
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายจักรภัทร  ประสพสงค สมาชิก สท.เขต 1 จักรภัทร  ประสพสงค  
2 นายทวิช  สุวรรณทําม ี ประธานสภาฯ ทวิช  สุวรรณทําม ี  
3 นางชริวรรณ  คาแกว สมาชิก สท.เขต 1 ชริวรรณ  คาแกว  
4 นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร สมาชิก สท.เขต 1 เกรียงไกร  แสงเพ็ชร  
5 สิบเอกสมควร  บุญยะศลิป สมาชิก สท.เขต 2 สมควร  บุญยะศลิป  
6 นางสมศรี  มงคลคล ี รองประธานสภาฯ สมศรี  มงคลคล ี  
7 นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ สมาชิก สท.เขต 2 รุจเิรข  สายบญุเลิศ  
8 นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิก สท.เขต 2 บุญธรรม  จันตะคํา  
9 นางพรรณี   จันทิมา สมาชิก สท.เขต 2 พรรณี   จันทิมา  

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอําโพน  อโนราช นายกเทศมนตรีฯ อําโพน  อโนราช  
2 นายจันทร  กันทะสมบัต ิ รองนายกเทศมนตรีฯ จันทร  กันทะสมบัต ิ  
3 นายปฐมรัตน  จรีัง รองนายกเทศมนตรีฯ ปฐมรัตน  จรีัง  
4 นายมานะ  คูหา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มานะ  คูหา  
5 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
8 นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ พรพันธ  เกียรติมีแสง  
9 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
10 นางสุทธาธิณี วงศชัย หน.ฝายบรหิารงานคลัง สุทธาธิณี วงศชัย  
11 นายศุภชัย  กาบทอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศุภชัย  กาบทอง  
12 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
13 นางสาวกุลสตรี  จีรัง พนักงานจาง กุลสตรี  จีรงั  
14 นายเจนณรงค  ขันทาพันธุ พนักงานจาง เจนณรงค  ขันทาพันธุ  
15 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
16 นางบัวทิพย  อูปคํา นักประชาสัมพันธ บัวทิพย  อูปคํา  
17 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
18 นายไกลวรรณ  ธิวงค นักพัฒนาชุมชน นายไกลวรรณ  ธิวงค  
19 นางวาสนา  นครนามโลก เจาพนักงานธุรการ วาสนา  นครนามโลก  
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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) 
กําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามัญที่ 3/2561 
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  
-แนะนําพนักงานจางราย นายเจนณรงค ขันทพันธ ตําแหนงคนงานทั่วไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2561 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2561 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 2/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
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. 2561 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทเงินเดือน พนักงาน (เพือ่จายเปนเงินเดอืน และเงินคาปรบัปรุงอัตรา
เงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 ราย จํานวน 50,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑ (เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง รถ JCB สถานสีูบน้ํา เปนตน 
ซึ่งไมรวมถงึคาบํารงุซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
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 นายกรินทร  อโนราช 
หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ 
รักราชการแทน ผอ.กองชาง 

-เปนการขอโอนงบประมาณสําหรับการซอมบํารุงรถ JCB ในการปฏิบัตงิาน
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน สายไฮดรอรกิ ยางรถ ฟนขุด  
เปนตน โดยเจาหนาทีผู่รับผิดชอบไดดําเนินการสํารวจและขอตั้งงบประมาณ
โดยการสบืราคากับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอประมาณราคา 

นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-พิจารณาจากจํานวนเงินงบประมาณที่ขอโอนเปนจํานวนที่ไมมาก ซึ่งเห็นวา
การใชงานรถ JCB ยอมจะตองมกีารบํารงุรักษาตามปกติ และตองไมใชเปน
กรณีที่มกีารดําเนินการซอมแซมแลวใชงานไดเพียง 2-3 ช่ัวโมงเทาน้ัน 
สามารถใชงานไดยืนยาวตอเนื่องได 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทเงินเดือน พนักงาน (เพือ่จายเปนเงินเดอืน และเงินคาปรบัปรุงอัตรา
เงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 ราย จํานวน 50,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑ (เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  
เชน เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง รถ JCB สถานี
สูบน้ํา เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาบํารงุซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
(เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินคาปรบัปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ราย) จํานวน 21,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนแผนงานบริหารทั่วไป (00110) แผนงานบรหิารทั่วไป 
(00111) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  
เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 21,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี ้
เครื่องกรองนํ้า 
-ขนาดไมนอยกวา 10*54 น้ิว 
-สารกรองแมงกานีสไมนอยกวา 20 ลิตร 
-สารกรองคารบอนไมนอยกวา 20 ลิตร 
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-หินและทรายกรองไมนอยกวา 10 ลิตร 
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ังพรอมอุปกรณ 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
(เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินคาปรบัปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ราย) จํานวน 21,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนแผนงานบริหารทั่วไป (00110) แผนงานบรหิารทั่วไป 
(00111) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  
เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 21,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี ้
เครื่องกรองนํ้า 
-ขนาดไมนอยกวา 10*54 น้ิว 
-สารกรองแมงกานีสไมนอยกวา 20 ลิตร 
-สารกรองคารบอนไมนอยกวา 20 ลิตร 
-หินและทรายกรองไมนอยกวา 10 ลิตร 
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ังพรอมอุปกรณ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
(เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินคาปรบัปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ราย) จํานวน 9,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนแผนงานบริหารทั่วไป (00110) แผนงานบรหิารทั่วไป 
(00111) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  
เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 9,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี ้
เครื่องปมนํ้าอัตโนมัต ิ
-ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 150 วัตต 
-แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลล 
-ความถี่ไฟฟาไมนอยกวา 50 Hz 
-แรงดูดไมนอยกวา 8 เมตร 
-ระยะสงไมนอยกวา20 เมตร 
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-สูงไมนอยกวา 20 เมตร 
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ังพรอมอุปกรณ 
-ขอสอบถามเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของเครื่องปมน้ําอัตโนมัติใชสําหรบัที่ไหน 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-กรณีเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ เปนการใชสําหรบัดูดน้ําจากเครือ่งกรองน้ําขึ้นไป
ยังถังเกบ็น้ําเพือ่จายเขาสูสํานักงานในการใหบริการประชาชน เนื่องจาก
ระบบน้ําที่ใชอยูปจจบุันไมมเีครื่องกรองทําใหน้ําที่ใชภายในอาคารสํานักงาน
ไมสะอาด 
-กรณีการขออออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายรายการใหมแยกครุภัณฑ 
เนื่องจากเปนการจัดซือ้พรอมติดตั้ง ประกอบกบัไมมีการกําหนดในมาตรฐาน
ครุภัณฑจึงตองดําเนินการขออนุมติแยกครุภัณฑออกจากกัน 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบอนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
(เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินคาปรบัปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ราย) จํานวน 9,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนแผนงานบริหารทั่วไป (00110) แผนงานบรหิารทั่วไป 
(00111) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  
เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 9,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี ้
เครื่องปมนํ้าอัตโนมัต ิ
-ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 150 วัตต 
-แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลล 
-ความถี่ไฟฟาไมนอยกวา 50 Hz 
-แรงดูดไมนอยกวา 8 เมตร 
-ระยะสงไมนอยกวา20 เมตร 
-สูงไมนอยกวา 20 เมตร 
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ังพรอมอุปกรณ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานกอสรางทํานบดิน 
บานพญาพิภักด์ิ 
-ดวยโครงการชลประทานเชียงราย มีแผนกอสรางทํานบดินบานพญาพิภักดิ์  
เพื่อดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ตําบลยางฮอม 
เกี่ยวกับปญหาอุทกภัยและภัยแลง ซึง่สํานักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย
ไดบรรจุเขาแผนงานพฒันา ปงบประมาณ 2562  
(ตามหนังสือโครงการชลประทานเชียงราย ที่ กษ 0311.09/672 ลงวันที่  
31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณาแผนงานกอสราง
ทํานบดินบานพญาพิภักดิ์)  

