
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/2563  
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 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 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
6 นายกรินทร อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสราง กรินทร อโนราช  
7 นายวิเศษ ไหวคิด เจาพนักงานธุรการ วิเศษ ไหวคิด  
8 น.ส.รวมพร  ลือชัย ผอ.กองการศึกษา รวมพร  ลือชัย  
9 นายธนวิน  มูลเมือง นายชางไฟฟา ธนวิน  มูลเมือง  
10 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกรชํานาญ จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
11 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม มีขอราชการจําเปนเรงดวนที่จะตองเปด 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามญัที่ 2/2563 เพื่อให
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม พิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม ครุภัณฑการแพทย (เครือ่งวัดอุณหภูมิ
แบบไมสมัผสัผิว) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดภาคสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ปองกันการ 
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณา
เรื่องอื่นๆ โดยนายอําเภอขุนตาลไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
สมัยวิสามญัที่ 2 ประจําป พ.ศ.2563 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 ถึง 6 กรกฎาคม 2563 น้ัน    
-จึงกําหนดใหมีการประชุมในวันนี ้

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2563 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2563  
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอมครบองค
ประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 2/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง – เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม 
 -ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
 -ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.1 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจาย
รายการใหม ครุภัณฑการแพทย  
-ขอโอนจากแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ จํานวน 24,300 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครือ่งวัดอุณหภูมิรางกาย
ทางหนาผากแบบอินฟราเรด  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมริางกายทางหนาผากแบบอินฟราเรด  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.ชวงวัดอุณหภูมิ 32.0 c ถึง 42.5 c  
2.ตั้งเตือนไดโดยเตือนสัญลักษณหนาจอ หรือเสียง 
3.ชวงระยะวัด 5-15 cm 
4.บันทึกคาสูงสุดได 32 คา 
5.ใชแบตเตอรี่ ชนิดถานไฟฉายขนาด AAA จํานวน 2 กอน 
จํานวน 9 ตัวๆ ละ 2,700 บาท รวมเปนเงิน 24,300 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-ตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
3489 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการในการเปดสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนทีจ่ดัการศึกษา
ระดับปฐมวัยและศูนยพฒันาเดก็เล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2563 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโครโรนา 2019 
(COVID-19) ไดขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ
ความปลอดภัยดานอาคารสถานที่ ความสะอาด กอนการเปดภาคเรียน  
โดยจัดใหมมีาตรการ New normal ดังนี ้
1.ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเชา และมีการบันทึกขอมูลเปนรายวัน 
2.สวมหนากากอนามัย  
3.สงเสริมการลางมือแกเด็กนักเรียน 
4.จัดหองเรียนและสถานที่ใหมีระยะหาง 
5.ทําความสะอาดสถานที่ฆาเช้ือบอยๆ 
6.ลดการแออัดและกิจกรรมรวมกลุมไมเกิน 5 คน  
7.ชุดแตงกายตองมีชุดเปลี่ยนอยางนอย 1 ชุด 
8.เวลาเรียนใหมีการสลบัการมาเรียนสําหรับ ศพด.ที่มจีํานวนนักเรียน 
เกิน 10 คน 
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-จึงขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมริางกายทางหนาผาก
แบบอินฟราเรด รวมทัง้การดําเนินการจัดจางทําจุดคัดกรองสําหรับ ศพด.
ตางๆ 

นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมริางกายแบบอินฟราเรด ขอใหพิจารณาคุณภาพ 
หากมรีาคาถูกจะมอีายุการใชงานไมนาน วัดไดไมตรงตามความเปนจริง  
โดยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ดจีะมรีาคาสูงประมาณ 4,000 บาท ขึ้นไปจึงฝาก
หนวยงานที่จะดําเนินการจัดซื้อไดพิจารณา 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม  
ครุภัณฑการแพทย  
-แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดอุณหภูมริางกายทางหนาผาก
แบบอินฟราเรด  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมริางกายทางหนาผากแบบอินฟราเรด  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.ชวงวัดอุณหภูมิ 32.0 c ถึง 42.5 c  
2.ตั้งเตือนไดโดยเตือนสัญลักษณหนาจอ หรือเสียง 
3.ชวงระยะวัด 5-15 cm 
4.บันทึกคาสูงสุดได 32 คา 
5.ใชแบตเตอรี่ ชนิดถานไฟฉายขนาด AA จํานวน 2 กอน 
จํานวน 9 ตัวๆ ละ 2,700 บาท รวมเปนเงิน 24,300 บาท 
เนื่องจากไมมรีายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจาย ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2563 ครุภัณฑสํานักงาน  
-แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสํานักงาน (กองสาธารณสุข)  
ขอความเดิม 
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้  
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1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอมกญุแจ ขนาดไมนอยกวา 
118(W)*40(D)*87(H) ซม. 
2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรบัระดบั สูง – ต่ํา ได 
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
- เนื่องจากไมมรีายการกําหนดราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
แกไขเปน 
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้  
1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอมกญุแจ ขนาดไมนอยกวา 
118(W)*40(D)*87(H) ซม. 
2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรบัระดบั สูง – ต่ํา ได 
จํานวน 1 หลังๆ ละ 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง  

