
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563  
วันที่ 14 สิงหาคม 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 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นายลภ พิชัย ผูใหญบาน หมู 18 ลภ พิชัย  
8 นายธวัชชัย วงศชื่น ผูชวย ผูใหญบาน หมู 18 ธวัชชัย วงศชื่น  
9 นายนําโชค จิราภัทร ผูใหญบาน หมู 4 นําโชค จิราภัทร  
10 นายกรินทร อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  
11 นางนงเยาว เขื่อนแกว หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล นงเยาว เขื่อนแกว  
12 นางเกษฎา เสมอใจ ผูอํานวยการกองคลงั เกษฎา เสมอใจ  
13 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  
14 นางสาวอัชรีย  อะโนราช รองปลัดเทศบาล อัชรีย  อะโนราช  
15 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองศึกษา รวมพร  ลือชัย  
16 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
17 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
18 นายนิพนธ กาวีละ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพญาฯ นิพนธ กาวีละ  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอขอบคุณเทศบาลตําบลยางฮอม และเจาหนาที่ ซึง่ไดดําเนินการ
ชวยเหลือและสนบัสนุนรถบรรทุกน้ําสําหรับลางบานเรอืนของประชาชนที่
อยูติดกับพื้นทีล่ําหวยปาแดง เนื่องจากเกิดน้ําปาไหลหลากสรางความ
เสียหาย 
แกบานเรือนบริเวณใกลเคียง 
-เทศบาลตําบลยางฮอม จะมีการพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงอาศัยอํานาจตาม ขอ 20  
ขอ 23 และขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
กําหนดนัด14 สิงหาคม 2563 

มติที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชมุสามญัที่ 
2/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2563  
วันที่ 25 มิถุนายน 25623 เพิ่มเติมหรอืไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 2/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 25623 
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 พิจารณาขอความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย  
(ขอตอใบอนุญาต) 
(สํานักงานที่ดินจงัหวัดเชียงราย สาขาเทิง แจงขอความเห็นของนายอําเภอ
ขุนตาล และที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพือ่ใชประกอบการ
พิจารณาของอนุกรรมการพจิารณาอนญุาตดูดทรายระดับจงัหวัด ในกรณี
นายชัยวุฒิ กันทะเขียว ย่ืนคําขออนุญาตดูดทราย (ขอตอใบอนุญาตดูด
ทราย) ในบริเวณแมน้ําอิง หมูที่ 17) 
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-นายชัยวุฒิ กันทะเขียว ย่ืนคําขออนุญาตดูดทราย (ขอตอใบอนุญาตดูด
ทราย) ในบริเวณแมน้ําอิง หมูที่ 17 จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 2-0-00 ไร  
โดยที่ประชุมประชาคมบานยางฮอม ทัง้ 3 หมูบาน ไดมีมติเห็นชอบ 
ในการยื่นตอใบอนญุาตของ นายชัยวุฒิ กันทะเขียว แลว 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ การขออนญุาตดูดทราย (ขอตอใบอนุญาต) 
รายนายชัยวุฒิ กันทะเขียว ในบริเวณแมน้ําอิง หมูที่ 17 จํานวน 1 แปลง 
เนื้อที่ 2-0-00 ไร 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง /  
ไมเห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง แปลง “ปาเปย”   
(อําเภอขุนตาล ไดรับแจงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง  
กรณีที่เทศบาลตําบลยางฮอมไดยื่นคํารองขอออกหนงัสอืสําคัญสําหรับที่
หลวง ตามหลักฐานทะเบียนที่ดิน สาธารณประโยชนลําดับที่ 14 แปลง “ปา
เปย” ต้ังอยูหมูที่ 18 เนื้อที่ประมาณ 8-0-00 ไร ซึ่งสํานักงานที่ดินไดทําการ
รังวัดแลวผลปรากฏวาไดเนื้อที่ 1-3-83.4 ไร นอยกวาหลักฐานเดิมไป 6-0-
16.6 ไร จึงขอให เทศบาลตําบลยางฮอม ขอความเห็นตอสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม วาที่ดินสาธารณประโยชนแปลงดังกลาวไดจํานวนเนื้อที่นอยไป
เพราะเหตุใดจํานวนเนื้อทีจ่รงิเทาไหร) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 