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ดวยโครงการชลประทานเชียงราย มีแนวทางดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําใน
บริเวณบานพญาพิภักดิ์ และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งไดมกีารสํารวจพื้นที่
ดําเนินการกอสรางโดยจะเปนบริเวณพื้นที่ภายในหมูบาน เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ตําบลยางฮอม เกี่ยวกับ
ปญหาอุทกภัยและภัยแลง ซึ่งแตเดิมโรงเรียนไดมีการกอสรางเปนพื้นที ่
เก็บน้ํา และใชสําหรับสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนอยูแลว ซึ่งสํานกังาน
ชลประทานเชียงรายจะเขาไปดําเนินการปรบัปรุงใหดีข้ึน 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ช้ีแจงเพิ่มเติม ตามที่โครงการชลประทานเชียงราย ไดมีการเสนอโครงการ
เพื่อขอความเห็นชอบพจิารณาแผนงานกอสรางทํานบดินบานพญาพิภักด์ิ
โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ไดมีมติใหชลประทานเชียงราย ดําเนินการ
ประสานหมูบานในการจัดทําประชาคม และใหกําหนดพื้นทีด่ําเนินการ 
ใหชัดเจน จงึจะนํามาเสนอสภาเทศบาลอีกครัง้  
-ซึ่งในการเสนอเพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาในครั้งนีจ้ะไมเหมือนครั้งที่แลว
เนื่องจากเงื่อนไข และการพิจารณาพื้นที่ดําเนินการจะอยูในเขตของหมูบาน  
โดยชลประทานเชียงราย ไดขอใหเทศบาลตําบลยางฮอมดําเนินการยืนยันรบั 
การถายโอนภารกจิดังกลาว เพื่อดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ และเพือ่
ประโยชนของประชาชนภายในหมูบาน จะจัดการใหมีการจดัตั้งกลุมผูใชน้ํา
เพื่อบํารุงรักษาและดูแลการใชประโยชนใหเหมาะสม ซึง่หากพื้นที่
ดําเนินการอยูในเขตของวนอุทยานพญาพิภักดิ ์
ทางเทศบาลตําบลยางฮอมก็ไมสามารถขอรบัโอนภารกิจดงักลาวได 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ เห็นชอบแผนงานกอสรางทํานบดินบานพญาพิภักดิ์  
ของสํานักงานโครงการชลประทานเชียงราย 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย) 
-เชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมเสนอญัตติรางเทศบญัญตัิ  
และไดดําเนินการอานคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม จะได
เสนอรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอมอกีครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลยางฮอม 
จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ  พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่  
10 สิงหาคม 2560 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมสีถานะการเงิน ดังนี ้
        1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,265,039.26 บาท 
        1.1.2 เงินสะสม จํานวน 19,085,320.40 บาท 
        1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,193,058.35 บาท 
        1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนีผู้กพันและยังไมไดเบิกจาย  
จํานวน 1 โครงการ รวม 99,500 บาท 
        1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  
6 โครงการ รวม 133,714 บาท 
   1.2 เงินกูคางชําระ จํานวน 0.00 บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 
2561 
   1) รายรับจรงิ จํานวน 63,253,632.58 บาท 
   2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยกําหนดวัตถุประสงค จํานวน 1,248,724.40 
บาท 
   3) รายจายจริง จํานวน 41,999,912.19 บาท 
   4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
จํานวน 1,309,721 บาท 
   5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 6,281,800 บาท 
   6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 
   7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดานบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป                     16,534,730 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน           4,430,000 บาท 
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ดานบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา                              11,609,310 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข                             3,555,720 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน                        7,502,620 บาท 
   แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน            105,000 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  301,000 บาท 
ดานการเศรษฐกิจ 
   แผนงานการเกษตร                                   10,000 บาท 
ดานการดําเนินงานอื่น 
   แผนงานงบกลาง                                 24,951,620 บาท 
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                      69,000,000 บาท 
-ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายและงบรายจาย  
แยกตามแผนงาน/โครงการ ตามขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสัง่การที่
เกี่ยวของของ สํานกั/กอง หากสภาเทศบาลตําบลยางฮอมมขีอสังเกตหรือ
ประสงคจะอภิปรายซักถาม ขอมอบหมายใหเจาหนาที่งบประมาณ  
หัวหนาสํานกั/ผูอํานวยการกอง หรือเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง
เพิ่มเตมิตอไป  

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เพื่อใหการพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในระเบียบวาระทีห่นึ่ง (ข้ันรบัหลักการ)  
เปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554  
“ขอ 47 ในการพิจารณาญัตตริางขอบัญญัติวาระที่หนึง่ ใหที่ประชุมสภา
ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ 
แหงรางขอบญัญัตินั้นหรือไม หากมสีมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย  
หามไมใหลงมติกอนทีส่มาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แลว”  
-สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายซกัถามเพิม่เติมสามารถ
อภิปรายได หากไมมีขอใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจงใน
รายละเอียดของแผนงานทีร่ับผิดชอบตอไป 

นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 
นิติกร รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานกัปลัด 

-สํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของสํานักปลัด ดังนี ้
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป รวมจํานวนเงิน 11,089,130 บาท 
1.งบบุคลากร   8,472,780 บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายการเมอืง)   2,848,320  บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    5,624,460  บาท 
2.งบดําเนินงาน 2,485,050 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  380,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,532,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   253,050  บาท 
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3.งบลงทุน   119,300  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  119,300  บาท 
4.งบรายจายอื่น   12,000  บาท 
5.งบเงินอุดหนุน   -  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานเทศกิจ รวมจํานวนเงิน 40,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  40,000 บาท 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวมจํานวนเงิน  
4,390,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 340,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  10,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   330,000 บาท 
2.งบลงทุน 
   -หมวดคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,050,000 บาท 
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน รวมจํานวนเงิน  
105,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 100,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  100,000 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  5,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  5,000 บาท 
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวมจํานวนเงิน 30,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
   -หมวดคาใชสอย  30,000 บาท 
งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว รวมจํานวนเงิน 40,000 
บาท 
งบดําเนินงาน 
   -หมวดคาใชสอย  40,000 บาท 
แผนงานการเกษตร  
งานสงเสริมการเกษตร รวมจํานวนเงิน 10,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน  10,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  10,000 บาท 
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  24,951,620 บาท 
   -หมวดเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  191,259 บาท 
   -หมวดเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ  17,047,200 บาท 
   -หมวดเบี้ยยังชีพคนพิการ   5,068,800 บาท 
   -หมวดเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   330,000 บาท 
   -หมวดเงินสํารองจาย  1,260,117 บาท 
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   -หมวดรายจายตามขอผูกพัน  447,058 บาท 
   -หมวดเงินชวยพิเศษ  100,000 บาท 
   -หมวดเงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  
507,186 บาท 

นายเกรียงไกร  แสงเพช็ร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1   

-งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย คาครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง คาจัดซื้อรถดับเพลงิถังน้ําถังโฟมแยกในตัว จํานวน 4,050,000 บาท 
ซึ่งเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมรีถดับเพลงิ และรถบรรทุกน้ําอยูแลว 
ประกอบกบัพื้นทีจ่อดรถก็มีไมเพียงพอ ซึ่งงบประมาณที่ขอตั้งไวเปนจํานวน
คอนขางสูง เห็นควรพจิารณาใชงบประมาณนี้สําหรบัการพฒันาดานอื่นได
หรือไม 

นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย คาครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง คาจัดซื้อรถดับเพลงิถังน้ําถังโฟมแยกในตัว เปนรถใชน้ํายาโฟมจงึมีขอ
สงสัยวามีแหลงจําหนายทีส่ามารถหาซือ้ไดที่ไหน ราคาลิตรละเทาไหร  
มีอายุการใชงานของน้ํายาโฟมนานแคไหน ซึ่งในพื้นที่เหตุเพลิงไหมไมคอยมี 
จะเปนภาระของเทศบาลในการจัดซื้อน้ํายาโฟมมาเกบ็ไวหรอืไม ขอให
พิจารณาวาใหจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดที่ใชน้ําซึง่มีอยูในพื้นที่จะดีกวาหรือไม 
เพราะราคาคอนขางสงู 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เมื่อมีการดําเนินการจัดซื้อรถดับเพลิง เปนหวงเรือ่งทกัษะของเจาหนาที่วามี
ความเขาใจเกี่ยวกบัอุปกรณที่ใชปฏิบัตงิานหรือไม และสถานที่จอดรถ 
ก็มีจํากัด ประกอบกบับุคลากรในสํานักงานมีความพรอมมากนอยเพียงใด  
และจํานวนอัตราการเกิดเหตุเพลงิไหมในพื้นที่มีบอยครั้งมากเพียงใด และ
อายุการใชงานโฟมมีอายุยาวนานเพียงใด 

นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ขอเพิ่มเติม คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซือ้รถดบัเพลิงถังน้ํา
ถังโฟมแยกในตัว ซึ่งใชงบประมาณคอนขางสงูซึง่มีความจําเปน แตเทศบาล
ตําบลยางฮอม มรีถอยูแลวจํานวน 2 คัน จะเปนการสรางภาระแกเทศบาล
ตําบลยางฮอมหรือไม หากเกิดเหตุข้ึนสามารถประสานขอความรวมมือไปยงั
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่ใกลเคียงไดหรือไม 
-ขอสอบถามงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย คาใชสอย 
โครงการอบรมหลกัสูตรอาสามาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (หลักสูตร
จัดตั้ง) จะมีการดําเนินการอยางไร 