นายวิเศษ ไหวคิด 
เจาพนักงานธุรการ 

-ช้ีแจงกรณีของกองสาธารณสุขฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระการ
ประชุมการขออนมุัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง วาระที่ 5.2 เนื่องจากผลิตภัณฑที่
กําหนดไวไมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงใน “3.คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” โดยตัดขอความดังกลาวออก 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ครุภัณฑสํานักงาน  
-แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสํานักงาน (กองสาธารณสุข)  
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอมกญุแจ ขนาดไมนอยกวา 
118(W)*40(D)*87(H) ซม. 
2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรบัระดบั สูง – ต่ํา ได 
จํานวน 1 หลังๆ ละ 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
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-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
ครุภัณฑสํานักงาน 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานกังาน (กองชาง) 
ขอความเดิม 
โตะคอมพิวเตอร  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.โตะคอมพิวเตอรแบบมลีิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ขวา ขนาดกวาง 1200 ซม. ลึก 
600 สูง 750 มม. 
2.หนาโตะทําจากไมปารติเกิ้ลบอรด หนา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีนลายไม
สีเชอรรี่ ปดขอบดวย PVC สีเชอรรีห่นา 1 มม.   
3.ขาโตะทําจากไมปารตเิกิ้ลบอรดหนา 18 มม. ปดผิวดวยเมลามีนฟรอยด
ปดขอบดวย PVC สีดําหนา 1 มม.  
4.กลองลิ้นชัก เปนไมปารตอเกิ้ลบอรดหนา 15 มม. ปดผิวดวยเมลามีนฟ
รอยดปดขอบดวย PVC สีดําหนา 1 มม. ดานหนาลิ้นชักปดดวยเมลามีนสี
เชอรรี ่
5.แผนวางคียบอรดทําจากไมปารติเกิล้บอรดหนา 16 มม. เคลือบผิวดวยเม
ลามีนสเีชอรรี่ปดขอบดวย PVC สีเชอรรีห่นา 1 มม. เลือ่นเชาออกดวยราง
ลูกลอ มีชองพลาสติกกลมรอยสายไฟที่แผนบงัหนา 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท รวมเปนเงิน 2,950 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ  
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด   
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ 
แกไขเปน 
โตะคอมพิวเตอร 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.โตะคอมพิวเตอรแบบมลีิ้นชัก 2 ช้ันฝงขวา ขนาดกวาง 120 ซม.xลึก 60 
ซม. xสูง 75 ซม. 
2.หนาโตะทําจากไมปารติเกิ้ลบอรด หนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวย 
เมลามีน  
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3.ขาโตะทําจากไมปารตเิกิ้ลบอรด หนาไมนอยกวา 18 มม. ปดผิวดวย 
เมลามีน  
4.กลองลิ้นชักเปนไมปารติเกิ้ลบอรด ดานหนาปดผิวดวยเมลามีน  
5.ถาดวางคียบอรดสามารถเลื่อนเขา-ออกได 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท รวมเปนเงิน 2,950 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ จึงจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด   
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
-ใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายกรินทร  อะโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-เนื่องจากหนวยวัดที่กําหนดไวตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไมถูกตอง 
“ขนาดกวาง 1200 ซม. ลึก 600 สูง 750 มม.” จงึขอแกไขเปน “กวาง 120 
ซม.xลึก 60 ซม. xสูง 75 ซม.” และแกไขในการกําหนดคุณลักษณะของตัว
วัสดุไมปารตเิกิล้บอรดจะไมกําหนดสีหรือลวดลาย 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ครุภัณฑสํานักงาน 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานกังาน (กองชาง) 
โตะคอมพิวเตอร 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.โตะคอมพิวเตอรแบบมลีิ้นชัก 2 ช้ันฝงขวา ขนาดกวาง 120 ซม.xลึก 60 
ซม. xสูง 75 ซม. 
