
(สําเนา) 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561  

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

รายชื่อผูมาประชุม 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายจักรภัทร  ประสพสงค สมาชิก สท.เขต 1 จักรภัทร  ประสพสงค  

2 นายทวิช  สุวรรณทํามี ประธานสภาฯ ทวิช  สุวรรณทําม ี  

3 นางชริวรรณ  คาแกว สมาชิก สท.เขต 1 ชริวรรณ  คาแกว  

4 นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร สมาชิก สท.เขต 1 เกรียงไกร  แสงเพ็ชร  

5 สิบเอกสมควร  บุญยะศิลป สมาชิก สท.เขต 2 สมควร  บุญยะศิลป  

6 นางสมศรี  มงคลคล ี รองประธานสภาฯ สมศรี  มงคลคล ี  

7 นางรุจิเรข  สายบุญเลิศ สมาชิก สท.เขต 2 รุจิเรข  สายบุญเลิศ  

8 นายบุญธรรม  จันตะคํา สมาชิก สท.เขต 2 บุญธรรม  จันตะคํา  

9 นางพรรณี   จันทิมา สมาชิก สท.เขต 2 พรรณี   จันทิมา  

รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายอําโพน  อโนราช นายกเทศมนตรีฯ อําโพน  อโนราช  

2 นายจันทร  กันทะสมบัต ิ รองนายกเทศมนตรีฯ จันทร  กันทะสมบัต ิ  

3 นายปฐมรัตน  จีรัง รองนายกเทศมนตรีฯ ปฐมรัตน  จีรัง  

4 นายมานะ  คูหา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มานะ  คูหา  

5 นายชวย  โปธิ ที่ปรึกษานายก ฯ ชวย  โปธ ิ  

6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  

7 นายสมศักดิ์   คําแกว ประชาชน สมศักดิ์   คําแกว  

8 นายอรุณ ชางฆอง ประชาชน อรุณ ชางฆอง  

9 นายกรินทร  อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสรางฯ กรินทร  อโนราช  

10 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  

11 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร  หลักคํา  

12 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ครบองคประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงใหทราบ 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ประชาสัมพันธรวมกิจกรรมวันสตรีสากลอําเภอขุนตาล ประจําป 2561 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ที่วาการอําเภอขุนตาล 

มติที่ประชุม -รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 4/2561 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 4/2560 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีขอให 

เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

สมัยประชุมสามัญที่ 4/2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 

งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3 

 

เร่ือง  กระทูถาม 

-ไมม ี

ระเบียบวาระที่ 4 

 

เร่ือง คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

-ไมม ี

ระเบียบวาระที่ 5 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เร่ือง ที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง พิจารณากําหนดระยะเวลา และวันเร่ิมตนการประชุมสภา

สมัยสามัญประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 3 สมัย ดังน้ี 

กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2561 และวันเร่ิมตนประชุม 

สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยที่ 2 กําหนดไว ระหวาง

วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยที่ 3 กําหนดไว ระหวาง

วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยที่ 4 กําหนดไว ระหวาง

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 มีกําหนด 30 วัน 
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นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2561  

และวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยที่ 2 กําหนดไว ระหวาง

วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยที่ 3 กําหนดไว ระหวาง

วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยที่ 4 กําหนดไว ระหวาง

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 มีกําหนด 30 วัน 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรือ่ง พิจารณากําหนดระยะเวลาและวันเร่ิมประชุมสามัญประจําป 

สมัยแรกของปถัดไปประจําป พ.ศ.2562 ดังน้ี 

กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป พ.ศ.2562  

และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 กําหนดไว 

ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 – 2 มีนาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป พ.ศ.2562  

และวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

 - สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 กําหนดไว 

ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 – 2 มีนาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 

-แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) งบลงทุน (54000000) หมวดคาครุภัณฑ (54100000) 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตกระเชาซอมไฟฟา  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 1 คันๆละ 

2,500,000 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการเดิม 

รถยนตกระเชาซอมไฟฟา 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกระเชาซอมไฟฟา มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 ตัวรถยนตบรรทุก 

          (1) เปนรถยนตบรรทุกใหมไมเคยใชงานมากอนและเปนรถยนต

บรรทุกรุนใหมที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตรถยนต เปนผลิตภัณฑที่ผลิต

ประกอบสําเร็จรูป 

 (2) เปนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา3,000 ซีซ ีหรือมีกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต  