นายศุภชัย  กาบทอง 
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-ช้ีแจงกรณีรถดับเพลิงถังน้ําถังโฟมแยกในตัว เทศบาลตําบลยางฮอม
รถดับเพลิงมีสําหรบัออกปฏิบัติงาน จํานวน 2 คัน ซึ่งไดรับโอนรถดับเพลงิ 
(ชนิดผจญเพลิง) จากอําเภอขุนตาล ซึ่งมอีายุการใชงานมากวา 30 ป และ
รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงคสําหรบัการใหความชวยเหลอืในชวงฤดูแลง ซึ่งใช
สําหรับแจกจายน้ําและใชดับเพลงิในบางครั้ง 
เนื่องจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนงานเฝาระวังกับเหตุการณ
สาธารณภัยไมวาจะเปน เหตเุพลงิไหม นํ้าทวม ภัยแลง เปนตน  
-ซึ่งรถดับเพลงิถังน้ําถังโฟมแยกในตัว ที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณจะมีความจุ
ทั้งหมดประมาณ 6,000 ลิตร แยกถังโฟม ซึ่งใชสําหรบัการดับเพลิงประเภท
น้ํามันที่ติดไฟไดเร็วไมสามารถใชน้ําในการดบัเพลิงไดตามปกติ โดยอายุการ
ใชงานของโฟมมอีายุการใชงานนาน และสามารถจัดซือ้ไดภายในจังหวัด
เชียงราย 
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-กรณีบุคลากร เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการจัดสงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมในการดับเพลิงขั้นตนมาแลว สามารถเขาระงบัเหตตุางๆ ที่เกิดจาก
เหตุเพลงิไหม และสามารถใชงานอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
-กรณีโครงการอบรมหลักสูตรอาสามาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(หลกัสูตรจัดตัง้) จะเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมคนละ  
5,500 บาท จํานวน 20 คน สําหรับสงบุคลากรทีเ่ปนอาสาสมัคร 
(ประชาชน) เขารับการฝกอบรมที่ศูนยปองกันและบรรเทาธารณภัย เขต 15 
เชียงราย  
เพื่อเขารับการฝกอบรมใหเปนอาสามาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) สําหรับปฏบิัติหนาที่ภายในพื้นที่ตําบลยางฮอม ตามคําสั่งของ
ผูอํานวยการศูนยปองกันอาสามาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) 
และปฏิบัตหินาที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-กรณีการพจิารณาขอตั้งงบประมาณสําหรบัการจัดซื้อรถดับเพลงิถังน้ําถัง 
โฟมแยกในตัว เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตําบลยางฮอมไดมกีารขยายตัวของ 
มีสิ่งปลกูสรางที่เปนอาคาร สํานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งแตเดิมหากเกิดเพลิงไหมจะมีการประสานไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพื้นที่ใกลเคียงเพือ่เขาดําเนินการชวยเหลือ ซึ่งเทศบาลตําบลยางฮอม
มีศักยภาพที่เพียงพอในการพิจารณาดําเนินการในการจัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือระงบัเหตุการณตางๆ รวมทัง้มีการจัดฝกอบรมการปองกันอัคคีภัย
เบื้องตนใหกบัประชาชนในพื้นที่ ในสวนของรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค และ
รถดับเพลิงที่มีอยูนั้นเปนรถที่มีอายกุารใชงานมากวา 30 ป ที่ไดรับโอนมา
จากอําเภอขุนตาล ปจจุบันไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และ
กรณีสถานทีจ่อดรถไดมีการประสานงานเกี่ยวกับสถานทีจ่อดรถดับเพลิงไว 2 
จุด ไดแก บริเวณขางปาสุสานบานชมภู และบริเวณขององคการโทรศัพท
ดานขางสํานักงานเทศบาล 
-กรณีงบประมาณในการพฒันาปรับปรงุซอมแซมดานสาธารณูปโภค 
เทศบาลตําบลยางฮอม สามารถใชงบประมาณในหมวดเงินสะสมได เพื่อให
เกิดประโยชนสงูสุด 

นางสุทธาธิณี  วงศชัย 
หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง  
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 

-กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองคลัง ดังนี ้
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง รวมจํานวนเงิน 5,445,600 บาท 
1.งบบุคลากร   2,955,600 บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    2,955,600 บาท 
2.งบดําเนินงาน 2,392,800 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  115,500  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   412,300 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   460,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค  1,405,000  บาท 
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3.งบลงทุน   97,200  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  97,200  บาท 

นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-กองการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองการศึกษา ดังนี ้
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
1.งบบุคลากร   6,260,100 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    5,674,500 บาท 
2.งบดําเนินงาน 565,600 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  141,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   205,500 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   219,100  บาท 
3.งบลงทุน  20,000  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ   20,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมจํานวนเงิน 5,309,210 
บาท 
1.งบดําเนินงาน  3,106,510 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,655,940  บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   1,450,570  บาท 
2.งบลงทุน  18,700  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  18,700  บาท 
3.งบเงินอุดหนุน  2,184,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  2,184,000 บาท 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวมจํานวนเงิน 40,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน  40,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  40,000  บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  20,000  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  30,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   30,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
1.งบดําเนินงาน  201,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   90,000 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  111,000 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  111,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-คาครุภัณฑสํานักงาน ตูกระบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต มีความปลอดภัย
มากนอยเพียงใดเนื่องจากใชงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกรงจะเกิด
อันตรายแกเด็ก 
-รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
งบประมาณที่ขอตั้งเพียงพอหรอืไม 
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นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-กรณีการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูกระบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จะ
เปนไปตามมาตรฐาน มอก. ของอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยโดยจะใช
สําหรับเก็บเอกสารผลงานภายในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
-กรณีคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากกองการศึกษามี
ขาราชการครจูํานวน 8 อัตรา ซึ่งจะตองมีการเดินทางไปรบัการศึกษาอบรม
และเขารบัการพัฒนาทักษะดานตางๆ 

นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี ้
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวมจาํนวนเงิน 2,658,720 บาท 
1.งบบุคลากร   1,383,120 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    1,383,120 บาท 
2.งบดําเนินงาน 785,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  117,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   548,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   120,000  บาท 
3.งบลงทุน  70,600 บาท 
   -คาครุภัณฑ  70,600 บาท 
4.งบเงินอุดหนุน 420,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  420,000 บาท 
งานโรงพยาบาล รวมจํานวนเงิน  150,000 บาท 
งบดําเนินงาน  150,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   30,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ    120,000 บาท 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น รวมจํานวนเงิน 285,000 
บาท 
งบดําเนินงาน  285,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   285,000 บาท 
งานศูนยบริการสาธารณสุข 
งบดําเนินงาน  462,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   462,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมจํานวนเงิน 120,000 บาท 
งบดําเนินงาน 120,000 บาท 
   -คาใชสอย  120,000 บาท 
งานบําบัดนํ้าเสีย 
งบดําเนินงาน 10,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  10,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-งานศูนยบริการสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพือ่ใหไดมาเพื่อใหไดมา 
ซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารกูชีพกูภัย เปนการจางในลกัษณะ
ใดและมีหลักเกณฑอะไรกําหนดหรือไม 
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นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-กรณีขยะอันตราย วัสดุที่เปนกระจกเหตุใดจึงมีปริมาณมาก และเหตุใดจึง
นํามาไวบริเวณชุมชน พรอมทัง้ใครเปนเจาของ 

นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-กรณีรายจายเพื่อใหไดมาเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร เพือ่จายเปนคาจางเหมา
บริการกูชีพกูภัย ซึ่งเดิมไดใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของในการเบกิจาย ภายหลงัไดรับขอ 
ทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบ จงึไดมีการแกไขเปนการจางเหมาบริการ
โดยในปงบประมาณหนาจะมีการคัดเลือกผูรบัจางเหมาบริการกูชีพกูภัยและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจะมกีารฝกอบรมหลักสูตรการกูชีพ
กูภัยโดยไมมีคาใชจาย ซึ่งเมือ่เทศบาลตําบลยางฮอมไดดําเนนิการคัดเลือก
บุคลากรผูรับจางฯ ดังกลาวแลวจะมีการสงไปเขารบัการฝกอบรมฯ อีกครั้ง 
-กรณีขยะอันตรายเทศบาลตําบลยางฮอม จะมีการดําเนินการจางเหมา
บริการ เพื่อดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตําบลยางฮอม และไป
รวบรวมเก็บไวทีจุ่ดรวมขยะอันตรายของเทศบาลทีบ่านหวยสัก สําหรบัให
องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงรายมาจัดเกบ็และนําไปทําลายอยางถูกตอง
ตามหลกัวิชาการตอไป และกรณีขยะอันตรายที่เปนกระจก เกิดจาก
ผูประกอบการไดมีการนํามาไวเพื่อใหเทศบาลตําบลยางฮอมดําเนินการ
จัดเกบ็ แตดวยจํานวนที่มีปริมาณมากจึงไดมีการประสานใหผูประกอบการ
ดําเนินการนําไปรวบรวมไวยัง 
จุดขยะอันตรายบานหวยสกัซึ่งไดรับการรวมมือไปดวยด ี

