
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562  
วันที่ 26 ธันวาคม 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 -  
4 นายมานะ  คูหา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มานะ  คูหา  
5 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ -  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
8 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
9 นางสุทธาธิณี วงศชัย หน.ฝายบรหิารงานคลัง สุทธาธิณี วงศชัย  
10 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
11 นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ พรพันธ เกียรติมีแสง  
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    

-ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมตเิห็นชอบกาํหนดใหมีการ
เรียกประชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญประจําป 2562
สมัยที่ 4 ในระหวางวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน  
จึงกําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
4/2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 น้ี 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
3/2562 (ครั้งที่ 2) วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562  
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพิ่มเติมหรือไม  
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 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.2563 งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางไปตั้งจายงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิง่กอสราง ประเภทอาคารตางๆ โครงการติดต้ังไฟฟาแรงต่ํา
ภายใน พรอมติดตั้งมิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกับระบบประปา  
หมู 7 และหมู 12 จํานวน 50,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ 
และชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
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(5) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใดซึง่อยูในความรบัผิดชอบของผูรับจางแตมใิชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง  
เชน คาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมาทั่วไป ฯลฯ 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 

นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-สอบถามกรณีการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการคาจางเหมาบริการ 
ไมมีการแสดงจํานวนที่ขอโอน หรือปรากฏโครงการ 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ตามที่ไดมีการพจิารณาตั้งงบประมาณรายจายในเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2563 โครงการติดตั้งไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดตั้ง
มิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกบัระบบประปา หมู 7 และหมู 12 
จํานวน 50,000 บาท ซึ่งจากการพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ
งบประมาณปรากฏวาการตัง้งบประมาณของโครงการดังกลาว มีการตั้งจาย
งบประมาณในหมวดรายจายที่ไมถูกตอง จึงมีความจําเปนตองขอโอน
งบประมาณโครงการ ไปตั้งจายใหถูกตอง โดยใหนําไปตั้งจายในหมวด 
คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร ทั้งนี้ เปนการดําเนิน 
ตามวัตถุประสงคของโครงการเดมิ จึงไมไดมีการกําหนดรายละเอียดแสดง 
ในสวนดังกลาว 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางไปตั้งจายงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ 
และชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(5) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใดซึง่อยูในความรบัผิดชอบของผูรับจางแตมใิชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง  
เชน คาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมาทั่วไป ฯลฯ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2.เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหมใน 
หมวดคาครุภัณฑ  
-แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานกังาน โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง จํานวน 4,500 บาท 
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-ไปตั้งตั้งจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสาํนักงาน  
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต 
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน 3.5 ฟุต มีรายละเอียดดังนี้ 
1.โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 1067(W) *660(D)*750(H)mm. 
2.โครงสรางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม.  
ผิวหนาโตะปูทับดวย PVC หนาไมนอยกวา 1.0 มม.ขอบหนาโตะยึดปดดวย
ขอบยางเฉียดขึ้น รูปตลอดแนวพรอมทั้งมีขอบปดอะลูเนียมกันขอบดานบน
หนาโตะ 
3.ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม. 
เลื่อนเขาออกดวยรางลิ้นชักระบบลูกลอพลาสติก พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด 
4.ตัวถังทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม.  
เลื่อนเขาออกดวยลิ้นชักระบบลูกลอพลาสติก พรอมกญุแจลอ็ค 1 ชุด  
โดยล็อคระบบ CENTRAL LOCK  
5.สวนที่เปนเหลก็ทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมัน
เคลือบผิว เพื่อปองกันสนมิ และเพิ่มการยึดเกาะดวยการเคลือบ IRON 
PHOSPHATE ดวยระบบ SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูงและอบความรอนที่
อุณหภูมิ 135 องศา ความหนาของสี 20-25 MICRON จํานวน 1 ตัวๆ  
ละ 4,500 บาท   
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการรับโอนพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
เจาพนักงานงานธุรการ สงักัดสํานกัปลัด  จํานวน 1 อัตรา โดยไดรับจัดสรร
จากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมาบรรจุในวันที่ 2 มกราคม 2563 
จึงมีความจําเปนตองพจิารณาตองจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหมใน 
หมวดคาครุภัณฑ  
-ไปตั้งตั้งจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสาํนักงาน  
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต 
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โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน 3.5 ฟุต มีรายละเอียดดังนี้ 
1.โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 1067(W) *660(D)*750(H)mm. 
2.โครงสรางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม.  
ผิวหนาโตะปูทับดวย PVC หนาไมนอยกวา 1.0 มม.ขอบหนาโตะยึดปดดวย
ขอบยางเฉียดขึ้น รูปตลอดแนวพรอมทั้งมีขอบปดอะลูเนียมกันขอบดานบน
หนาโตะ 
3.ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม. 
เลื่อนเขาออกดวยรางลิ้นชักระบบลูกลอพลาสติก พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด 
4.ตัวถังทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม.  
เลื่อนเขาออกดวยลิ้นชักระบบลูกลอพลาสติก พรอมกญุแจลอ็ค 1 ชุด  
โดยล็อคระบบ CENTRAL LOCK  
5.สวนที่เปนเหลก็ทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมัน
เคลือบผิว เพื่อปองกันสนมิ และเพิ่มการยึดเกาะดวยการเคลือบ IRON 
PHOSPHATE ดวยระบบ SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูงและอบความรอนที่
อุณหภูมิ 135 องศา ความหนาของสี 20-25 MICRON จํานวน 1 ตัวๆ  
ละ 4,500 บาท   
เนื่องจากไมมรีายการกําหนดราคาตามเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม  
หมวดคาครุภัณฑ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงสูง 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท 
-ไปตั้งจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
เกาอี้พนักพิงสูง 
เกาอี้พนักพิงสูง 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีส้ํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,000.- 
บาท รวมเปนเงิน  20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
1.เกาอีส้ํานักงานพนกัพิงสูง ขนาดไมนอยกวา 64(W)*72(D)*119(H) ซม. 
2.โครงสรางทําจากเหล็ก หรือไมอัดขึ้นรูป 
3.เบาะนัง่บุดวยฟองน้ํา เบาะหุมดวยผาหรือหนังเทียม  
4.สามารถปรบัระดบั สูง-ต่ํา ได 
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม 
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 -มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 

ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงสูง 
เกาอี้พนักพิงสูง 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีส้ํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4 ตัวๆ ละ  
5,000.- บาท รวมเปนเงิน  20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
1.เกาอีส้ํานักงานพนกัพิงสูง ขนาดไมนอยกวา 64(W)*72(D)*119(H) ซม. 
2.โครงสรางทําจากเหล็ก หรือไมอัดขึ้นรูป 
3.เบาะนัง่บุดวยฟองน้ํา เบาะหุมดวยผาหรือหนังเทียม  
4.สามารถปรบัระดบั สูง-ต่ํา ได 
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม 
เนื่องจากไมมรีายการกําหนดราคาตามเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4.เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑ 
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงต่ํา 
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง จํานวน 2,600 บาท 
-ไปตั้งจายเพิม่แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานกังาน เพื่อจัดซือ้เกาอีพ้นักพิงต่ํา  
จากเดิมตัง้จาย  จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงนิ  
6,400 บาท ไปตั้งจาย จํานวน  5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท  
รวมเปนเงิน 9,000 บาท 
และขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย รายละเอียดดังนี้ 
ขอความเดิม 
-เกาอี้พนักพิงต่ํา  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(w)*60(D)*85(H)cm 
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมวีเนียรดัดขึ้นรูป 
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3.ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองน้ํา P.U ฉีดข้ึนรูป 
4.สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮดรอลิค 
5.ขาเกาอี้ทําจากพลาสติก 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน 6,400 บาท 
แกไขเปน 
-เกาอี้พนักพิงต่ํา 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(w)*60(D)*85(H)cm 
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมอัดขึ้นรูป 
3.ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดข้ึนรูป 
4.สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮดรอลิค 
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑ 
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงต่ํา 
-เกาอี้พนักพิงต่ํา 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(w)*60(D)*85(H)cm 
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมอัดขึ้นรูป 
3.ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดข้ึนรูป 
4.สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮดรอลิค 
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท 
เนื่องจากไมมรีายการกําหนดราคาตามเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5.เรื่อง ขอความเห็นชอบเจาะบอบาดาลในที่ดินสาธารณประโยชน  
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 1418.1/3356 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
เพื่อขอสงรายงานการประชุมสภาฯ ที่แสดงความเห็นและยนิยอมใหใชที่
สาธารณประโยชน) 
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-ขอสอบถามเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของในพื้นที่ดําเนินการเจาะบอบาดาลมี
หมูบานใดบางขอใหชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการจัดทําเทศบญัญัติเทศบาลตําบล
ยางฮอม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการตั้ง
งบประมาณจัดทําโครงการขุดเจาะบอบาดาล ตามความตองการของหมูบาน 
เพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากภัยแลงใน
พื้นที่ และใหประชาชนมีน้ําไวใชอุปโภค-บริโภค จํานวน 2 โครงการ  
โดยมีวิธีดําเนินการจางเหมาขุดเจาะบอบาดาล ในบริเวณพืน้ที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน ตามหนงัสือสาํคัญสําหรับ 
ที่หลวง เลขที่ 35136 หมูที่ 4 และเลขที่ 35138 หมูที่ 8  
-จึงจําเปนตองมีการขอใชประโยชนในที่สาธารณประโยชนผานอําเภอ 
ขุนตาล ในฐานะผูมหีนาที่ดูแลรักษาทีส่าธารณประโยชนรวมกับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการ
จังหวัดเชียงรายตอไป 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ เห็นชอบเจาะบอบาดาลในที่ดินสาธารณประโยชน  
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 1418.1/3356 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
เพื่อขอสงรายงานการประชุมสภาฯ ที่แสดงความเห็นและยนิยอมใหใชที่
สาธารณประโยชน) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม    