2.หนาโตะทําจากไมปารติเกิ้ลบอรด หนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวย 
เมลามีน  
3.ขาโตะทําจากไมปารตเิกิ้ลบอรด หนาไมนอยกวา 18 มม. ปดผิวดวย 
เมลามีน  
4.กลองลิ้นชักเปนไมปารติเกิ้ลบอรด ดานหนาปดผิวดวยเมลามีน  
5.ถาดวางคียบอรดสามารถเลื่อนเขา-ออกได 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท รวมเปนเงิน 2,950 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ จึงจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด   
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-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณสํานกังานเทศบาลตําบลยางฮอม  
จํานวน 280,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล บรเิวณ ศพด.บานชมภู เพื่อจายเปนคาใชจายในการขุด
เจาะบอบาดาลบริเวณ ศพด.บานชมภู พรอมระบบสูบน้ําซบัเมอรส จํานวน 
280,000 บาท 
(เนื่องจากการยื่นขออนญุาตขุดเจาะบอบาดาลจะตองเปนพืน้ที่ซึ่งมเีอกสาร
แสดงกรรมสิทธหรือไดรับอนญุาตจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ จึงมีขอการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล ไปดําเนินการในพื้นทีร่าช
พัสดุ เลขที่ ชร.732 บริเวณ ศพด.บานชมภู)  
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายกรินทร  อะโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-เนื่องจากพื้นที่ทีก่ําหนดไวเปนบรเิวณสํานักงานแตปรากฏวาไมมีน้ําให
สามารถดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลไดจึงมีความจําเปนตองพิจารณา
บริเวณ ศพด.บานชมภู ในพื้นที่ราชพสัดุ เลขที่ ชร.732 เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
ตอการใหบรกิารประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับการยื่นขออนุญาตขุดเจาะ
บอบาดาลจะตองเปนพื้นทีซ่ึ่งมเีอกสารแสดงกรรมสิทธหรือไดรับอนญุาต 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึง่บริเวณสํานกังานเทศบาลตําบลยางฮอม 
ยังไมมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือไดรบัการอนญุาตจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณ ศพด.บานชมภู เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การขุดเจาะบอบาดาลบรเิวณ ศพด.บานชมภู พรอมระบบสบูน้ําซับเมอรส 
จํานวน 280,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
-ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือน
พนักงาน จํานวน 27,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน  
บานงามเมือง หมู 11 (สายน้ําแพร-งามเมอืง) จํานวน 27,000 บาท 
*ผูใหญบานบานงามเมือง หมูที่ 11 ไดมีจัดทําโครงการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อทอระบายน้ําเขาสูพื้นทีก่ารเกษตร จากเทศบาลตําบล
ยางฮอม เนื่องจากเสนทางเขาสูพื้นที่การเกษตรที่ใชเช่ือมตอระหวาง 
บานตนปลอง หมู 5 และหมู 8 สําหรับขนพืชผลการเกษตร ซึ่งมีน้ําไหลผาน
กอใหเกิดปญหาขึ้น จึงจําเปนตองขอรับการสนับสนุนทอระบายนํ้าผานถนน
ดังกลาว เพื่อแกไขปญหาในการระบายน้ําและการขนยายพชืผลการเกษตร 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายกรินทร  อะโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-ดวยผูใหญบานบานงามเมือง หมูที่ 11 ไดมีจัดทําโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อทอระบายนํ้าเขาสูพื้นที่การเกษตร จากเทศบาล
ตําบลยางฮอม เมือ่ประมาณปลายเดอืน พฤษภาคม 2563 โดยกองชางได
เขาดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ โดยจะใชงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งขอเทจ็จริงปรากฏวาลกัษณะของสะพานดังกลาว
เปนการดําเนินการของหมูบาน ไดใชงบประมาณกอสรางกันเอง จงึไม
สามารถใชงบประมาณของเทศบาลมาดําเนินการซอมแซมดงักลาวได 
-จึงพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายใหม เพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนในพื้นที ่