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตามที่ไดมีการตั้งขอสังเกตจากหนวยงานตรวจสอบวางานกูชีพกูภัย
จัดบรกิารสงตอผูปวยไมอยูในอํานาจหนาที่ของงานอาสาสมคัรปองกันภัย
ฝายพลเรอืนและไมมีระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายฯ ดังกลาว 
กระทรวงมหาดไทยจงึไดมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ในการตั้งงบประมาณสําหรับเปนคาตอบแทนใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืนใหถูกตอง ในสวนงานทีเ่กี่ยวกับงานกูชีพ
กูภัยไมเปนลักษณะงานทีเ่กี่ยวกบังานปองกันภัยจงึตองดําเนินการโดยการ
ดําเนินการจางเหมาบรกิารเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนไปอยางถกูตอง 

นายกรินทร  อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 

-กองชาง ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองชาง ดังนี ้
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมจํานวนเงิน 3,522,620 
บาท 
1.งบบุคลากร   2,185,620 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    2,185,620 บาท 
2.งบดําเนินการ 734,100 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  153,600  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   380,500 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   200,000  บาท 
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3.งบลงทุน   602,900  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  407,900  บาท 
   -หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง 195,000 บาท 
งานไฟฟาและถนน รวมจํานวนเงิน 3,850,000 บาท 
งบลงทุน 3,850,000 บาท 
   -หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง   3,850,000 บาท  

นางพรรณี   จันทิมา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-งบลงทุนคาที่ดินและสิง่กอสราง มโีครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน หมูที่ 4 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กรอง
หนองโคง หมูที่ 4 และโครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขุดลอก  
หมูที่ 4 อยากสอบถามวาเหตุใดจึงไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนหลาย
โครงการมากกวาหมูบานอื่น ๆ 

นายจักรภัทร  ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-ช้ีแจงกรณีการตัง้งบประมาณดังกลาวเปนการแกไขปญหาใหกับประชาชน 
ซึ่งเปนพื้นทีท่ี่ประสบปญหาน้ําทวมซ้ําซาก จึงไดมีการนําเสนอโครงการ 
เพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนาประจําป และตั้งงบประมาณในครั้งนี้ 

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-การตั้งงบประมาณดังกลาว เพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหกบัเกษตรกร  
ซึ่งหากไมดําเนินการแกไขจะสรางความเดือดรอนใหแกเกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการระบายน้ําในบรเิวณถนนที่ใชสัญจร  
จะเปนการแกไขใหมีการระบายลงไปยังแมน้ําอิงไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-สอบถามคาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ายใหแกเอกชน เปนการตั้ง
งบประมาณเพื่อดําเนินงานในลักษณะใด 

