
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2562  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 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 นายสนิท หอมนาน หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา สนิท หอมนาน  
8 นายกรินทร อโนราช หัวหนาฝายแบบแผนฯ กรินทร อโนราช  
9 นางอําไพ วันดี ผูติดตามตัวแทนบริษัทฯ อําไพ วันดี  
10 พ.ท.ณัฐวรรธน พุมพวง ตัวแทนบริษัทไทยสิงหทอง 

อินเตอรเทรด จํากัดฯ 
ณัฐวรรธน พุมพวง  

11 นางสาวกชพร หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร หลกัคํา  
12 นายจิราณุวัฒน เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน เสียงดัง  
13 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช สุวรรณทํามี 
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

- ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอม มีขอราชการจําเปนเรงดวนที่แจงขอเปด
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญที่  1 ประจําป  
พ.ศ.2562 โดยยื่นตอผูวาราชการจังหวัดใหพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญ 
เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอ
อนุญาตดูดทรายในแมน้ํา พิจารณาการสํารวจพื้นที่ปาเพื่อเตรียมความพรอม
การประกาศให เปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา พิจารณาอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
ไปตั้งจายรายการใหม และพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ทั้งนี้ 
นายอําเภอขุนตาล ไดพิจารณากําหนดเรียก  ประชุมสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอม สมัยวิสามัญที่ 1 ประจําป พ.ศ.2562 ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน จึงพิจารณากําหนดใหมีการประชุม 
เพื่อพจิารณาเรื่องดงักลาวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 

 -มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2562 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมี  ขอให เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอมครบองค
ประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562    
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง – เสียง) 

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

5.1 เรื่อง การพิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในแมนํ้า  
-บริษัทไทยสิงหทอง อินเตอรเทรด จํากัด ไดยื่นคําขอดูดทรายในแมน้ําอิงใน
พื้นที่ของตําบลยางฮอม ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง เพื่อใหถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 
บ ริ ษั ท ฯ  จึ ง ขอคว าม เ ห็ น ชอบ ต อ ส ภ า เ ทศ บ าล ตํ าบ ล ย า ง ฮอ ม  
เพื่อประกอบการพิจารณาของสํานักงานที่ดิน 
-มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือไม และขอใหผูทีเ่กี่ยวของไดช้ีแจง
ตอไป 
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นางสมศรี มงคลคล ี
รองประธานสภาฯ 

-ขอสอบถามวาการขออนุญาตดูดทรายในแมน้ําอิงในพื้นที่ของตําบลยางฮอม  
ดูตามเอกสารที่เสนอมาตอนน้ีเห็นวามีการประชุมประชาคมขอความ
เห็นชอบจากบานชมภูใต หมูที่ 18 มีมติใหดูดทรายแลว แตมีขอสงสัยวาการ
บันทึกประชุมนีม้ีรายช่ือและรปูภาพ ของผูเขารวมประชุมสงมาดวยหรอืไม 
ถาเปนไปไดอยากใหผูใหญบานกบัผูประกอบการเซ็นรับรองสําเนาบันทึก
การประชุมดวย คืออยากใหมรีายละเอียดมากกวานี้ เนื่องจากเกรงวาหาก
ผานความเห็นชอบจากสภาฯ แลวจะมปีญหาภายหลงัได 
-และหากกรณีมีกจิกรรมสาธารณประโยชนเชน วัด โรงเรียน เปนตน ภายใน
เขตตําบลยางฮอม ชุมชนมีความประสงคตองการทรายทีจ่ะขอให
ผูประกอบการพิจารณาสนบัสนุน สกัเที่ยวสองเที่ยวไดหรือไม เทศบาลจะขอ
บันทึกขอความไวในวาระการประชุมเพื่อเปนหลกัฐานดวย 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