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 
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ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ไปตั้งจายรายการใหม 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน  
บานงามเมือง หมู 11 (สายน้ําแพร-งามเมอืง) จํานวน 27,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
ในวาระอื่นๆ หรือไม 

นางรุจเิรข สายบุญเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตามที่ไดมีการสงรปูถนนที่ไดรบัความเสียหายลงในไลนกลุมสภาเทศบาล 
วัตถุประสงคอยากใหทุกคนไดเห็นถนนที่เสียหายทีเ่กิดจากความแหงแลง
เมื่อ 3 เดือนทีผ่านมาเปนรอยแยกดินแตกบนผิวถนนบางจุดเปนรอยลกึ 
ทําใหถนนชํารุดเสียหาย หากทิ้งไวจะสรางความเสียหายมากยิ่งขึ้น จึงอยาก
ฝากเพือ่นสมาชิกทุกทานใหสํารวจถนนในพื้นที่ของตนเองวามีความเสียหาย
ในลักษณะน้ีหรือไม จึงอยากฝากนายกเทศมนตรีไดพจิารณาตั้งงบประมาณ
สําหรับการซอมแซมถนนที่มีความเสียหายในลักษณะนี ้

นายจักรภัทร  ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เห็นดวยกับสมาชิกสภา เกี่ยวกบัการแกไขความเดือนรอนของประชาชนให
รีบดําเนินการ เนื่องจากเปนผลกระทบดานการสัญจร จงึเสนอใหดําเนินการ
แกไขใหประชาชนโดยดวน 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ฝากคณะผูบริหาร ใหชวยสนับสนุนโครงการกอสรางฝายน้าํลนลําหวยลึก
กอนหนานี้เคยทําหนังสือเกี่ยวกับการขอใชพื้นทีม่ายังเทศบาลตําบลยางฮอม 
เปนพื้นที่ สปก. ซึ่งหากดําเนินโครงการเสรจ็สิ้นมีหลายหมูบานที่จะไดใช
ประโยชนรวมกัน เชน บานยางฮอม ทั้ง 3 หมูบาน บานชมภู 2 หมูบาน 
และบานหวยหลวง ทั้ง 2 หมูบาน ตลอดจนสวนราชการในพื้นที ่

นางชริวรรณ  คาแกว 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ฝากเจาหนาทีเ่กี่ยวกับการจัดทําเอกสารการจัดซือ้จัดจางทีต่องขออนุมัติ
สภาเทศบาล อยากใหเจาหนาที่มกีารตรวจสอบรายละเอียด ราคา ขอความ  
และการพิมพขอใหมีการตรวจทานตัวหนังสือ หรือตัวเลข ที่เปนคําผิดให
ถูกตองกอนมกีารเสนอขออนุมัตจิากสภาเทศบาล 

นางพรรณี จันทิมา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ฝากเรือ่งไฟฟาสายดับ ซึ่งไดมกีารแจงซอมไปแลว เวนระยะเวลานานในการ
ที่จะเขาไปซอมแซม และเมื่อมีการซอมแซมแลว จุดที่เคยไดรับการซอมแลว
ยังมีความชํารุด สาเหตุเนื่องจากอะไรวัสดุไมไดคุณภาพ หรอืมีสาเหตุอื่น 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-กรณีวัสดุไฟฟาที่นํามาเปลี่ยนหรือซอมแซม ขอเสนอใหเปนของที่คุณภาพ 
ในสวนของหลอดไฟฟาขอเสนอใหใชเปนหลอด LED เพื่อความคงทนและยืด
อายุการใชงานใหนานยิง่ขึ้น และบรรจุเขาเทศบัญญัติงบประมาณของป
ถัดไป 
 