มีไมนอยกวา 1 เพลา ลออะไหลพรอมกระลอ 1 ชุด 

          (3) พรอมกระบะและเคร่ืองปรับอากาศ 

          (4) นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม   

 (5) รถยนตเปนแบบเกงหนาส้ัน มีประตู 2 บาน 

          (6) ติดตั้งชุดยกหัวเกงสําหรับยกหัวเกง ซอมบํารุงรักษา

เคร่ืองยนต 

           (7) เข็มขัดนิรภยัเปนแบบดึงกลับอัตโนมัต ิสําหรับพนักงานและ 

ผูโดยสารดานหนา 

           (8) ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต พรอม

ฟลมกรองแสง 

           (9) ติดตั้งวิทย ุAM/FM พรอมเคร่ืองเลน CD/MP3 

           (10) ติดตั้งชุดวิทยุสื่อสารชนิดประจําที ่ระบบ VHF กําลังสง 

10 วัตต พรอมอุปกรณ 

           (11) เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ 

           (12) มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 

           (13) สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบเคร่ืองมือและ

อุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE  

WEIGHT) ไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
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1.2 ระบบเครนไฮดรอลิค 

 (1) ติดตั้งชุดเครนพับไดไฮดรอลิคพรอมชุดคอนโทรนระหวาง

ดานหนากระบะหรือหลังตัวเกงของแขนเครนเปนแบบยืนเขา-ออก 

ทํางานดวยระบบไฮดรอลิคยืดเขา– ออกไดไมนอยกวา 2 ทอน  

ความยาวเครนไมนอยกวา 605 เมตร จากจุดหมุน เครนตองหมุนรอบ 

ตัวได 360 องศา แบบตอเน่ืองมีขาหยั่งไฮดรอลิคประคองตัวรถขณะ

ปฏิบัติงาน 

 (2) เม่ือติดตั้งกระเชาสามารถทํางานไดสูงไมนอย

กวา 10 เมตร โดยวัดแนวดิ่งจากปากกระเชาถึงพ้ืนดิน 

1.3 ชุดกระเชาซอมไฟฟา 

          (1) กระเชาทําดวยไฟเบอรกลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถ

บรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 2 คน กระเชาไฟเบอรกลาสตองผานการ

ทดสอบความสามารถในการทนตอแรงดันไฟฟา 8kv 50 Hz  

(8,000 โวลท 50 เฮิรตซ) เปนเวลา 1 นาทีจํานวน 1  คันๆ ละ 

 2,500,000 บาท รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท 

เปล่ียนแปลงเปน 

รถยนตบรรทุกแบบเปดขางเททายติดต้ังเครนไฮดรอลิก พรอมกระเชา

ซอมไฟฟา 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกแบบเปดขางเททายติดต้ังเครน 

ไฮดรอลิก พรอมกระเชาซอมไฟฟา มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ตัวรถยนตบรรทุก 

          (1) เปนรถยนตบรรทุกใหมไมเคยใชงานมากอนและเปนรถยนต

บรรทุกรุนใหมที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตรถยนต เปนผลิตภัณฑที่ผลิต

ประกอบสําเร็จรูป 

 (2) เปนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา3,000 ซีซ ีหรือมีกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต มี

ไมนอยกวา 1 เพลา ลออะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด 

          (3) พรอมกระบะและเคร่ืองปรับอากาศ 

          (4) นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม  

 (5) รถยนตเปนแบบหัวเกง มีประต ู2 บาน 

          (6) ติดตั้งชุดยกหัวเกงสําหรับยกหัวเกง ซอมบํารุงรักษา

เคร่ืองยนต 

           (7) เข็มขัดนิรภัยเปนแบบดึงกลับอัตโนมัต ิสําหรับพนักงานและ 

ผูโดยสารดานหนา 
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           (8) ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต พรอม

