน 42,200 บาท 
งบดําเนินงาน  42,200 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   42,200 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สอบถามเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจที่อยูในความดูแลของกองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม กรณีการรับแจงเหตุฉุกเฉิน แตผูปฏิบัตงิานการแพทย
ฉุกเฉินออกไปยงัจุดเกิดเหตุชาเกินไป หลายครัง้ที่ไมนาจะเกนิ 20 นาที 
โดยเฉพาะครัง้ที่มเีหตลุาสุด เหตุเกิดบริเวณหวยปลากั้ง บานปาบง ซึง่ใช
เวลานานมากกวาจะไปถึงจุดเกิดเหตุ อยากทราบมาตรฐานการออกพื้นที่ 
เมื่อไดรบัแจงเหตุ ขอฝากผูอํานวยการกองสาธารณสุขนําเรือ่งปรึกษาการลด
ขั้นตอนการบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางไรบาง 

นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-กรณีไดรับแจงเหตุอันดับแรกคือผูปฏิบัตงิานการแพทยฉุกเฉิน ตองโทรแจง
ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข (หนวยแพทยฉุกเฉิน กูชีพฟร ี24 ชั่วโมง)
กอนออกจากศูนยปฏิบัตกิาร 1 ครั้ง เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ จะโทรแจงอกี  
1 ครั้ง และเมือ่นําผูปวยสงถึงโรงพยาบาลแลวกจ็ะมีการแจงอีก 1 ครั้งรวม
จํานวน 3 ครั้ง กรณีเหตุทีผ่านมามีคนโทรแจงแลวไมมีผูรบัสาย สาเหตุ
เนื่องจากการติดภารกิจรับผูปวยรายอื่น จึงทําใหไดรบัการแจงเหตุและ
ออกไปยังจุดเกิดเหตุดงักลาวชา 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 

-งบดําเนินงานหมวดคาวัสดุประเภทวสัดุวิทยาศาสตรหรอืการแพทย  
เชนวัคซีนประเภทยายุง อสม.ในพื้นที่แจงฝากมาอยากใหเปลี่ยนการจัดซื้อ
ทรายอะเบทเปนสารเคมี ซึง่มีกลิ่นเหม็นที่แจกใหชาวบานแลวมักจะไมมีใคร
ใช จึงอยากเสนอใหเปลี่ยนเปนการจัดซือ้เกลือเปนการจัดซือ้เกลือกเม็ดที่ใส
แกงแทนซึง่ราคาก็ถูกกวาไมมสีารพิษสารเคมจีะไดหรือไม    
-หมวดคาใชสอย งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
โครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคาํวาชุมชนมี
ความหมายกวางกวาหมูบานงบที่ตัง้ไวนิดเดียว 15,000 บาท และพื้นที่
ตําบลของเราเปนเปนพื้นที่กวางมีตัง้ 21 หมูบานจงึอยากทราบวาโครงการนี้
มีแนวทางดําเนินการอยางไร เปาหมายเปนใคร 
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นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-ขอขอบคุณสําหรบัคําแนะนําในเรือ่งของการควบคุมโรคไขเลือดออก โดยจะ
นําเรื่องดังกลาวนําเรียนในที่ประชุมทีมศูนยสอบสวนควบคมุโรคอําเภอ 
ขุนตาล เพื่อปรึกษาหารือในดานวิธีการจัดการควบคุมโรคในปถัดไป 
-ตามโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ เศรษฐกิจพอเพียง มีการวาง
แนวทางไว ซึ่งตําบลยางฮอมรวมกับสาธารณสุขจังหวัดมีหมูบานตนแบบดาน
การจัดการขยะจํานวน 3 หมูบานคือ หมูที่ 11, 15, 20 เปนการรองรบัการ
ดําเนินการนํารองในสวนนี้ดวย 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหผูอํานวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดประมาณการ
รายจาย ตอไป 

นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-กองการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองการศึกษา ดังนี ้
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวมจํานวนเงิน 6,504,860 บาท 
1.งบบุคลากร   5,835,660 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    5,835,660 บาท 
2.งบดําเนินงาน 613,200 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  164,400  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   195,500 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   253,300  บาท 
3.งบลงทุน  56,000  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ   56,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมจํานวนเงิน  
5,395,654 บาท 
1.งบดําเนินงาน  3,302,254 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,884,020  บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   1,349,006  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค   69,228  บาท 
2.งบลงทุน  141,400  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  141,400  บาท 
3.งบเงินอุดหนุน  1,952,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  1,952,000 บาท 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวมจํานวนเงิน 18,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน  18,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  18,000  บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  -   บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ รวมจํานวนเงิน 30,000 บาท 
งบดําเนินงาน  30,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   30,000 บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวมจํานวนเงิน 237,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน  140,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   140,000 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  97,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  97,000 บาท 
งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว รวมจํานวนเงิน  
10,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 
   -หมวดคาใชสอย  10,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม ช้ีแจงรายละเอียดประมาณการ
รายจายของงบกลาง ตอไป 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  26,210,186 บาท 
   -งบกลาง  26,210,186 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม  

นางพิไลวรรณ อินทรีย 
ครู 

-จากการทีเ่คยไดประชุมกับคณะครูและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
มักจะมีคําสอบถามการของบประมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน การปรบัปรุง ซอมแซมศูนยฯ จงึอยากขอใหที่ประชุมไดให
ความสําคัญแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในศูนยฯดวย 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมใน
รายละเอียดของรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อครบองคประชุม ตอไปจะเปนการขอมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลกัการ) ขอใหทีป่ระชุมสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติโดยวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ)  
ดวยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ  0  เสียง/งดออกเสียง   -  
เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อสภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติเห็นชอบรางเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) แลว  
จึงขอใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอมแตงตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ  
จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยตองมีผูเสนอ และมีผูรับรอง 2 ทาน  
และใหคณะกรรมการแปรญัตติคัดเลอืกกันเองเปนประธานกรรมการ 
แปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554) ขอ 48 ขอ 50 และ ขอ 51 กําหนดใหคณะกรรมการแปร
ญัตติเสนอความเห็นคําแปรญัตติ กอนการประชุมสภาครั้งตอไปภายใน
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เพื่อใหประธานสภาสงรายงานการ
ประชุมนั้น แกสมาชิกสภาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง กอนวันประชุมพิจารณา 
ซึ่งไดกําหนดวันประชุมพจิารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ และ
วาระที่ 3 (ข้ันลงมต)ิ ตอไป 
-ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลอืกสมาชิกสภาเทศบาล โดยใหนําวิธีคัดเลือก 
ในขอ 12 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-เสนอ นายจักรภัทร ประสพสงค เปนคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ 1 
ผูรบัรอง 1.นายบุญธรรม จันตะคํา 
           2.นางสมศรี   มงคลคล ี

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 1 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นายจักรภัทร ประสพสงค เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-เสนอ ส.อ.สมควร บุญยะศลิป เปนคณะกรรมการแปรญัตตคินที่ 2 
ผูรบัรอง 1.นางชริวรรณ  คาแกว 
           2.นางพรรณี จันทิมา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 2 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง ส.อ.สมควร บุญยะศลิป เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นางพรรณี จันทิมา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-เสนอ นายบุญธรรม  จันตะคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ผูรบัรอง 1.นายจักรภัทร  ประสพสงค 
           2.ส.อ.สมควร บุญยะศิลป 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 3 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นายบุญธรรม  จันตะคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติดําเนินคัดเลือกสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
จํานวน 3 ทาน ไดแก 
1.นายจักรภัทร  ประสพสงค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 
2.ส.อ.สมควร บญุยะศิลป สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
3.นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
-จึงขอกําหนดใหมีการเปดประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เพื่อดําเนินการคัดเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อื่นที่เกี่ยวของตอไป ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.  
ณ หองกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เพื่อใหการพิจารณายื่นคําแปรญัตติรางเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอให 
ที่ประชุมสภาเทศบาล ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและกําหนดวัน
ประชุมพจิารณาลงมติในระเบียบวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมต)ิ  
-ขอเสนอใหมีการกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตั้งแตวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. (วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม  
-และกําหนดใหมีการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมต)ิ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม จะเสนอกําหนดระยะเวลาเพิ่มเติม
หรือไม หากไมมจีะขอมติทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอประธานคณะกรรมการ 
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 2561   
ดวยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ  0  เสียง/งดออกเสียง   -  
เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