-ตามที่ไดมีการเสนอรางเทศบญัญัติ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก การติดตั้งบอดกั
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕62 และการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
ไดพิจารณาตามระเบียบวาระถัดไปนั้น เนือ่งจากรางเทศบัญญัติดังกลาวไม
เกี่ยวกับการเงิน จึงขอเสนอใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการพจิารณา
สามวาระรวดเดียว 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว น้ัน กําหนดใหวาระที่สองขั้นแปรญัตต ิ
ที่ประชุมสภาเทศบาลเปนกรรมการแปรญัตติเตม็สภาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547  
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 45 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม  

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -เห็นชอบในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6.เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยขอความรวมมือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพิจารณาจัดเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรอื
ปลอยสัตว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550) 
-ดังนั้น เพื่อใหการควบคุมการเลีย้ง หรือปลอยสุนัขและแมวใหเหมาะสมกบั
สภาพการของพื้นที่ในชุมชน ในการปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอน
รําคาญจากสุนัขและแมว รวมทั้งเพื่อเปนประโยชนในการรกัษา สภาวะ
ความเปนอยูทีเ่หมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกัน
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบาหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควร
กําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 
พ.ศ.2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติวาระแรก ขั้นรับหลักการ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระแรกขั้นรบัหลักการ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลยางฮอมทัง้หมด เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ หรือไมหากไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติในวาระทีส่อง  
ขั้นแปรญัตต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระที่สองขั้นแปรญัตต ิ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ในวาระที่สาม ข้ันลงมติ ไมมีการอภิปราย ขอใหเลขานุการสภาฯ  
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมต ิ
ในวาระที่สาม ข้ันลงมต ิ

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระที่สาม ข้ันลงมต ิ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
-ขอใหเจาหนาที่เกี่ยวของไดสงรางเทศบญัญัติเทศบาลตําบลยางฮอม  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562  
ใหอําเภอขุนตาล เพือ่เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายพจิารณาใหความ
เห็นชอบตาม มาตรา 62 แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 14) พ.ศ.2562) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.7.เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม  
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร พ.ศ.2562 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ดวยจังหวัดเชียงราย แจงปรับปรงุ และจัดทําตัวอยางเทศบญัญัติเทศบาล/
ขอบัญญัตเิมืองพัทยา/ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การติดตัง้
บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ...... เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใชเปนแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาล/ขอบัญญัตเิมือง
พัทยา/ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกบัการติดตั้งบอดักไขมัน 
เพื่อบําบัดน้ําเสียในอาคาร และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่สรางความ
ตระหนักรูและความรูแกประชาชนในการติดต้ังบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสีย
ในอาคาร ตลอดจนเปนการปกปองรักษาสภาพสิง่แวดลอม และเปนการ 
ชวยลดปริมาณน้ําเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีข้ึน 
-ดังนั้น เพื่อเปนการกําหนดมาตรการในการควบคุมมิใหผูอยูอาศัยในอาคาร
ถายเทของเสีย และเพื่อใหการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารและ
ครัวเรือน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาที่ตนทาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ 
แกไขปญหาคุณภาพของน้ํา โดยคํานึงถึงสภาพของทองถิ่น สุขอนามัย 
ของประชาชน และการรกัษาสภาพสิ่งแวดลอมสภาวะปจจบุัน เทศบาล
ตําบลยางฮอม จงึเห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม 
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-การติดตั้งบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสียในอาคาร มผีลยอนหลงัหรือไมและมี
คาใชจายในการติดตั้งดังกลาวเพิ่มเติมประมาณเทาไหรเพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจน 
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นายกรินทร  อโนราช 
หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ 
 