ฟลมกรองแสง 

           (9) ติดตั้งวิทย ุAM/FM พรอมเคร่ืองเลน CD/MP3 

           (10) ติดตั้งชุดวิทยุสือ่สารชนิดประจําที ่ระบบ VHF กําลังสง 

10 วัตต พรอมอุปกรณ 

           (11) เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ 

           (12) มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 

           (13) สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบเคร่ืองมือและ

อุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE  

WEIGHT) ไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 

1.2 ระบบเครนไฮดรอลิค 

 (1) ติดตั้งชุดเครนพับไดไฮดรอลิคพรอมชุดคอนโทรนระหวาง

ดานหนากระบะหรือหลังตัวเกงของแขนเครนเปนแบบยืนเขา– ออก  

ทํางานดวยระบบ ไฮดรอลิคยืดเขา– ออกไดไมนอยกวา 2 ทอน ความยาว

เครนไมนอยกวา 6.5 เมตร จากจุดหมุน เครนตองหมุนรอบตัวได 

360 องศา แบบตอเน่ืองมีขาหยั่งไฮดรอลิคประคองตัวรถขณะปฏิบัติงาน 

           (2) เมื่อติดตั้งกระเชาสามารถทํางานไดสูงไมนอยกวา 12 เมตร  

โดยวัดแนวดิ่งจากปากกระเชาถึงพ้ืนดิน 

1.3 ชุดกระเชาซอมไฟฟา 

          (1) กระเชาทําดวยไฟเบอรกลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถ

บรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 2 คน กระเชาไฟเบอรกลาสตองผานการ

ทดสอบความสามารถในการทนตอแรงดันไฟฟา 8kv 50 Hz (8,000 โวลท 

50 เฮิรตซ) เปนเวลา 1 นาทีจํานวน 1 คันๆ ละ 2,500,000 บาท  

รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท 

-สาเหตุที่ตองพิจารณาเน่ืองจากพิมพตัวอักษรตกหลน จึงเปนที่มาของการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหถูกตอง โดยในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ของหมวดของคาครุภัณฑที่ไดอนุมัติตั้งงบประมาณไปแลวน้ันตองใชอํานาจ

สภาเทศบาลในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง  

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 

-แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) งบลงทุน (54000000) หมวดคาครุภัณฑ (54100000) 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตกระเชาซอมไฟฟา  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 1 คันๆละ 

2,500,000 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รถยนตบรรทุกแบบเปดขางเททายติดต้ังเครนไฮดรอลิก พรอมกระเชา

ซอมไฟฟา 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทกุแบบเปดขางเททายติดต้ังเครน 

ไฮดรอลิก พรอมกระเชาซอมไฟฟา มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ตัวรถยนตบรรทุก 

          (1) เปนรถยนตบรรทุกใหมไมเคยใชงานมากอนและเปนรถยนต

บรรทุกรุนใหมที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตรถยนต เปนผลิตภัณฑที่ผลิต

ประกอบสําเร็จรูป 

 (2) เปนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา3,000 ซีซ ีหรือมีกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต มี

ไมนอยกวา 1 เพลา ลออะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด 

          (3) พรอมกระบะและเคร่ืองปรับอากาศ 

          (4) นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม  

 (5) รถยนตเปนแบบหัวเกง มีประต ู2 บาน 

          (6) ติดตั้งชุดยกหัวเกงสําหรับยกหัวเกง ซอมบํารุงรักษา

เคร่ืองยนต 

           (7) เข็มขัดนิรภัยเปนแบบดึงกลับอัตโนมัต ิสําหรับพนักงานและ 

ผูโดยสารดานหนา 

           (8) ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต พรอม

ฟลมกรองแสง 

           (9) ติดตั้งวิทย ุAM/FM พรอมเคร่ืองเลน CD/MP3 

           (10) ติดตั้งชุดวิทยุสื่อสารชนิดประจําที ่ระบบ VHF กําลังสง 

10 วัตต พรอมอุปกรณ 

           (11) เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ 

           (12) มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 

           (13) สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบเคร่ืองมือและ

อุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE  

WEIGHT) ไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
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1.2 ระบบเครนไฮดรอลิค 

 (1) ติดตั้งชุดเครนพับไดไฮดรอลิคพรอมชุดคอนโทรนระหวาง

ดานหนากระบะหรือหลังตัวเกงของแขนเครนเปนแบบยืนเขา– ออก  

ทํางานดวยระบบ ไฮดรอลิคยืดเขา– ออกไดไมนอยกวา 2 ทอน ความยาว

เครนไมนอยกวา 6.5 เมตร จากจุดหมุน เครนตองหมุนรอบตัวได 

360 องศา แบบตอเน่ืองมีขาหยั่งไฮดรอลิคประคองตวัรถขณะปฏิบัติงาน 

           (2) เมื่อติดตั้งกระเชาสามารถทํางานไดสูงไมนอยกวา 12 เมตร  

โดยวัดแนวดิ่งจากปากกระเชาถึงพ้ืนดิน 

1.3 ชุดกระเชาซอมไฟฟา 

          (1) กระเชาทําดวยไฟเบอรกลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถ

บรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 2 คน กระเชาไฟเบอรกลาสตองผานการ