-เห็นดวยตามที่สมาชิกสภาเทศบาลไดกลาวไป หากสภาฯ เห็นชอบไปแลว
เกรงจะมีปญหา หากที่ดินขางเคียงไดรับผลกระทบอาจจะมปีญหาอยากใหมี
การตรวจสอบรายละเอียด ใหมีความชัดเจน เชนรายชื่อ,รปูภาพผูเขารวม
ประชุม และหากชุมชนทีม่ีทีส่าธารณประโยชนขาดแคลนหรอืมีความ
ตองการทราย ทางผูประกอบการจะสามารถใหการสนับสนนุไดหรือไม 

นายบุญธรรม จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

-กรณีกิจการดูดทรายที่ทาทรายบานชมภูไดมผีูดําเนินการมาเปนระยะ
เวลานานและหลายรายแลว ทําใหผูใชบรกิารในเขตพื้นที่ตําบลยางฮอมไดรบั
ผลประโยชน แตก็มีผลกระทบความเสียหายตามมาเนื่องจากเมื่อกอน
ผูประกอบการรายเกา ไดเคยทํากิจการดูดทรายนอกแนวเขตที่กําหนด  
ทําใหเจาของที่ดินพื้นที่บานยางฮอม ไดรบัผลกระทบ เนื่องจากกระแสน้ํา
เปลี่ยนทิศจงึขอใหทางเทศบาลฯ ควบคุมดูแลในสวนนี้ดวย 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอชี้แจงเอกสารทีท่างผูประกอบการดูดทรายไดจัดสงมาเพือ่ขออนุญาต 
ดูดทรายในแมน้ํานั้นครบถวน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลไดทักทวงเกี่ยวกับ
เอกสารแลว เพียงแตวาทางเจาหนาที่เห็นวาเอกสารมีจํานวนมาก จึงสําเนา 
เอกสารบางสวนแจกผูเขารวมประชุม จึงขอช้ีแจงใหไดรบัทราบโดยทั่วกัน 

พ.ท.ณัฐวรรธน พุมพวง 
ตัวแทนบริษัทไทยสิงหทอง อินเตอรเท
รด จํากัด 

-ขอชี้แจงกรณีกจิกรรมสาธารณประโยชนของหมูบานในพื้นที่ตําบลยางฮอม 
หากมีการขอรับสนับสนุน ผูประกอบการยินดีใหการสนับสนุนหากไมเปน
จํานวนที่มากเกินไป 
-ในสวนของการปรับปรงุพื้นทีห่รอืเสนทางกรณสีะพานจะดาํเนินการ
ซอมแซมโดยนําทรายไปถมบริเวณคอสะพานทั้งสองดาน และกรณีของถนน
จะดําเนินการปรับปรงุถนนใหมสีภาพเรียบรอยสามารถใชไดอยางปลอดภัย 
และจะรดน้ําถนนตามความเหมาะเพื่อลดปญหาฝุน 

นายอําโพน  อโนราช 
นายกเทศมตรีตําบลยางฮอม 

-ขอเพิ่มเติมเรื่องการขออนุญาตดูดทรายในแมน้ําอิง โดยที่จากการขนสง
ทรายในเขตพื้นที่ตําบลยางฮอมอยูติดกับแมน้ําอิง และมีผูประกอบการดูด
ทรายในแมน้ําอยูหลายจุด ดังนั้น การขออนุญาตดูดทรายในแมน้ําจะมี
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของในควบคุม แตเปนหวงในเรื่องถนนในพื้นที่
การเกษตร ซึ่งเปนเสนทางเดียวกันกับที่ผูประกอบการใชในการขนสงทราย
ออกนอกพื้นที่ดําเนินการอาจทําใหถนนทรุดโทรม เปนหลุมเปนบอได  
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ประกอบกบัในเสนทางดังกลาวจะมสีะพานเชื่อมถนนการเกษตร  
ซึ่งมีขอจํากัดเกี่ยวกับการรบัน้ําหนกัของรถบรรทุก ขอใหสมาชิก 
สภาเทศบาล และผูประกอบการไดพิจารณาดวย 
-ในสวนกระบวนการพิจารณาอนุญาตหากมีการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ไปแลวจะเขาสูกระบวนการของคณะกรรมการที่ดินระดับจังหวัด ที่จะตอง
เขามาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนตอไป  