สิบเอกสมควร  บุญยะศลิป 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตามที่บานชมภูใต หมูที่ 18 ไดยื่นขอออกหนังสือสําคัญสําหรบัที่หลวงที่ 
(นสล.) แปลง ปาเปย และสํานักงานที่ดินไดออกมาดําเนินการรังวัดที่ดิน
แลวปรากฏวาไดจํานวนนอยกวาที่ไดมีการขึ้นทะเบียนเปนที่
สาธารณประโยชนไวตั้งแตป พ.ศ.2500 จึงขอใหผูใหญบาน บานชมภูใต หมู
ที่ 18  
ไดดําเนินการชี้แจงในรายละเอียดทีเ่กี่ยวของ 

นายลภ  พิชัย 
ผูใหญบาน บานชมภูใต หมูที่ 18 

-ที่สาธารณประโยชน แปลง ปาเปย ไดมีการขึ้นบัญชรีายชื่อเปนที่ดิน
สาธารณประโยชนของตําบลยางฮอม สําหรบัประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
เนื้อที่ประมาณ 8 ไร - งาน – ตารางวา ตั้งแตป พ.ศ.2500 ซึ่งเปนการ
ประมาณจากพื้นที่ ดวยวิธีการใชแผนที่ประกอบในการพจิารณากําหนด
ขอบเขต ซึ่งไมมีการรังวัดสอบเขตจรงิ โดยมีสภาพเปนพื้นทีลุ่มติดกบัลําหวย
ชมภู ปจจุบันคงเหลือพื้นที่เนือ้ที่ 1-3-83.4 ไร และยังคงหวงหามไวเปนที่
สาธารณประโยชนสําหรบัประชาชนใชรวมกัน ประกอบกับพื้นที่บริเวณ
โดยรอบไดมกีารออกโฉนดถูกตองแลว 
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-ที่ประชุมประชาคมบานชมภูใต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563  
ไดมีมติเห็นชอบ ยืนยันเนื้อที่ดินคงเหลือ จํานวน 1-3-83.4 ไร ตามที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายไดดําเนินการรังวัด 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ การออกหนงัสือสําคัญสําหรับที่หลวง แปลง “ปาเปย”  
หมูที่ 18  เนื้อที่ 1-3-83.4 ไร นอยกวาหลักฐานเดิมไป 6-0-16.6 ไร  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่
สาธารณประโยชนของหมูบานเปนที่ฌาปนสถาน หมูท่ี 4  
(ผูใหญบานหมูที่ 4 ไดมีมติทีป่ระชุมประชาคมแบงทีส่าธารณประโยชนเปน 
ฌาปนสถานของหมูบานเนือ้ที่ประมาณ 4 ไร จึงขอเทศบาลตําบลยางฮอม
ดําเนินการตามการระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรบัพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อ
สาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอกีอยางหนึ่ง พ.ศ.2543) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายนําโชค  จิราภัทร 
ผูใหญบาน บานนํ้าแพร หมูที่ 4 

-ดวยที่ประชุมประชาคม บานน้ําแพร หมูที่ 4 ไดมีมติที่ประชุมประชาคม
แบงทีส่าธารณประโยชนเปนฌาปนสถานของหมูบาน เนื้อทีป่ระมาณ 4 ไร 
จากทีส่าธารณประโยชน แปลง โคงวังมะเขือสาธารณประโยชน  
เนื้อที่ประมาณ 276 ไร 1 งาน 84 ตาราง ตามหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ลวง
เลขที่ 35136 จึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
เพื่อประกอบการยื่นเปลี่ยนสภาพที่ดินตอสํานักงานที่ดินตอไป 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มติเห็นชอบอนมุัติเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของหมูบานเปนที ่
ฌาปนสถาน หมูที่ 4 เนื้อทีป่ระมาณ 4 ไร จากหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ 35136 แปลง โคงวังมะเขือสาธารณประโยชน  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบในการขอใชพื้นที่ของโรงเรียน  
บานพญาพิภักด์ิ 
 (โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์ ไดยื่นคําขอใชพื้นที่สวนราชการขององคกรของ
รัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัต ิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพือ่นําไปใชเปนหลกัฐานประกอบการยื่นคําขอดังกลาว) 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ดวยโรงเรียนบานพญาพิภักดิ์ ไดมีหนังสือขอใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือองคการ
ของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อประกอบการยื่นคําขอตอหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ ปจจบุันพื้นที่ของโรงเรียนบานพญาพิภักดิ์ยังไมมเีอกสารสิทธ ิ
ในพื้นที่ หรือไดรับอนญุาตจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ทําใหไมสามารถ 
นํางบประมาณมาพัฒนาไดอยางตอเนื่อง จึงขอความเห็นชอบจาก 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม เนื่องจากเปนพื้นที่ซึง่อยูในความดูแลของ
เทศบาลตําบลยางฮอม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบการขอใชพื้นที่ของโรงเรียนบานพญาพิภักดิ์ ยื่นคําขอใชพื้นที่
ของสวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  
ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑ 
-ขอโอนลด (-) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานทัว่ไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนกังาน (1) เพื่อจายเปน
เงินเดือนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  
(สํานักปลัด) เปนเงิน 41,500 บาท 
-โอนเพิ่ม (+) ไปตั้งจายแผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานกังาน ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (สํานักปลัด)  
ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
รายละเอียดดังนี ้
1.ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส 
2.ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 2,000 ลิตร 
3.ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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จํานวน 5 ถังๆละ 8,300 บาท รวมเปนเงิน 41,500 บาท 
*ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
-สอบถามเจาหนาที่หลักการและเหตุผลการตัง้งบประมาณ ขอใหเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของไดช้ีแจง 