ทดสอบความสามารถในการทนตอแรงดันไฟฟา 8kv 50 Hz (8,000 โวลท 

50 เฮิรตซ) เปนเวลา 1 นาทีจํานวน 1 คันๆ ละ 2,500,000 บาท  

รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่

หลวงแปลง “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและตลาดสดลานคาชุมชน”  

-กรณีปรากฏวาไดเน้ือที่นอยกวาหลักฐาน หรือทะเบียนสํารวจที่ดิน

สาธารณะฯ ซ่ึงระบุวามีเน้ือที่ 1-3-84 ไร แตผลการรังวัดปรากฏวา ได

เน้ือที่ 1-2-91.3 ไร นอยกวาเดิมไป 0-0-92.7 ไร (ตามหนังสืออําเภอขุน

ตาล ที่ ชร 1418.1/295 ลงวันที่ 13 มกราคม 2561 เร่ือง การออก

หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง  “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและตลาดสดลาน

คาชุมชน”) 

-ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 

นิติกร 

-ดวยอําเภอขุนตาล ไดขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เน้ือที่

ตามบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณะฯ เนื้อที่ประมาณ 1-3-84 ไร  

โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ไดดําเนินการรังวัด 

เพ่ือออกหนังสือสําคญัสําหรับที่หลวงแปลงดังกลาวแลว แตผลปรากฏวา

ไดเน้ือที่ 1-2-91.3 ไร นอยกวาเน้ือที่เดิมไป 0-0-92.7 ไร และขอให

เทศบาลตําบลยางฮอมดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีรังวัดแลว 

ไดจํานวนเน้ือที่นอยไปกวาบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณะฯ วาเน้ือที่นอยไป 

เพราะเหตุใดจํานวนเน้ือที่จริงเทาไหร ซ่ึงไดดําเนินการตรวจสอบ 
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ขอเท็จจริงปรากฏวาบริเวณที่ผูใหญบานไดนํารังวัดเปนไปตามแนวของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและตลาดสดลานคาชุมชน ซึ่งไมใชเปนบริเวณติด 

ลําหวยสักตามที่ไดจัดทําบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณประโยชน  

โดยพื้นที่ดังกลาวเปนถนนสาธารณะประโยชนกวางประมาณ 4.3 เมตร  

ยาว 37 เมตร และเนื้อที่งอกของลําหวยสักเปนสาเหตุทําใหจํานวนเน้ือ

ที่ดินมีเน้ือทีน่อยกวาเดิมไป ประมาณ 0-0-92.7 ไร ประกอบกับมีการ

สําคัญผิดในการพิจารณากําหนดหลักเขตเพ่ือดําเนินการขึ้นบัญชีทะเบียน

สาธารณะประโยชนของหมูบาน  

-ทัง้น้ีทีป่ระชุมประชาคม หมูที่ 9 ไดมีมติเห็นชอบและยืนยันการขอออก

หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง แปลง “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและตลาดสด

ลานคาชุมชน” ในเน้ือที่ 1-2-91.3 ไร 

นางสมศรี  มงคลคล ี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ทั้งน้ี ในการพิจารณาขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเนื่องจาก

พ้ืนที่ดังกลาวไมมีเอกสารสิทธิ ์จึงเปนที่มาของการขอความเห็นชอบใน

คร้ังนี ้

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง “ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและตลาดสดลานคาชุมชน” เนื้อที่ 1-2-91.3 ไร 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการอนุญาตดูดทรายในแมนํ้าอิง 

หมูที่ 18 รายนายวัชรชัยนันท ปาละวงศ 

(หนังสือที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ที่ ชร 0020.06/1304 ลงวันที่  

30 มกราคม 2561 เร่ือง การขออนุญาตดูดทราย) 

-นายวัชรชัยนันท ปาละวงศ ไดยื่นคําขออนุญาตดูดทรายในบริเวณแมน้ํา

อิง หมูที่ 18 ตําบลยางฮอม จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ประมาณ 2-0-00 ไร 

ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลยางฮอม สํานักงานที่ดิน

จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม วามีความเห็นชอบดวยหรือไมอยางไร  

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

 

 

 



 -10-

นายบุญธรรม จันตะคํา 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

 

 

 