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายในแมน้ํา  
-ของบริษัทไทยสิงหทอง อินเตอรเทรด จํากัด ที่ไดยื่นคําขอดูดทรายในแมน้ํา
อิงในพื้นที่ของตําบลยางฮอม ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาการสํารวจพื้นที่ปาเพื่อเตรียมความพรอมการประกาศ
ใหเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา  
-อุทยานแหงชาติภูช้ีฟา ไดดําเนินการสํารวจพื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมกําหนด
เปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ในทองที่ตําบลยางฮอม จํานวน 10,686.62 ไร  
จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลยางฮอมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอไป 
(หนังสืออุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ที่ ทส 0925.539/150 ลงวันที่ 4 เมษายน 
2562 เรื่อง การสํารวจพื้นที่ปาเพื่อเตรียมความพรอมการประกาศให 
เปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา) 
-ขอใหผูที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายสนิท หอมนาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 

-รัฐบาลไดมีนโยบายจะเพิ่มพื้นที่อุทยานแหงชาติใหกวางขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่
แหลงตนน้ํา เพื่อเปนการอนุรักษ จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อ.เวียงแกน  
อ.เชียงของ อ.เทิง และ อ.ขุนตาล ซึ่งเดิมมีพื้นที่ 2,500 ไร จะเพิ่มในสวน
ของดอยยาวและดอยผาหมน อยูในพื้นที่ของ อ.ขุนตาล และเคยไดมีการ
ประชุมกําหนดแนวเขตพรอมทั้งเดินสํารวจเรียบรอยแลว พรอมทั้งมีชี้แจง
และปรับแกแนวเขตใหถูกตองครอบคลุมจํานวน 11 หมูบาน ไดพื้นที่ 
จํานวน 10,686.62 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมทับซอนกับพื้นที่ทํากินของหมูบาน 

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลฯ เขต 2 

-สอบถามการสํารวจพื้นที่ปาเพื่อเตรียมความพรอมการประกาศใหเปน
อุทยานแหงชาติภูช้ีฟา หากมีการสํารวจและผานความเห็นของสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอมแลว สามารถประกาศเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟาไดเลยหรือไม 

นายสนิท หอมนาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 

-ช้ีแจงกระบวนการพิจารณาเพื่อเตรียมความพรอมการประกาศใหเปน
อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ยังจะมีอีกหลายขั้นตอน เชน การสํารวจพื้นที่  
การชี้แจงแนวเขต การขอความเห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การเสนอความเห็นใหผูวาราชการจังหวัด การนําความเห็นของ
จังหวัดเสนอใหกรมพิจารณาเพื่อเสนอตอรัฐสภา เปนตน 
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นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลฯ เขต 2 

-เปนสิง่ที่ดีทีร่ัฐบาลมีกฎหมายรองรับและดูแลผืนปา แตในความเห็นสวนตัว
เกรงวาปาซึง่เปนที่อยูของชาวบานมานาน การเขาไปหาประโยชน เชน  
เก็บเห็ด หาหนอไมจะทําไมได จึงขอทราบรายละเอียดของกฎหมายที่
เกี่ยวของกบัอุทยานแหงชาติ 

หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา -ไดมีการแกไขกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การหาของปา กําหนดคํานิยามกรณีของ
ที่เปนทรัพยากรที่สามารถทดแทนได ซึ่งผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว 
จะมีการกําหนดโซนหาของปา เพื่อการยังชีพไมใชเพื่อการคา 

นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลฯ เขต 1 

-จากที่เราเคยไดข้ึนไปสํารวจเพื่อทราบแนวเขตเมื่อป 2561 อยากทราบวา
แนวเขตดังกลาวเริ่มจากจุดใด ถึงจุดใด 