 -11-
นายธนวิน  มูลเมือง 
นายชางไฟฟา 

-วัสดุที่ใชเปนของทีม่ีคุณภาพ และไดมีการแกไขในจุดที่มีปญหาบอยครั้ง 
โดยวิธีการเปลี่ยนเปนหลอด LED ซึ่งไมมีสตารทเตอร และบลัลาสต ลดการ
ซอมบํารุงในช้ินสวนของวัสดุดังกลาว 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ทราบวาจะมีการพิจารณาจายขาดเงินสะสมเพื่อชวยเหลือหมูบานที่ไดรบั
ความเดือดรอน จงึอยากทราบขอมูลเบื้องตนวาจะมกีารใชจายเงินอยางไร 
เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูอนมุัติงบประมาณ ก็อยากจะไดรบัทราบ
ขอมูลเพื่อใชประกอบการพจิารณารวมกันในระดับเบื้องตน หากทราบ
ภายหลังผูนําชุมชนเกรงวาจะไมเหมาะสม ซึ่งหากมปีระชาชนมาสอบถาม 
จะไมมีขอมูลสําหรับตอบคําถามดังกลาวได  

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สอบถามกรณีจัดซือ้รถกระเชาไฟฟา อยูในกระบวนการใด  

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีการประกาศรบัฟงความคิดเห็นกรณีการจัดซื้อ
รถกระเชาแลวโดยมผีูเขามาวิจารณเกี่ยวกบัคุณลักษณะ จงึไดนํากลับมา
พิจารณาแกไขใหเหมาะสม ซึง่เทศบาลตําบลยางฮอมไดมีการขอขอมูลการ
จัดซื้อรถกระเชาของพื้นที่ใกลเคียงมาประกอบการพจิารณาลาสุดได
เทียบเคียงจาก อบต.เมืองเทงิ เนื่องจากมีความคลายคลึงกันเพื่อใหถูกตอง
เหมาะสมคุมคากับงบประมาณ 

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-1.เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณแลว คณะผูบริหารไดเรงรดัดําเนินโครงการ
ภายในเทศบัญญัตงิบประมาณใหมกีารเบิกจาย หรอืกอหนี้ผกูพันกอนสิ้น
ปงบประมาณ สาเหตุที่งบประมาณเขามาลาชาเนือ่งจากสถานการณ 
โรคระบาดโควิด -19 
2.กองชาง ไดมีการตรวจสอบพืน้ที่ และจัดทําโครงการ เพื่อบรรจเุขา 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 ซึ่งมีพื้นที่ทํางานคับแคบใน
อนาคตอาจจะมีพนักงานภายในกองชางเพิ่มขึ้น 
3.การแกไขปญหาใหกับประชาชนในบางโครงการไมสามารถดําเนินการได
โดยทันทีเนือ่งจากติดปญหาขอกฎหมายไมเอือ้อํานวยในการปฏิบัติงาน  
เชน กรณีโครงการวางทอระบายนํ้า บานงามเมือง หมูที่ 11 
4.กรณีการพิจารณาจายขาดเงินสะสม คณะผูบรหิารจะตองมีการประชุม
รวมกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรับทราบปญหาซึง่มจีํานวนมาก และ
ยอดเงินสะสมคงเหลือประกอบการพิจารณา  
5.กรณีโครงการที่เกินศกัยภาพ ไดพิจารณาสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หากไมมีการติดตามจะไมไดรับการสนับสนุน ซึ่งเทศบาลตําบลยางฮอมไดมี
การติดตามมาโดยตลอด หากเปนกรณีที่ใชงบประมาณจํานวนไมมากอาจ 
จะพิจารณาใชจายเงินสะสมของเทศบาลตําบลยางฮอมได 
6.สถานีสูบนํ้าในพื้นที่ตําบลยางฮอม จะไดรบัการสนบัสนุนอีก 2 จุด  
คือ บานปาแดง และบานยางฮอม ซึง่ไดมีการตรวจสอบพื้นที่ ออกแบบ  
และประมาณการราคาเรียบรอยแลว 
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ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ช้ีแจงกรณีการขอรับสนบัสนุนเปนวัสดุใหแกหมูบาน เชน หมูที่ 11 ขอรับ
สนับสนุนทอ คสล. เทศบาลไมสามารถดําเนินการจัดซือ้วัสดใุหได ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําเปนโครงการ ประมาณการราคาและคาแรง
ติดต้ัง พรอมทัง้วางเงินประกันสัญญา หากเทศบาลดําเนินการเองจะไมม ี
การค้ําประกัน เมือ่เกิดความเสียหายการซอมแซมจะทําไดยาก 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอปดการประชุม 

ปดประชุม -เวลา 12.00 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) 
 
  