-ขอเสนอกอนมีการพิจารณาใหความเห็นชอบ อยากใหมีการกําหนดเขต

พ้ืนที่ดําเนินการใหถูกตองและชัดเจน เพ่ือปองกันการยายจุดดําเนินการ

ดูดทรายไปนอกพ้ืนที่ที่ขออนุญาต ซึ่งในอตีดเคยมีปญหาในลักษณะน้ี 

โดยจะเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่บริเวณขางเคียง จึงขอฝากใหเทศบาลตําบล

ยางฮอม ไดชวยกํากับและดูแลการดําเนินการดูดทราบใหอยูในแนวเขตที่

ขออนุญาต 

นางสมศรี  มงคลคล ี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-เอกสารที่เสนอขออนุญาตดูดทรายในบริเวณแมนํ้าอิง หมูที่ 18 ครบถวน

ถูกตอง แตอยากเสนอใหมีการบันทึกเพ่ิมเติม กรณีการขอรับสนับสนุน 

ทรายในพ้ืนที่ตําบลยางฮอม เก่ียวกับกิจการสาธารณะประโยชน เชน 

ทรายขี้เปด ทรายละเอียด ทรายหยาบ เปนตน จึงขอความเห็นของ

ตัวแทนผูประกอบกิจการทาทรายไดชี้แจง 

นายอรุณ ชางฆอง -กรณีแนวเขตไดมีการกําหนดแนวเขตที่ชัดเจน และจะดําเนินใหไมเกิน

กวาที่ไดขออนุญาตดูดทราย 

-กรณีการขอขอรับสนับสนุนทรายในพ้ืนที่ตําบลยางฮอม เก่ียวกับกิจการ

สาธารณะประโยชน เชน ทรายขี้เปด ทรายละเอียด ทรายหยาบ  

ในสวนของกิจการทาทรายยินดีใหการสนับสนุนหากมีการรองขอเปน

หนังสือ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ วัด หรือโรงเรียน 

นายอําโพน อโนราช 

นายกเทศมนตรีตําบลางฮอม 

-ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เทศบาลตําบลยางฮอม

รวมกับสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ไดมีการชันสูตรสอบสวน

ที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายแปลงดังกลาว ซ่ึงเดิมบริเวณน้ีเปนทาทราย 

ที่ไดเคยมีการประกอบกิจการดูดทรายมาแลว โดยในสวนของจุดพักทราย  

ไดกําหนดไวในที่ดินกรรมสิทธิข์องผูประกอบกิจการทาทรายเอง  

-ในการพิจารณาอนุญาตดูดทรายในแมนํ้าจะมีคณะกรรมการของจังหวัด 

ซ่ึงประกอบดวยหลายหนวยงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาอีกคร้ัง โดยจะใช

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลประกอบในการพิจารณา 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ฝากกรณีการใชเสนทางสําหรับการสัญจรทางน้ําขอใหผูประกอบการ 

ทาทรายไดพิจารณาผอนผันใหมีความเหมาะสมตามสมควร  

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบการอนุญาตดูดทรายในแมนํ้าอิง นายวัชรชัยนันท ปาละวงศ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม  

จํานวน 27 โครงการ เปนเงินจํานวน 6,000,000 บาท (ตาม

เอกสารแนบทาย)    

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ขอ 89 (1) และหนังสือกระทรวงหมาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เร่ือง แนว

ทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

-ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายที่จําเปน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

-ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดพิจารณาตรวจสอบ

รายละเอียดโครงการใหถูกตองครบถวน ซ่ึงในการพิจารณาจายขาดเงิน

สะสมทุกโครงการปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 

2564) 

-สอบถามโครงการลําดับที่ 5 โครงการกอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 4 

(บานนํ้าแพร) ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาว 7.00 ม. ขอทราบสถานที่

ดําเนินการ 

นายกรินทร อโนราช 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-ขอชี้แจงพ้ืนที่ดําเนินการ ในสวนสะพานเชื่อมระหวางหมูบาน  

ของบานนํ้าแพร หมูที่ 4 สถานที่ดําเนินการจะเปนบริเวณ.ใกลกับปม

นํ้ามันของนายชาติ อโนราช  

นายจักรภัทร  ประสพสงค 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-การกอสรางสะพาน คสล. สําหรับเชื่อมเสนทางดังกลาว มีความจําเปน

อยางมาก เพราะไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการวางทอไดเน่ืองจาก

ปริมาณน้ําที่มีมาก  

นายอําโพน อโนราช 

นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ชี้แจงเพ่ิมเติมเน่ืองจากชุมชนบานน้ําแพรเปนชุมชนขนาดใหญ 

