(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562
วันที่ 26 ธันวาคม 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
นางสาวกชพร หลักคํา
8
นายกรินทร อโนราช
9
นางสุทธาธิณี วงศชัย
10
นางสาวรวมพร ลือชัย
11
นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง
12
นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย
13
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง

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

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

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
นายกเทศมนตรีฯ
อําโพน อโนราช
รองนายกเทศมนตรีฯ
จันทร กันทะสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
มานะ คูหา
ที่ปรึกษานายก ฯ
เลขานุการสภาฯ
จอมชัย ทิพยกมลเสน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กชพร หลักคํา
หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร อโนราช
หน.ฝายบริหารงานคลัง
สุทธาธิณี วงศชัย
ผูอํานวยการกองศึกษา
รวมพร ลือชัย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ พรพันธ เกียรติมีแสง
นักจัดการงานทั่วไป
รัชฎารักษ เนตรนันชัย
นิติกร
จิราณุวัฒน เสียงดัง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

เรื่อง ประธานแจงใหทราบ
-ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหมีการ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญประจําป 2562
สมัยที่ 4 ในระหวางวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน
จึงกําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่
4/2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นี้
-รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่
3/2562 (ครั้งที่ 2) วันที่ 22 สิงหาคม 2562
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพิ่มเติมหรือไม
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/
งดออกเสียง - เสียง)
เรื่อง กระทูถาม
-ไมมี
เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
-ไมมี
เรื่อง ที่เสนอใหม
5.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางไปตั้งจายงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิง่ กอสราง ประเภทอาคารตางๆ โครงการติดตัง้ ไฟฟาแรงต่ํา
ภายใน พรอมติดตั้งมิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกับระบบประปา
หมู 7 และหมู 12 จํานวน 50,000 บาท
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-3(5) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผรู ับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใดซึง่ อยูในความรับผิดชอบของผูร ับจางแตมใิ ชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง
เชน คาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมาทั่วไป ฯลฯ
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไม
นางสมศรี มงคลคลี
-สอบถามกรณีการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการคาจางเหมาบริการ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 ไมมีการแสดงจํานวนที่ขอโอน หรือปรากฏโครงการ
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
-ตามที่ไดมีการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณ
นิติกรชํานาญการ
รายจายประจําป พ.ศ.2563 โครงการติดตั้งไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดตั้ง
มิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกบั ระบบประปา หมู 7 และหมู 12
จํานวน 50,000 บาท ซึ่งจากการพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ
งบประมาณปรากฏวาการตัง้ งบประมาณของโครงการดังกลาว มีการตั้งจาย
งบประมาณในหมวดรายจายที่ไมถูกตอง จึงมีความจําเปนตองขอโอน
งบประมาณโครงการ ไปตั้งจายใหถูกตอง โดยใหนําไปตั้งจายในหมวด
คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ทั้งนี้ เปนการดําเนิน
ตามวัตถุประสงคของโครงการเดิม จึงไมไดมีการกําหนดรายละเอียดแสดง
ในสวนดังกลาว
นายทวิช สุวรรณทํามี
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางไปตั้งจายงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(5) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผรู ับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใดซึง่ อยูในความรับผิดชอบของผูร ับจางแตมใิ ชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง
เชน คาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมาทั่วไป ฯลฯ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
นายทวิช สุวรรณทํามี
5.2.เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหมใน
หมวดคาครุภัณฑ
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง จํานวน 4,500 บาท

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นิติกรชํานาญการ

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

-4-ไปตั้งตั้งจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสาํ นักงาน
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 พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด
โดยล็อคระบบ CENTRAL LOCK
5.สวนที่เปนเหล็กทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมัน
เคลือบผิว เพื่อปองกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะดวยการเคลือบ IRON
PHOSPHATE ดวยระบบ SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูงและอบความรอนที่
อุณหภูมิ 135 องศา ความหนาของสี 20-25 MICRON จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 4,500 บาท
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม
-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการรับโอนพนักงานเทศบาล ตําแหนง
เจาพนักงานงานธุรการ สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา โดยไดรับจัดสรร
จากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมาบรรจุในวันที่ 2 มกราคม 2563
จึงมีความจําเปนตองพิจารณาตองจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหมใน
หมวดคาครุภัณฑ
-ไปตั้งตั้งจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสาํ นักงาน
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