นางนงเยาว  เขื่อนแกว 
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ 
และหนวยงานราชการอื่น ซึง่ไดขอใชหองประชุมในการฝกอบรมสัมมนา 
เปนจํานวนมาก ทําใหการบริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ เชน  
น้ําอุปโภคไมเพียงพอ ประกอบกับเหตุภัยแลงทีเ่กิดข้ึน  
จึงขออนุมัตจิัดซือ้ถังน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 5 ถัง 
เพื่อเก็บน้ําไวใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ และใชภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม โดยพิจารณาตั้งงบประมาณตามราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 2562  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือ 
ไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มติเห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
ไปตั้งจายแผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานกังาน ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (สํานักปลัด)  
ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
รายละเอียดดังนี ้
1.ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส 
2.ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 2,000 ลิตร 
3.ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
จํานวน 5 ถังๆละ 8,300 บาท รวมเปนเงิน 41,500 บาท 
*ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  
-เชิญนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมเสนอญัตติรางเทศบญัญตัิ  
และไดดําเนินการอานคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย 
พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และทานสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม  
จะไดเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมอกีครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบรหิารเทศบาลตําบล
ยางฮอม จงึขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม ทุกทานไดทราบถงึสถานการณคลังตลอดจนหลักการ 
และแนวนโยบายในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ  พ.ศ.2564 ดังตอไปนี้ 
1.สถานะภาพคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่  
8 กรกฎาคม 2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมสีถานะการเงิน ดังนี ้
        1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 73,628,941.15 บาท 
        1.1.2 เงินสะสม จํานวน 32,827,773,.85 บาท 
        1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 31,206,875.92 บาท 
        1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนีผู้กพันและยังไมไดเบิกจาย  
จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
        1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  
0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.2 เงินกูคางชําระ จํานวน 0.00 บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 
   1) รายรับจรงิ จํานวน 57,187,680.41 บาท 
   2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยกําหนดวัตถุประสงค จํานวน  
849,864.40 บาท 
   3) รายจายจริง จํานวน 41,065,477.87 บาท 
   4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
จํานวน 849,864.40 บาท 
   5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,763,800.00 บาท 
   6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 
   7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดานบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป                     18,453,120 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน             420,000 บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา                              12,011,898 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข                              4,739,064 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน                       13,429,080 บาท 
   แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน            148,000 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  244,000 บาท 
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ดานการดําเนินงานอื่น 
   แผนงานงบกลาง                                 26,518,838 บาท 
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                      75,964,000 บาท 
-ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายและงบรายจาย  
แยกตามแผนงาน/โครงการ ตามขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสัง่การที่
เกี่ยวของของ สํานกั/กอง หากสภาเทศบาลตําบลยางฮอมมขีอสังเกตหรือ
ประสงคจะอภิปรายซักถาม ขอมอบหมายใหเจาหนาที่งบประมาณ  
หัวหนาสํานกั/ผูอํานวยการกอง หรือเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดดําเนินการ
ชี้แจงเพิ่มเติมตอไป  