ประกอบดวย 3 หมูบาน โดยไดมีการจัดซ้ือที่ดิน เพ่ือเชื่อมเสนทาง

ระหวางหมูบานใกลเคียง สําหรับใชเปนเสนทางเลี่ยงภายในหมูบาน 

กรณีที่มีกิจกรรม หรือพิธีทางศาสนาตางๆ และเพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการสัญจรแกประชาชนพ้ืนที่  
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นางสมศรี มงคลคล ี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ขอชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการลําดับที่ 18 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

พาราแอสฟลทติดคอนกรีต หมูที่ 15 (บานหวยสักเหนือ) 

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.04 ม. เปนถนนสายรอง

ภายในหมูบาน ซ่ึงมีประชาชนหลายหมูบานใชสัญจรไป-มา ระหวางบาน

หวยสัก-บานยางฮอม รวมถึงตําบลปาตาลใชเปนเสนทางสําหรับเดินทาง

ไปยังโรงพยาบาล ซ่ึงเปนเสนทางที่สําคัญ จึงขอใหสมาชิกภาเทศบาล

ตําบลยางฮอมไดชวยพิจารณา 

นางพรรณี   จันทิมา 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

-ขอชี้แจงโครงการลําดับที่ 8 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  

หมูที่ 8 (บานยางฮอม) กวาง 8.00 ม. ยาว 22.25 ม. สูง 6.40 ม.  

เปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนของทั้ง 3 หมูบาน สําหรับประกอบ 

พิธีทางศาสนา และใชในกิจกรรมตางๆ จึงขอใหสมาชิกภาเทศบาลตําบล

ยางฮอมไดชวยพิจารณา 

สิบเอกสมควร  บุญยะศิลป 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

- ข อ ช ี้ แ จ ง เ พ ิ่ม เ ต ิม ใ น ก า ร พ ิจ า ร ณ า ท ุก โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว า ม จ ํา เ ป น เ พ ื่อ ป ร ะ โ ย ช น 
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น เ ป น ส ํา ค ั ญ   
-และขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมเก่ียวกับการติดตาม

โครงการถนนลาดยางแอลฟลตติก บานชมภู หมูที่ 7 ซึ่งไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอเสนอใหพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม จํานวน 

27 โครงการ เปนเงินจํานวน 6,000,000 บาท ในคราวเดียวโดยจะไมมี

การพิจารณาเปนรายโครงการ  

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม จํานวน 27 

โครงการ เปนเงินจํานวน 6,000,000 บาท  (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทาย) 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง) 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน-  
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นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

5.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลยางฮอมเพ่ือทํากิจการ

นอกเขต  

(องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย ขอความเห็นชอบ

สภาเทศบาลตําบลยางฮอมเพ่ือทํากิจการนอกเขต โครงการซอมแซมถนน

เขาสูพื้นที่การเกษตรในพ้ืนที่ตําบลแมต๋ํา จํานวน 2 เสนทาง ตามหนังสอื

องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ที่ ชร 79501/112 ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2561) 

-ขอใหเจาหนาที่ไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 

นิติกร 

-ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย ขอความ

เห็นชอบสภาเทศบาลตําบลยางฮอมเพ่ือทํากิจการนอกเขต โครงการ

ซอมแซมถนนเขาสูพ้ืนที่การเกษตรในพื้นที่ตําบลแมต๋ํา จํานวน 116 

เสนทาง งบประมาณ 1,900,000 บาท โดยมีเสนทางจํานวน 2 เสนทาง

อยูในเขตพ้ืนที่ของตําบลยางฮอมตามแผนที่ทายประกาศยกฐานะเปน

เทศบาล ซึ่งเปนพ้ืนทีด่ังกลาวเปนพื้นทีพิ่พาทเร่ืองแนวเขตระหวาง 

สองตําบล และอยูระหวางการพิจารณาแกไขแผนที่ทายประกาศการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทั้ง 2 แหงใหถูกตองตามสภาพความ

เปนจริง จึงเปนที่มาของการขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตพ้ืนที่

ดังกลาว 

นายอําโพน อโนราช  

นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ขอเพ่ิมเติมในสวนของการพิจารณาแกไขแนวเขตใหถูกตองไดมีการ

ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํากับเทศบาลตําบลยางฮอม 

ซ่ึงขอเท็จจริงเปนเขตพ้ืนที่ของตําบลแมต๋ํา แตดวยรูปแผนที่ทายประกาศ

ไมถูกตองพ้ืนที่ที่จะดําเนินการจึงปรากฏอยูในเขตพ้ืนที่ของตําบลยางฮอม 

ซ่ึงในการดําเนินการตามโครงการดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