-5โตะทํางาน 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 พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด
โดยล็อคระบบ CENTRAL LOCK
5.สวนที่เปนเหล็กทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมัน
เคลือบผิว เพื่อปองกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะดวยการเคลือบ IRON
PHOSPHATE ดวยระบบ SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูงและอบความรอนที่
อุณหภูมิ 135 องศา ความหนาของสี 20-25 MICRON จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 4,500 บาท
เนื่องจากไมมรี ายการกําหนดราคาตามเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไม เห็นชอบ 0 เสี ยง /
งดออกเสียง - เสียง)
5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม
หมวดคาครุภัณฑ
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงสูง
-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงิ นช วยพิ เ ศษ เพื่ อ จ ายเป นเงิ น
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท
-ไปตั้งจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้พนักพิงสูง
เกาอี้พนักพิงสูง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,000.บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1.เกาอีส้ ํานักงานพนักพิงสูง ขนาดไมนอยกวา 64(W)*72(D)*119(H) ซม.
2.โครงสรางทําจากเหล็ก หรือไมอัดขึ้นรูป
3.เบาะนัง่ บุดวยฟองน้ํา เบาะหุมดวยผาหรือหนังเทียม
4.สามารถปรับระดับ สูง-ต่ํา ได
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

-6-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ไปตั้งจายหมวดคาครุภัณฑ
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงสูง
เกาอี้พนักพิงสูง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4 ตัวๆ ละ
5,000.- บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1.เกาอีส้ ํานักงานพนักพิงสูง ขนาดไมนอยกวา 64(W)*72(D)*119(H) ซม.
2.โครงสรางทําจากเหล็ก หรือไมอัดขึ้นรูป
3.เบาะนัง่ บุดวยฟองน้ํา เบาะหุมดวยผาหรือหนังเทียม
4.สามารถปรับระดับ สูง-ต่ํา ได
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม
เนื่องจากไมมรี ายการกําหนดราคาตามเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไม เห็นชอบ 0 เสี ยง /
งดออกเสียง - เสียง)
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
-ไปตั้งจายเพิม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซือ้ เกาอีพ้ นักพิงต่ํา
จากเดิมตัง้ จาย จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน
6,400 บาท ไปตั้งจาย จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
รวมเปนเงิน 9,000 บาท
และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย รายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
-เกาอี้พนักพิงต่ํา
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(w)*60(D)*85(H)cm
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมวีเนียรดัดขึ้นรูป

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม
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-73.ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองน้ํา P.U ฉีดขึ้นรูป
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. ฉีดขึ้นรูป
4.สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮดรอลิค
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-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. ฉีดขึ้นรูป
4.สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮดรอลิค
5.ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมียม
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท
เนื่องจากไมมรี ายการกําหนดราคาตามเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไม เห็นชอบ 0 เสี ยง /
งดออกเสียง - เสียง)
5.5.เรื่อง ขอความเห็นชอบเจาะบอบาดาลในที่ดินสาธารณประโยชน
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 1418.1/3356 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
เพื่อขอสงรายงานการประชุมสภาฯ ที่แสดงความเห็นและยินยอมใหใชที่
สาธารณประโยชน)

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นิติกรชํานาญการ

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

นายอําโพน อโนราช
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

-8-ขอสอบถามเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของในพื้นที่ดําเนินการเจาะบอบาดาลมี
หมูบานใดบางขอใหชี้แจง
-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ยางฮอม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการตั้ง
งบประมาณจัดทําโครงการขุดเจาะบอบาดาล ตามความตองการของหมูบ าน
เพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากภัยแลงใน
พื้นที่ และใหประชาชนมีน้ําไวใชอุปโภค-บริโภค จํานวน 2 โครงการ
โดยมีวิธีดําเนินการจางเหมาขุดเจาะบอบาดาล ในบริเวณพืน้ ที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน ตามหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง เลขที่ 35136 หมูที่ 4 และเลขที่ 35138 หมูที่ 8
-จึงจําเปนตองมีการขอใชประโยชนในที่สาธารณประโยชนผา นอําเภอ
ขุนตาล ในฐานะผูมหี นาที่ดูแลรักษาทีส่ าธารณประโยชนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอผูว าราชการ
จังหวัดเชียงรายตอไป
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มติเห็นชอบ เห็นชอบเจาะบอบาดาลในที่ดินสาธารณประโยชน
(ตามหนังสืออําเภอขุนตาล ที่ ชร 1418.1/3356 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
เพื่อขอสงรายงานการประชุมสภาฯ ที่แสดงความเห็นและยินยอมใหใชที่
สาธารณประโยชน)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ตามที่ไดมีการเสนอรางเทศบัญญัติ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก การติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕62 และการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ไดพิจารณาตามระเบียบวาระถัดไปนั้น เนือ่ งจากรางเทศบัญญัติดังกลาวไม
เกี่ยวกับการเงิน จึงขอเสนอใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว
-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว นั้น กําหนดใหวาระที่สองขั้นแปรญัตติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 45
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม

มติที่ประชุม
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นิติกรชํานาญการ

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

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

-9-เห็นชอบในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
5.6.เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง
-ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยขอความรวมมือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพิจารณาจัดเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550)
-ดังนั้น เพื่อใหการควบคุมการเลีย้ ง หรือปลอยสุนัขและแมวใหเหมาะสมกับ
สภาพการของพื้นที่ในชุมชน ในการปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอน
รําคาญจากสุนัขและแมว รวมทั้งเพื่อเปนประโยชนในการรักษา สภาวะ
ความเปนอยูทเี่ หมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกัน
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบาหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควร
กําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว
พ.ศ.2562
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติวาระแรก ขั้นรับหลักการ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระแรกขั้นรับหลักการ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลยางฮอมทัง้ หมด เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม
-เห็นชอบใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติม
ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ หรือไมหากไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติในวาระทีส่ อง
ขั้นแปรญัตติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม

มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นิติกรชํานาญการ

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

-10-มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ไมมีการอภิปราย ขอใหเลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ
-มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ขอใหเจาหนาที่เกี่ยวของไดสงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562
ใหอําเภอขุนตาล เพือ่ เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหความ
เห็นชอบตาม มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)
5.7.เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง
-ดวยจังหวัดเชียงราย แจงปรับปรุง และจัดทําตัวอยางเทศบัญญัติเทศบาล/
ขอบัญญัตเิ มืองพัทยา/ขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การติดตัง้
บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ...... เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใชเปนแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาล/ขอบัญญัตเิ มือง
พัทยา/ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการติดตั้งบอดักไขมัน
เพื่อบําบัดน้ําเสียในอาคาร และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สรางความ
ตระหนักรูและความรูแกประชาชนในการติดตั้งบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสีย
ในอาคาร ตลอดจนเปนการปกปองรักษาสภาพสิง่ แวดลอม และเปนการ
ชวยลดปริมาณน้ําเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น
-ดังนั้น เพื่อเปนการกําหนดมาตรการในการควบคุมมิใหผอู ยูอ าศัยในอาคาร
ถายเทของเสีย และเพื่อใหการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารและ
ครัวเรือน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาที่ตนทาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
แกไขปญหาคุณภาพของน้ํา โดยคํานึงถึงสภาพของทองถิ่น สุขอนามัย
ของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมสภาวะปจจุบัน เทศบาล
ตําบลยางฮอม จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
-การติดตั้งบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสียในอาคาร มีผลยอนหลังหรือไมและมี
คาใชจายในการติดตั้งดังกลาวเพิ่มเติมประมาณเทาไหรเพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจน

นายกรินทร อโนราช
หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ

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

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

นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
มติที่ประชุม

-11-การบังคับใชไมมีผลยอนหลังตออาคารที่ดําเนินการแลว โดยจะบังคับใชกับ
เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มกี ารปลูกสรางใหม และใหดําเนินการ
ติดตั้งบอดักไขมันสําหรับอาคารนั้น ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอ าศัยหรือใชสอย
โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใชประโยชนความเหมาะสมของ
อาคาร และพื้นทีบ่ างแหง เชน พื้นที่ซงึ่ ไมมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ
พื้นที่ซึ่งไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด ซึ่งหมายถึงการควบคุมตามตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ในสวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะประมาณ 1,000-2,000 บาท ตอ 1 บอ
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของการใชสอยภายในอาคาร เชน ตลาด อาคาร
พาณิชย หรือ รานคา เปนตน
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือ
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติในวาระแรก ขั้นรับหลักการ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระแรกขั้นรับหลักการ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลยางฮอมทัง้ หมด เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม
-เห็นชอบใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติม
ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ หรือไมหากไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติใน
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ครบองคประชุม
-มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)
-ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ไมมีการอภิปราย ขอใหเลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ
ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ
-มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /
งดออกเสียง - เสียง)

ระเบียบวาระที่ 6
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
นายอําโพน อโนราช
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

-12-ขอใหเจาหนาที่เกี่ยวของไดสงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง
การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ใหอาํ เภอขุนตาล
เพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาใหความเห็นชอบตาม
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)
เรื่อง อื่นๆ
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมไดดําเนินการชี้แจง
-ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
-เทศบาลตําบลยางฮอมไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2562 พรอมทัง้ ไดจัดทํารายงานดังกลาว โดยไดแยกเปน
นโยบาย 8 ดาน รวมทั้งสิ้น 269 โครงการ งบประมาณ 33,756,870 บาท
งบประมาณ 47,608,360 บาท คิดเปนรอยละ 47.78 นําไปเบิกจาย
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.ใหมีการติดตามและประเมินผลแผนทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม
– มีนาคม และ ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน – กันยายน) เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของโครงการ
2.กอนที่จะนําโครงการที่ผานการประชาคมหมูบาน/แผนชุมชน มาบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ขอใหทางเจาหนาที่กองชางไดสํารวจพื้นที่จริงของ
โครงการ/กิจ กรรม ที่จ ะดําเนินการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อลดความขัดแยง