นายกรินทร  อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 

-คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน จะเปนคาจางเหมาบริการ
สายงานวิศวกรซึง่จะพิจารณาในโครงการทีม่ีขนาดใหญที่ตองมีการรับ
น้ําหนัก และตองใชคุณวุฒิของวิศวกรระดับภาคี ในการพจิารณาออกแบบ
และควบคุมงาน ซึง่จะตองดําเนินงานใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองกําหนดจึงจําเปนตองมีการตัง้งบประมาณรองรับการดําเนินการนี ้
-เพิ่มเติมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 รองลอ หมูที่ 13  
บานพญาพิภักดิ์ ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการอยูในเขตพื้นที่ของปาสงวนแหงชาติ 
เทศบาลตําบลยางฮอมไดมีหนงัสือหารอืไปยังสํานักจัดการปาไมที่ 2 
(เชียงราย)  
-โดยไดรับแจงแนวทางปฏิบัติกรณีที่ประชาชนหรือหนวยงานราชการ 
ที่มีความประสงค จะเขาดําเนินการกอสรางในพื้นตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาราชการจังหวัด กอนเขาดําเนินการตามระเบียบทีก่รมปาไมกําหนด 
ดังนั้นการดําเนินการสรางตามโครงการดังกลาวจะทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาต
จากผูวาราชการจงัหวัด 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมใน
รายละเอียดของรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อครบองคประชุม ตอไปจะเปนการขอมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลกัการ) ขอใหทีป่ระชุมสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติโดยวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ)  
ดวยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ  0  เสียง/งดออกเสียง   -  
เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อสภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติเห็นชอบรางเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 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  
กําหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นคําแปรญตัติ กอนการ
ประชุมสภาครั้งตอไปภายในกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
เพื่อใหประธานสภาสงรายงานการประชุมนั้น แกสมาชิกสภาไมนอยกวา  
24 ช่ัวโมง กอนวันประชุมพิจารณา ซึ่งไดกําหนดวันประชุมพิจารณา 
เพื่อลงมติในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) ตอไป 
-ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลอืกสมาชิกสภาเทศบาล โดยใหนําวิธีคัดเลือก 
ในขอ 12 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-เสนอ นายบุญธรรม  จันตะคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ผูรบัรอง 1.ส.อ.สมควร  บุญยะศิลป 
           2.นางชริวรรณ  คาแกว 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 1 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นายบุญธรรม  จันตะคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นางพรรณี   จันทิมา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-เสนอ นายจักรภัทร  ประสพสงค เปนคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ 2 
ผูรบัรอง 1.นางรจุิเรข  สายบุญเลิศ 
           2.นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นายจักรภัทร  ประสพสงค เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ส.อ.สมควร  บุญยะศลิป 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-เสนอ นางชริวรรณ  คาแกว เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ผูรบัรอง 1.นายจักรภัทร  ประสพสงค 
           2.นายบุญธรรม  จันตะคํา 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นางชริวรรณ  คาแกว เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติดําเนินคัดเลือกสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
จํานวน 3 ทาน ไดแก 
1.นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
2.นายจักรภัทร  ประสพสงค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 
3.นางชริวรรณ  คาแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 
จึงขอกําหนดใหมกีารเปดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เพื่อดําเนินการคัดเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อื่นที่เกี่ยวของตอไป ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.  
ณ หองกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เพื่อใหการพิจารณายื่นคําแปรญัตติรางเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอใหที่
ประชุมสภาเทศบาล ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตแิละกําหนดวัน
ประชุมพจิารณาลงมติในระเบียบวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมต)ิ  
-ขอเสนอใหมีการกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตั้งแตวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 และวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. (วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม  
-และกําหนดใหมีการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมต)ิ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561  มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
จะเสนอกําหนดระยะเวลาเพิ่มเติมหรือไม หากไมมจีะขอมตทิี่ประชุมสภา
เทศบาล 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ตั้งแตวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 และวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา 
สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม และกําหนดใหมีการพจิารณาในวาระที่ 2  
(ขั้นแปรญัตต)ิ และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561   
ดวยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ  0  เสียง/งดออกเสียง   -  
เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง อ่ืนๆ 
6.1 เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 
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นางสาวกชพร  หลักคํา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-เทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการประชุมประชาคมหมูบาน 
เพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไดพจิารณา
เรียบรอยแลว จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
(และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559) ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4  
ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เปนตนไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ 
นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-การพิจารณารางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 จะสังเกตไดวาการตั้งงบประมาณในหมวดปรบัปรุงซอมแซมสําหรับ
การแกไขและชวยเหลือประชาชนมีการตั้งงบประมาณที่ไมมาก เนื่องจาก
หากไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ก็จะไมสามารถดําเนินการได  
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการครอบคลุมการแกไขปญหา จึงควรดําเนินวาง
แผนการดําเนินงานใหครอบคลุมถึงเหตกุารณตางๆ 
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขารวมพบปะประชาชน  
ซึ่งคณะผูบรหิารมีกําหนดเขาพบในชวงเขาพรรษา และทุกวนัพระ  
ตามหัววัดในพื้นที่ตําบลยางฮอม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอปดการประชมุ 

ปดประชุม -เวลา 15.30 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) 
 
  