ตองมีการแจงขอความเห็นชอบกอนจึงจะพิจารณาดําเนินการได  

เพ่ือสามารถใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน และ

ใชสําหรับใหหนวยตรวจสอบไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตอไป 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เพ่ิมเติมในการพิจารณาซ่ึงหากไมมีการขออนุญาตโดยใชความเห็น 

ของสภาเทศบาลตําบลประกอบการพิจารณาดําเนินการดังกลาวยอม 

จะไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําที่จะ

ดําเนินการ 

นายจันทร  กันทะสมบัต ิ

รองนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ตามที่ไดประชุมแกไขปญหาแนวเขตตําบล ไดมีการสรุปที่จะดําเนินการ

แกไขใหถูกตองโดยอางอิงจากการบรรยายแนวเขต และแผนที่ใหถูกตอง

ตรงกัน พรอมทั้งมีการจัดทําประชาคมหมูบานใหไดรับทราบ 
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นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม

หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล

ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย  

ทํากิจการนอกเขต กรณีจัดทําโครงการซอมแซมถนนเขาสูพ้ืนที่

การเกษตรในพ้ืนที่ตําบลแมต๋ํา จํานวน 2 เสนทาง 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 

งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

- เ ร ื่ อ ง  ป ร ะ ก า ศ ใ ช  แ ผ น พ ั ฒ น า ท  อ ง ถ ิ่ น ส ี่ ป   ( พ . ศ . 2 5 6 1  –  2 5 6 4 )  
( เ พ ิ่ม เ ต ิม แ ล ะ เ ป ล ี่ย น แ ป ล ง  ค ร ั้ง ท ี่ 3 )  
-ขอใหเจาที่ที่เก่ียวของไดดําเนินการชี้แจง 

นางกชพร  หลักคํา 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-เทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการประชุมประชาคมหมูบาน 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3) และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไดพิจารณา

เรียบรอยแลว จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  

(และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) ประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3)  

ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2561 เปนตนไป 

ที่ประชุม  -ทราบ 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เร่ือง แจงผลการประชุมแกไขปญหาแนวเขตตําบล 

(ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ที่ ชร 79501/ว 059  

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561) 

-ขอใหเจาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 

นิติกร 

-ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย ไดจัดทําสรุปผล

การประชุมหารือสรุปประเดน็ขอเท็จจริงแนวเขตตําบลทองที่ของ  

3 ตําบล (ตําบลตาดควัน ตําบลแมต๋ําและตําบลยางฮอม) เพ่ือแกไขปญหา

เก่ียวกับแนวเขตพ้ืนที่ใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรมอันจะเปน

ประโยชนของประชาชนในพ้ืนที่ รายละเอียดดังน้ี 

1.ใหแตละทองถิ่นจัดทําคําบรรยายแนวเขตตําบลและแผนที่ตําบลอีกคร้ัง

โดยใชอัตราพิกัดแผนที่ประเทศไทย อัตราสวน 1 : 50,000 พิมพคร้ังที่  

2 -RTSD ลําดับชุด L 7018 
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2.รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

3.เสนอเร่ืองใหอําเภอเพ่ือดําเนินกรใหกระทรวงมหาดไทยประกาศ

กําหนดเขตพ้ืนที่ตําบลใหเปนปจจุบัน 

ที่ประชุม -ทราบ 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-กรณีโครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนนการเกษตร โดยวิธีการลงดินลูกรัง

ขอเท็จจริงเสนทางที่ดําเนินการมีความคับแคบรถเกรดเดอรไมสามารถ

เขาไปดําเนินการขอใหผูรับจางดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่

เทศบาลกําหนดไมใชปลอยทิ้งไวโดยไมดําเนนิการแกไข 

นายอําโพน อโนราช 

นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ขอเพ่ิมเติมงานลงดินลูกรังขอความรวมมือสมาชิกสภาเทศบาลไดชวย

กํากับดูแลและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน จุดใดควรดําเนินการแกไข

หรือปรับปรุง ไมสรางความเสียหายแกเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ขางเคียง 

นางชริวรรณ  คาแกว 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-กรณีผูรับจางเขาพ้ืนที่ดําเนินการลงดินลูกรังในพ้ืนที่ของหมูไหน ขอให