เรื่อง อ่ืนๆ 
-อยากเรียนสอบถามการเปดใหมีสถานทีโ่รงฆาสัตวในพื้นที่ของตําบล 
ยางฮอม ทั้งของเอกชนและหนวยงาน สามารถทําไดหรอืไม เนื่องจาก
ผูประกอบการไดฝากสอบถามมา 
-การตัดหญาทางหลวงหมายเลข 1020 ของเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน มีความไม
ระมัดระวัง โดยถือเครือ่งตัดหญายืนบนรถขณะตัดหญาทําใหไมมีความ
ปลอดภัยตอผูใชรถใชถนน 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอฝากเรือ่งอบุัติเหตุที่มกัจะเกิดบอยครั้งบรเิวณสะพานขามหวยปลากั้ง  
จะสามารถประสานหนวยงานเขตทางหลวงหรอืจะสามารถดําเนินการแกไข
อยางไรไดหรือไม ขอใหบรรจุเปนขอมลู เพื่อเปนแนวทางการชวยเหลอื 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-กรณีไฟฟาเพื่อการเกษตร โดยทราบวาผูใหญบาน หมูที่ 19 ไดเคย
ดําเนินการรวบรวมผูทีม่ีความประสงคขอใชสงไปแลว และยงัไมทราบผล 
การพิจารณาดําเนินการ 
-กรณีบรเิวณจุดเกิดเหตุอันตรายหลายจุดในเขตพื้นที่ตําบลยางฮอม เชน 
ปากทางบานหวยสัก บานยางฮอม และสะพานขามหวยปลากั้ง เทศบาล
ตําบลยางฮอม ไดมีการประสานไปยงัหมวดการทางเทงิ เพื่อทําคลื่น หรอืมี
ปายบอก ไปแลวอยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เกีย่วของ 
-ถนนหลวง 1152 เช่ือมจากเชียงราย-อ.ขุนตาล (แยกบานใหมพฒันา) 
เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการประชุมหารือรวมกบักํานัน ผูใหญบาน  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพิจารณากําหนดจุดกลับรถ เพื่อเชื่อม
เสนทางระหวางบานหวยสกั กับบานยางฮอม และใหเหมาะสมกบัสภาพการ
ใชรถใชถนนของประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-กรณีการกอสรางโรงฆาสัตวจะตองพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวเพือ่จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 ประกอบกับ 
กฏกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพกัสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555 ซึ่งหากเปนการดําเนนิการโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําเองจะตองเปนไปตามหลกัเกณฑและมาตรฐานที่
สํานักงานปศุสัตวกําหนด โดยจะตองเปนระบบปดและใชงบประมาณสูงใน
การพิจารณาจัดทํา  
-กรณีเอกชนดําเนินการเองสามารถยื่นขอประกอบกิจการโรงฆาสัตวไดที่
สํานักงานปศุสัตวจงัหวัด โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตวแลโรงพักสัตว 
-ซึ่งหากมาการตัง้โรงฆาสัตวในพื้นที่ตําบลยางฮอม เทศบาลสามารถจัดเกบ็
อากรการในการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตวเปนรายไดของเทศบาลได 

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) 
 
  