ที่ประชุม
นายอําโพน อโนราช
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

-133.ขอใหทางชุมชนจัดทําแผนชุมชนโดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการที่
จะนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล เทาทีจ่ ําเปน เรงดวน เพื่อจะ
ไดนําโครงการไปสูการปฏิบัติไดทกุ โครงการ และเพือ่ ใหแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลยางฮอมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความชัดเจน
โครงการทีจ่ ะนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นและเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําป และประชาชนในชุมชนจะไดทราบ และเห็นความสําคัญ
ของแผนพัฒนาทองถิ่นของทางเทศบาลที่นําปญหาความตองการในการ
ประชุมประชาคมหมูบ านมาดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดจริงตอไป
-ทราบ
6.2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2562
-ตามที่กระผม นายอําโพน อโนราช นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลยางฮอม
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการไวตามกรอบแนวทางในการพัฒนา
ของนโยบาย รวม 8 ดาน ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข ดานแหลงน้ํา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคมการเมืองการบริการ
ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติดวยการ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาและสรางความเจริญ
ใหกับทองถิ่น รวมทัง้ ตอบสนองตอปญหาความตองการของทองถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว
รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายฉบับนี้ เปนการสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการและกิจกรรมเปน
โครงการที่มีความสอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไว ซึ่งกระผมไดมุงเนนการ
แกไขปญหาความเดือดรอน เพือ่ ใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนและ
ความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ
ซึ่งกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจใน
ระดับหนึ่ง โดยในการแกไขปญหาเราจะมุง เนนผูคนสวนใหญใหไดรับ
ประโยชนมากทีส่ ุด สําหรับโครงการขนาดใหญหรือโครงการริเริ่มใหมที่จะ
ทําใหประชาชนโดยสวนรวมไดรบั ประโยชน จะมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) มาตรา 48 ทศ วรรคหาและวรรค
หก ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป
กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายการบริหารเทศบาล
ตําบลยางฮอม ประจําป 2562 ดังตอไปนี้

ที่ประชุม
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ที่ประชุม
นายทวิช สุวรรณทํามี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ปดประชุม

-141.นโยบายการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ
2.นโยบายการบริหารงานดานเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
3.นโยบายการบริหารงานดานสังคม รวมทัง้ สิ้น 28 โครงการ
4.นโยบายการบริหารงานดานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 79 โครงการ
5.นโยบายการบริหารงานดานแหลงน้ํา รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ
6.นโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
7.นโยบายการบริหารงานดานสังคมการเมือง การบริหาร
รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ
8.นโยบายการบริหารงานดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ
-ทราบ
-สอบถามผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ถึง แนวทางการลด
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ ารกูชีพ
-ขออนุญาตชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกูชีพ ปจจุบันมีการปรับระบบ
ใหมโดยการชื้อโทรศัพทมือถือไวประจําศูนยกูชีพ เพื่อใชในการปฏิบัตงิ าน
สําหรับใหกูชีพ โทรแจง 1669 โดยในการปฏิบัตงิ านจะมีพนักงานประจํารถ
กูชีพ 1 คน และอีก 1 คนทําหนาที่โทรแจงเหตุพรอมรายงานกูชีพ เพื่อความ
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหเกิดความคลองตัว สามารถแจง
เหตุบนรถไดเลย ทั้งนี้ ขออนุญาตแจงแนวทางการรับผูป วยที่เกิดอุบัติเหตุหมู
ตามมาตรฐาน protocol ใหม จะรับผูปวยไดครั้งละ 1 คน และความหมาย
ของอุบัติเหตุหมู คือ มีผูปวย 4 รายเปนตนไป ขออนุญาตแจงและ
ประชาสัมพันธใหทกุ ทานทราบและถือปฏิบัติตอไป
-ทราบ
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่ เติม
หรือไม หากไมมีขอปดการประชุม
-เวลา 15.00 น.

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน
(จอมชัย ทิพยกมลเสน)
ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ผูบันทึกการประชุมสภา

-15คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเป น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชริวรรณ คาแกว)
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมศรี มงคลคลี)
(ลงชื่อ) ส.อ. ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมควร บุญยะศิลป)