นางนงเยาว  เขื่อนแกว 
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

-สํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของสํานักปลัด ดังนี ้
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป รวมจํานวนเงิน 16,538,920 บาท 
1.งบบุคลากร   12,485,520 บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายการเมอืง)   2,848,320  บาท 
   -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    9,637,200  บาท 
2.งบดําเนินงาน 3,609,700 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  995,200  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,973,500 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   241,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค   400,000 บาท 
3.งบลงทุน   431,700  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  431,700  บาท 
4.งบรายจายอื่น   12,000  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวมจํานวนเงิน  
420,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 420,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  10,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   410,000 บาท 
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน รวมจํานวนเงิน  
148,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 103,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  103,000 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  45,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  45,000 บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว รวมจํานวนเงิน  
10,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 10,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  10,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
-ขอสอบถามการจัดซื้อซุมเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 เปนลักษณะดําเนินการอยางไร นํามาต้ังเลย
หรือไม 

นายกรินทร อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-ขอชี้แจงกรณีดังกลาวเปนการจัดซื้อเนื่องจากเปนครุภัณฑพรอมติดตัง้  
ซึ่งไมมีการออกแบบหรือจัดทําประมาณการจากกองชาง แตเปนรปูแบบ
สําเร็จรูปจากผูยื่นเสนอเขามาใหเทศบาลตําบลยางฮอมไดพจิารณา 

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอชี้แจงเพิ่มเติมวาคําจํากัดความของคําวา “กอสราง” ตามหนังสือที ่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ตองมรีูปแบบรายการกอสราง  
(แบบ ปร.4-5) และตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการดวย สําหรับกรณจีัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็ 
พระนางเจาฯ ทีจ่ะดําเนินการเปนจัดซื้อในลกัษณะของทีเ่ปนรูปแบบอยูแลว  
ซึ่งไมมีการกอสราง จึงไมมีรายงานการกอสราง (แบบ ปร.4-5) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหผูอํานวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียดประมาณการรายจาย 
ตอไป 

นางเกษฎา เสมอใจ 
ผูอํานวยการกองคลงั 

-กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองคลัง ดังนี ้
แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง รวมจํานวนเงิน 1,914,200 บาท 
1.งบดําเนินงาน 1,775,500 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  421,500  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   545,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   629,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค  180,000  บาท 
2.งบลงทุน  138,700  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  138,700  บาท   

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหผูอํานวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดประมาณการ
รายจาย ตอไป 
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นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-กองการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองการศึกษา ดังนี ้
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวมจํานวนเงิน 7,262,768 บาท 
1.งบบุคลากร   6,175,740 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    6,175,740 บาท 
2.งบดําเนินงาน 1,033,028 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  271,800  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   383,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   259,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค   119,228 บาท 
3.งบลงทุน  54,000  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ   54,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมจํานวนเงิน  
4,729,130 บาท 
1.งบดําเนินงาน  2,716,830 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,451,300  บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   1,245,530  บาท 
2.งบลงทุน  112,300  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  112,300  บาท 
3.งบเงินอุดหนุน  1,900,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  1,900,000 บาท 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวมจํานวนเงิน 20,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน  20,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย  20,000  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ รวมจํานวนเงิน 30,000 บาท 
งบดําเนินงาน  30,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   30,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวมจํานวนเงิน 204,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน  95,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   95,000 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน  109,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  109,000 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
-ขอสอบถามหมวดคาสาธารณูปโภคประเภทคาใชจายอินเตอรเน็ตรายเดือน
ใหศูนยพัฒนาเดก็เล็กทัง้ 9 แหง 

นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-สอบถามกรณีรายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ สําหรับจางเหมาบรกิาร 
จะมลีักษณะวิธีดําเนินการอยางไร กับใคร ที่ไหน อยางไร 
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นางรุจเิรข สายบุญเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-สอบถามโครงการคาราวานเสริมสรางเดก็ และโครงการอุยสอนหลานสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่น กลุมเปาหมายเปนกลุมเดียวกันหรือไม หากเปนกลุม
เดียวกันขอใหพจิารณาทบทวนจัดทํารวมเปนโครงการเดียว 