นายสนิท หอมนาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 

-ไดมีการปรับแกแนวเขตปาชุมชนกับปาตนน้ํา ในที่ประชุมเทศบาลตําบล
ยางฮอมรวมกันกับนายกฯ และกํานันตําบลยางฮอม เปนที่เรียบรอยแลว 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขออนุญาตเรียนถามวาหากมีการประกาศเปนอุทยานไปเปนที่เรียบรอยแลว 
พื้นที่นอกเหนือจากอุทยานจะดําเนินการในขั้นตอนตอไปอยางไร โดยเฉพาะ
พื้นที่ฝงบนถนนของตําบลยางฮอม มักจะมีการเรียกรองเอกสารสิทธิในเรื่อง
ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินจะมีความคืบหนาอยาไรบาง 

นายสนิท หอมนาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 

-กรมอุทยานจะมีหนาที่ดูแลปาอนุรักษ สวนกรมปาไมจะดูแลปาสงวน  
ซึ่งกรณีตามขอซักถามจะอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม 

นายอําโพน  อะโนราช 
นายกเทศมตรีตําบลยางฮอม 

-ขอเรียนถามวาจะมีการกันเขตพื้นที่หมูบานพญาพิภักดิ์ไวอยางไรบาง 
เนื่องจากเปนพื้นที่ของภูเขา 
-ฤดูแลงของทุกปจะมีการหามเผา จุดไฟในเขตปาเปนประจําทุกป ซึ่งปนี้มี
การจุดไฟกันเยอะมาก และไดมีคําสั่งจากอําเภอใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดับไฟปา จึงอยากใหเจาหนาที่ 
ปาไมหรืออุทยานที่มีหนาที่รับผิดชอบใหใชมาตรการที่เด็ดขาดดวย 

หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา -ในกรณีพื้นที่เขตบานพญาพิภักดิ์เปนเขตยกเวนเนื่องจากไมมีพื้นที่ปา  
จะไมผนวกเอามาเปนเขตอุทยาน 
-กรณีเรื่องไฟปาเปนความรับผิดชอบของปาไม สําหรับปาสงวนอยูในความ
รับผิดชอบของกรมปาไม 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-อยากจะสอบถามบานพญาพิภักดิ์เปนพื้นที่พิเศษ ซึ่งประชาชนไมเห็นดวย
กับเรื่องอุทยาน มีการกันแนวเขตไวอยางไร 
-พื้นที่ใกลบานพญาพิภักดิ์ ก็เปนเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์ อยากทราบ
ขอบเขตจุดไหนถึงบริเวณไหน เพราะมักจะมีการถกเถียงเรื่องที่ดินทํากิน
พื้นที่ซึ่งแยกเปนวนอุทยานกับอุทยานจะแบงกันอยางไร หรือเปนการใช
กฎหมายคนละฉบับและมีความแตกตางกันอยางไร 
-ขออนุญาตเสริมเรื่องไฟปา โดยทองถิ่นจะมีหนาที่อบรมใหความรู
อาสาสมัคร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดับไฟปา แตคนที่ทําหนาที่ดับ
ไฟปาคือ ประชาชนกับผูนําในหมูบาน โดยอําเภอแจงใหสนับสนุนอาหาร 
น้ําดื่ม คาใชจายตาง ๆ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถเบิก
คาใชจายเหลานี้ได จึงตองหาแนวทางในการปฏิบัติเอง ซึ่งทําใหทองถิ่น
ประสบปญหาในการบริหารจัดการ จึงอยากใหสวนราชการมีการปรับการ
ถายโอนภารกิจใหครอบคลุมกวานี้ 
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หัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา -กรณีเขตวนอุทยานพญาพิภักดิจ์ะอยูในเขตปาสงวน ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่วา