ชวยประสานงานหรือแจงใหผูนําหรือผูใหญบานใหทราบดวยและการลง

ดินลูกรังฝากดูขนาดของลูกรังที่มีขนาดใหญขอใหผูรับเหมาชวยปรับให

เปนขนาดเล็กดวย 

นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-กรณีดินลูกรังที่มีขนาดใหญจะใชสําหรับปรับเกลี่ยในพ้ืนที่มีความลึกและ

จะมีการกําหนดใหนําดินลูกรังขนาดมาตรฐานมาเพ่ิมเติมให ตอนนี้ในสวน

ของเขต 1 คงเหลือเสนทางที่ยังไมไดดําเนินการประมาณ 3 กิโลเมตร 

จํานวน 13 เสนทาง 

-พ้ืนที่เขต 2 ผูรับจางจะเร่ิมดําเนินการในวันที่ 15 มีนาคม 2561  

หลังจากที่ดําเนินการในพื้นที่เขต 1 แลวเสร็จ โดยเร่ิมจากบานหวยสัก 

นายจักรภัทร ประสพสงค 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 

-กรณีรถบรรทุก ที่ใชเสนทางภายในหมูบานขอใหใชความระมัดระวัง

เก่ียวกับความปลอดภัยเน่ืองจากมีดินตกหลนภายในหมูบาน 

นายอําโพน อโนราช 

นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-1.โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา มีอาสาสมัครมาดําเนินการฉีด

ด ํา เ น ิน ก า ร ฉ ี ด ว ัค ซ ีน ป อ ง ก ัน แ ล ะ ค ว บ ค ุม โ ร ค พ ิษ ส ุน ั ข บ า ใหฟรี และจะมีการ

สํารวจ 2 คร้ังๆละ 3 บาท จึงขอฝากประชาสัมพันธการดําเนินการให

ประชาชนไดรับทราบ 

2.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดเขารวมกิจกรรมของ

เทศบาลตําบลยางฮอม ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 จํานวน 2 โครงการ 

   -โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย

การเรียนรูนายสุนทร  พรมโลกา บานทุงศรีเกิด หมูที ่3 

   - โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําปการศึกษา 

2560 ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
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3.โครงการระบบประปาผิวดินขนาดใหญ บานยางฮอม หมูที่ 12 

งบประมาณ 3,808,500 บาท ดําเนินการสรรหาผูรับจางแลว และ

โครงการระบบประปาบาดาล บานชมภู หมูที่ 7 งบประมาณ  

3,078,900 บาท และอยูระหวางสรรหาผูรับจาง 

4.ถนนสายบานใหมโชคชัย-บานนํ้าแพร ซึ่งเปนถนนที่อยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดรับความเสียหาย

จากแมนํ้าอิงกรณีตลิ่งพัง โดยเทศบาลตําบลยางฮอมไดประสานขอรับการ

ชวยเหลือเพ่ือดําเนินการแกไขแลว 

5.โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินใหราษฎร เจาหนาที่ติดงานอยูที่

อําเภอแมจัน ซึ่งไดมีการประสานงานเรงรัดไปยังเจาหนาที่แลว 

6.ศูนยจํานายสินคา OTOP บานหวยสัก หมูที่ 15 อยูในระหวางขั้นตอน

ของกรมธนารักษจังหวัดเชียงราย ซ่ึงจังหวัดยังไมสงมอบใหกบัเทศบาล

ตําบลยางฮอมมาดําเนินการดูแล 

7.กรณีไฟฟาสายดับไดกําชับเจาหนาที่ไปดําเนินการแกไขและสํารวจให

เปนไปตามความตองการของหมูบานแลว แตเจาหนาที่เขาใจผิด  

จึงทําใหเกิดความผิดพลาดในการติดตั้งดังกลาว โดยในสวนของเทศบาล

ตําบลยางฮอมตองพิจารณาอัตราคาใชจายตามรอยละ ซ่ึงหากเกินกวาที่

รอยละที่กําหนดเทศบาลตองใชงบประมาณมาใชสําหรับเปนคาใชจาย

เก่ียวกระแสไฟฟาสายดับเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการพิจารณา

งบประมาณในสวนของการพัฒนาภายในตําบลได 

นายทวิช  สุวรรณทํามี 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติม 

หรือไม หากไมมีขอปดการประชุม 

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  มงคลคล)ี 

                     

 

                     (ลงชื่อ) ส.อ. ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (สมควร  บุญยะศิลป) 

 

   

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 เม่ือวันที่  

8 มีนาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม......................................................................... 

 

 

 

            (ลงชื่อ) ........................................................................ 

                                                          (นายทวิช  สุวรรณทํามี) 

                 ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 