-การบังคบัใชไมมีผลยอนหลังตออาคารที่ดําเนินการแลว โดยจะบงัคับใชกับ
เจาของหรอืผูครอบครองอาคารที่มกีารปลูกสรางใหม และใหดําเนินการ
ติดต้ังบอดักไขมันสําหรับอาคารนั้น ใหแลวเสรจ็กอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย 
โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใชประโยชนความเหมาะสมของ
อาคาร และพื้นทีบ่างแหง เชน พื้นที่ซึง่ไมมีเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ หรือ
พื้นที่ซึ่งไมไดรับอนญุาต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสอื
สั่งการกําหนด ซึ่งหมายถึงการควบคุมตามตาม พรบ.ควบคมุอาคาร  
พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ในสวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะประมาณ 1,000-2,000 บาท ตอ 1 บอ  
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของการใชสอยภายในอาคาร เชน ตลาด อาคาร
พาณิชย หรือ รานคา เปนตน 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติในวาระแรก ขั้นรบัหลักการ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบอดกั
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระแรกขั้นรบัหลักการ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลยางฮอมทัง้หมด เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ หรือไมหากไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ  
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติใน 
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบอดกั
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระที่สองขั้นแปรญัตต ิ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ในวาระที่สาม ข้ันลงมติ ไมมีการอภิปราย ขอใหเลขานุการสภาฯ  
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมต ิ
ในวาระที่สาม ข้ันลงมต ิ

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบอดกั
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระที่สาม ข้ันลงมติ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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-ขอใหเจาหนาที่เกี่ยวของไดสงรางเทศบญัญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง 
การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ใหอาํเภอขุนตาล 
เพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหความเห็นชอบตาม 
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 14) พ.ศ.2562) 

ระเบียบวาระที่ 6 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง อ่ืนๆ 
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมไดดําเนินการชี้แจง 

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพฒันามหีนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบรหิาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
-เทศบาลตําบลยางฮอมไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2562 พรอมทัง้ไดจัดทํารายงานดังกลาว โดยไดแยกเปน
นโยบาย 8 ดาน รวมทั้งสิ้น 269 โครงการ งบประมาณ 33,756,870 บาท  
งบประมาณ 47,608,360 บาท  คิดเปนรอยละ 47.78 นําไปเบกิจาย 
จํานวน 183 โครงการ งบประมาณ 37,233,993.56 บาท คิดเปนรอยละ 
68.03  ทั้งนี้ ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562  
จํานวน 199 โครงการ งบประมาณ 38,198,360 บาท จายจากเงินสะสม
ของเทศบาล จํานวน 70 โครงการ งบประมาณ 9,410,000 บาท   
ดังนั้น โครงการที่ยังมีความจําเปนตองพัฒนาในพื้นที่ในป 2562  
อีกจํานวน 294 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.22 
-จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาล
ตําบลยางฮอม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนไดมีขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
ไวดังนี้   
1.ใหมีการติดตามและประเมินผลแผนทกุ 6 เดือน  (ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 
– มีนาคม และ ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน – กันยายน) เพื่อตดิตาม
ความกาวหนาของโครงการ 
2.กอนที่จะนําโครงการที่ผานการประชาคมหมูบาน/แผนชุมชน มาบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ขอใหทางเจาหนาที่กองชางไดสํารวจพื้นที่จริงของ
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อลดความขัดแยง 
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3.ขอใหทางชุมชนจัดทําแผนชุมชนโดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการที่
จะนําบรรจุในแผนพฒันาทองถิ่นของเทศบาล เทาทีจ่ําเปน เรงดวน เพื่อจะ
ไดนําโครงการไปสูการปฏิบัติไดทกุโครงการ และเพือ่ใหแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลยางฮอมมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล เกิดความชัดเจน 
โครงการทีจ่ะนําบรรจุในแผนพฒันาทองถิ่นและเทศบญัญัติ งบประมาณ
รายจายประจําป และประชาชนในชุมชนจะไดทราบ และเหน็ความสําคัญ
ของแผนพฒันาทองถิ่นของทางเทศบาลที่นําปญหาความตองการในการ
ประชุมประชาคมหมูบานมาดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดจริงตอไป 