นางสาวรวมพร  ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-กรณีรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร เปนการตัง้งบประมาณสําหรับการ 
จางเหมาเอกชนดําเนินการในลกัษณะของการจางแรงงานรวมอุปกรณใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 9 แหง เชน การจางบุคคลใหปฏิบัติงาน การจางเหมา
ติดต้ังระบบประปา เปนตน 
-กรณีคาใชจายอินเตอรเน็ตรายเดือน เปนการตังงบประมาณสําหรบั
คาบริการอินเตอรเน็ตของบริษัท TOT ซึ่งไดดําเนินการติดตัง้ไปแลว  
จํานวน 9 ศูนยฯ เนื่องจากทางศูนยพฒันาเด็กเลก็ตองมีการเรียนการสอน
ทางผานระบบทางไกล ซึง่ใชระบบอินเตอรเน็ตในการถายถอดบทเรียนผาน
ระบบ DLTV จํานวน 3 วัน ใน 1 สัปดาห ตามตัวชี้วัดที่กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นกําหนด 
-ช้ีแจงกรณีโครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก เปนการจัดทําตามมาตรฐาน
เด็กปฐมวัยแหงชาติ เกี่ยวกับการทดสอบพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ดาน เชน 
การเจรญิเตบิโต พัฒนาการสมวัย อารมณจิตใจ ภาษาและการสื่อสาร  
เปนตน 
และโครงการอุยสอนหลานสบืสานภูมปิญญาทองถิ่น จะเปนการนําเด็ก 
เขาฐานการเรียนรูภูมิปญญาชาวบานผานปราชญทองถิ่นในพื้นที ่

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชีแ้จง
รายละเอียดประมาณการรายจาย ตอไป 

นางสาวอัชรีย  อะโนราช 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี ้
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวมจาํนวนเงิน 3,977,552 บาท 
1.งบบุคลากร   1,496,040 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    1,496,040 บาท 
2.งบดําเนินงาน 1,959,012 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  127,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,609,320 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ        170,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค   52,692 บาท 
3.งบลงทุน  102,500 บาท 
   -คาครุภัณฑ  102,500 บาท 
4.งบเงินอุดหนุน 420,000 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  420,000 บาท 
งานโรงพยาบาล รวมจํานวนเงิน 210,000 บาท  
งบดําเนินงาน 210,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   30,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ    180,000 บาท 
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งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น รวมจํานวนเงิน  
409,012 บาท 
งบดําเนินงาน  409,012 บาท 
   -หมวดคาใชสอย   409,012 บาท 
งานศูนยบริการสาธารณสุข รวมจาํนวนเงิน 142,500 บาท 
งบดําเนินงาน  135,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน   120,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย      15,000 บาท 
งบลงทุน   7,500 บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  7,500 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมจํานวนเงิน 130,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 130,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย 130,000 บาท 
งานบําบัดนํ้าเสีย รวมจํานวนเงิน 5,000 บาท 
1.งบดําเนินงาน 5,000 บาท 
   -หมวดคาใชสอย 5,000  บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมี ขอใหหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางชี้แจงรายละเอียดประมาณ
การรายจายของกองชางตอไป 

นายกรินทร  อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 

-กองชาง ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
แยกเปนแผนงานซึง่อยูในความดูแลของกองชาง ดังนี ้
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมจํานวนเงิน  
7,965,680 บาท 
1.งบบุคลากร   2,344,980 บาท 
    -หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    2,344,980 บาท 
2.งบดําเนินงาน 3,739,000 บาท 
   -หมวดคาตอบแทน  355,000  บาท 
   -หมวดคาใชสอย   1,614,000 บาท 
   -หมวดคาวัสดุ   270,000  บาท 
   -หมวดคาสาธารณปูโภค  1,500,000 บาท 
3.งบลงทุน   1,881,700  บาท 
   -หมวดคาครุภัณฑ  1,701,700  บาท 
   -หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง 180,000 บาท 
งานไฟฟาและถนน รวมจํานวนเงิน 5,328,400 บาท 
งบลงทุน 4,928,400 บาท 
   -หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง   4,928,400 บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุน 400,000 บาท 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม  
-ขอสอบถามงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เครื่องอินเวอรเตอร 24V  ที่ตั้งไวจะนําไปใชกับรถคันไหนไดบางทําไมตอง
ซื้อแบบ 24 V 
-สถานีสูบน้ําจํานวน 3 สถานีถาเปนไปไดควรแยกคาใชจายออกจากกัน 
เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบคาใชจายของแตละสถานี  

นางสมศรี มงคลคล ี
รองประธานสภาฯ 

-ขอสอบถาม โครงการปรบัปรุงบอบาดาล/บอน้ําตื้นในพื้นทีต่ําบลยางฮอม  
เปนการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําใชหรือไม เนื่องจากดูจากชื่อเปนการปรับปรงุ 
บอบาดาล ซึ่งเปนภาษาทางการแตไมระบุวาเปนการจัดซื้อหรือวิธีการ
ดําเนินงานอยางไร 

นายกรินทร อโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง รกัษา
ราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-กรณีโครงการปรับปรงุบอบาดาล/บอน้ําตื้นในพื้นที่ตําบลยางฮอม   
ตามที่ไดขอความรวมมือกํานันในการดําเนินการตรวจสอบและแจงผลมา 
ไดกําหนดใหเปนบอน้ําบาดาลสาธารณะ และมีน้ําเพียงพอในการนําออก 
มาใช ซึ่งเปนการจัดซื้อเครื่องแบบบอโยก 
-กรณีเครื่องอินเวอรเตอร 24 V ที่กําหนดไว ซึ่งเปนครุภัณฑที่ชางไฟฟา 
ไดขอนํามาตั้งไวในเทศบัญญัติ เพื่อใชติดรถยนตในการประชาสัมพันธ 
งาน และกิจกรรมตาง ๆ  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม ช้ีแจงรายละเอียดประมาณการ
รายจายของงบกลาง ตอไป 

นางนงเยาว  เขื่อนแกว 
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

-แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  26,518,838 บาท 
-งบกลาง  26,518,83 บาท 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมใน
รายละเอียดของรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 
หรือไมหากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อครบองคประชุม ตอไปจะเปนการขอมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลกัการ) ขอใหทีป่ระชุมสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติโดยวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ)  
ดวยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ  0  เสียง/งดออกเสียง   -  
เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เมื่อสภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติเห็นชอบรางเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 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 กําหนดใหคณะกรรมการ
แปรญัตตเิสนอความเห็นคําแปรญัตติ กอนการประชุมสภาครั้งตอไปภายใน
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เพื่อใหประธานสภาสงรายงานการ
ประชุมนั้น แกสมาชิกสภาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง กอนวันประชุมพิจารณา 
ซึ่งไดกําหนดวันประชุมพจิารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ และ
วาระที่ 3 (ข้ันลงมต)ิ ตอไป 
-ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลอืกสมาชิกสภาเทศบาล โดยใหนําวิธี
คัดเลือก ในขอ 12 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554) 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

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

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 1 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นายบุญธรรม  จันตะคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-เสนอ นางสมศรี  มงคลคลี เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ผูรบัรอง 1.นางพรรณี  จันทิมา 
           2.นายบุญธรรม  จันตะคํา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 2 

มติที่ประชุม -มีมติแตงตั้ง นางสมศรี  มงคลคลี เปนคณะกรรมการแปรญตัติคนที่ 2 
นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-เสนอ นางชริวรรณ  คาแกว เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ผูรบัรอง 1.นางสมศรี  มงคลคล ี
           2.นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติ เพิม่เตมิหรือไม หากไมมีจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 3 

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

-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติดําเนินคัดเลือกสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
จํานวน 3 ทาน ไดแก 
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1.นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
2.นางสมศรี  มงคลคลี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
3.นางชริวรรณ  คาแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 
-จึงขอกําหนดใหมีการเปดประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เพื่อดําเนินการคัดเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อื่นที่เกี่ยวของตอไป ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.  
ณ หองกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เพื่อใหการพิจารณายื่นคําแปรญัตติรางเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอให 
ที่ประชุมสภาเทศบาล ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและกําหนดวัน
ประชุมพจิารณาลงมติในระเบียบวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมต)ิ  
-ขอเสนอใหมีการกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตั้งแตวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
(วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม  
-และกําหนดใหมีการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ และวาระที่ 3  
(ขั้นลงมต)ิ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม จะเสนอกําหนดระยะเวลาเพิ่มเติม
หรือไม หากไมมจีะขอมติทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบกําหนดการยื่นคําแปรญัตติ ตอประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ตั้งแตวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. –  
16.30 น. (วันละ 8 ชั่วโมง) ณ หองกจิการสภา สํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม และกําหนดใหมีการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ)  
และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561   
ดวยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ  0  เสียง/งดออกเสียง   -  
เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอปดการประชมุ 

ปดประชุม -เวลา 14.50 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) 
 
  