ที่ประชุม -ทราบ 
 6.2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 
นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ตามที่กระผม นายอําโพน  อโนราช นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม  
ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลยางฮอม   
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  เมื่อวันที ่3 มกราคม 2556  
ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการไวตามกรอบแนวทางในการพฒันา
ของนโยบาย รวม 8 ดาน  ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน  
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข ดานแหลงน้ํา  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคมการเมืองการบริการ  
ดานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโดยไดแปลงไปสูการปฏบิัติดวยการ
จัดทําโครงการหรือกจิกรรมตาง ๆ เพื่อพฒันาและสรางความเจริญ 
ใหกับทองถิ่น รวมทัง้ตอบสนองตอปญหาความตองการของทองถิ่นและ
ครอบคลมุภารกจิหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว 
รายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายฉบับนี้  เปนการสรปุผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการและกิจกรรมเปน
โครงการที่มีความสอดคลองกบันโยบายที่ไดแถลงไว ซึ่งกระผมไดมุงเนนการ
แกไขปญหาความเดือดรอน เพือ่ใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนและ
ความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ  
ซึ่งกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเรจ็เปนที่นาพอใจใน
ระดับหนึ่ง  โดยในการแกไขปญหาเราจะมุงเนนผูคนสวนใหญใหไดรับ
ประโยชนมากทีสุ่ด  สําหรบัโครงการขนาดใหญหรือโครงการรเิริ่มใหมที่จะ
ทําใหประชาชนโดยสวนรวมไดรบัประโยชน จะมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 14)  พ.ศ. 2562) มาตรา 48 ทศ วรรคหาและวรรค
หก ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป   
กระผมจงึขอรายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายการบรหิารเทศบาล
ตําบลยางฮอม ประจําป 2562 ดังตอไปนี้ 
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1.นโยบายการบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น  60 โครงการ 
2.นโยบายการบรหิารงานดานเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น  12 โครงการ 
3.นโยบายการบรหิารงานดานสงัคม รวมทัง้สิ้น  28 โครงการ 
4.นโยบายการบรหิารงานดานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 79 โครงการ 
5.นโยบายการบรหิารงานดานแหลงน้ํา รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ 
6.นโยบายการบรหิารงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 
7.นโยบายการบรหิารงานดานสงัคมการเมอืง การบรหิาร  
รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ 
8.นโยบายการบรหิารงานดานการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม  
รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 

ที่ประชุม -ทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สอบถามผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ถึง แนวทางการลด
ขั้นตอนการปฏิบัตกิารกูชีพ 

นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

-ขออนุญาตช้ีแจง ขั้นตอนการปฏบิัติงานของกูชีพ ปจจบุันมกีารปรับระบบ
ใหมโดยการชื้อโทรศัพทมือถือไวประจําศูนยกูชีพ เพื่อใชในการปฏิบัตงิาน  
สําหรับใหกูชีพ โทรแจง 1669 โดยในการปฏิบัตงิานจะมีพนกังานประจํารถ
กูชีพ 1 คน และอีก 1 คนทําหนาที่โทรแจงเหตุพรอมรายงานกูชีพ เพื่อความ
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหเกิดความคลองตัว สามารถแจง
เหตุบนรถไดเลย ทั้งนี้ ขออนุญาตแจงแนวทางการรบัผูปวยที่เกิดอบุัติเหตุหมู 
ตามมาตรฐาน protocol ใหม จะรับผูปวยไดครั้งละ 1 คน และความหมาย
ของอุบัติเหตหุมู คือ มีผูปวย 4 รายเปนตนไป ขออนุญาตแจงและ
ประชาสมัพันธใหทกุทานทราบและถือปฏบิัติตอไป 

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) 
 
  