จุดไหนควรเปนวนอุทยาน และจุดไหนควรเปนอุทยาน ถาเปนปาสมบรูณ 
จะเปนอุทยาน 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบการสํารวจพื้นทีป่าเพื่อเตรียมความพรอมการประกาศให 
เปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ในทองที่ตําบลยางฮอม จํานวน 10,686.62 ไร 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก (เห็นชอบ 7 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /     
งดออกเสียง 2 เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม 

 -ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่าย
ใหแกเอกชน นิติบุคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไดมาซึง่สิง่กอสราง  
จํานวน 140,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามโครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 พรอมติดตั้ง งบประมาณ 140,000 บาท 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม จากแผนงานเคหะ 
และชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จ ายใหแก เอกชน นิติบุคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง จํานวน 140,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิง่กอสราง ประเภทคากอสรางสิง่สาธารณปูโภค เพือ่จายเปน
คาใชจายตามโครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 พรอมติดตั้ง งบประมาณ 140,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 
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นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม 

 -ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนนิงาน  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพเิศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป จํานวน 30,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนนิงาน 
หมวดคาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอื
การศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได   
จํานวน 10,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนนิงาน  
หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร  
(1) คารับรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาํเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
จํานวน 10,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาํเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (2) คาซอมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ (2.2) ซอมกลาง จํานวน 10,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข  
งบดําเนินงานหมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารงุรักษาและซอมแซม  
(1) คาซอมแซมบํารงุรกัษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
จํานวน 10,000 บาท (2) คาซอมบํารุงรักษายานพาหนะ (2.2) ซอมกลาง   
จํานวน 10,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบดําเนินงานหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ จํานวน  10,000 บาท 
-ขอโอนจากแผนงานบริหารการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ ประเภทบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  
จํานวน 10,000 บาท 
รายการที่ขอโอนจํานวน 8 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทบํารงุรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแซมไหลทาง หมูที่ 20 
(สายทุงมอญ) โดยเทคอนกรีตอัดทับโพรงใตถนน ขนาดกวาง 0.80 ม.  
ลึก 0.80 ม. ยาวรวม 56.50 ม. งบประมาณ 110,000 บาท 
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นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลฯ เขต 2 

-สอบถามรายการทั้ง 8 รายการที่จะขอโอน รวมจํานวนเงิน 110,000 บาท 
อยากทราบรายละเอียด วาถนนสายทุงมอญเปนถนนของหมูบานไหน  
และมีในแผนฯ หรือไม ไมมรีายละเอียดตองบอกวา ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ... หนา... ลําดบัที่ ... ขอใหเจาหนาที่วิเคราะหฯ ไดช้ีแจง และใหทาน
นายกไดช้ีแจงแถลงดวย 

นายอําโพน  อะโนราช 
นายกเทศมตรีตําบลยางฮอม 

-เมื่อมีการประชุมแผนฯ ครัง้กอน หมูบานหวยหลวงเหนือ หมูที่ 20  
มีความประสงคจะเปลี่ยนโครงการเปนถนนสายทุงมอญ แตไมสามารถทําได
ก็เลยทําใหอยูในหวงปรับแผนฯ ถนนสายนี้มีความเสียหายมาก คือน้ําเซาะ  
ซึ่งถือเปนความเสียหายเรงดวน จําเปนตองดําเนินการแกไขใหประชาชน 
โดยดวน 

นายมานะ คูหา 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี

-ถนนสายทุงมอญเปนถนนพื้นที่ทางการเกษตร เชื่อมปากทางบานชมภู  
และจะมีหมูบานหวยหลวง หมูที่ 5,20 และบานหวยหลวงใต หมูที่ 6  
ที่ใชประโยชนรวมกันรวม 3 หมูบาน ซึ่งไดรับผลกระทบน้ําเซาะ รถขนาด
ใหญไมสามารถวิ่งผานไดหากปนี้ไมไดรับการแกไข จะตองปดถนนไมไห
สัญจร สร างความเดือดรอนใหแกเกษตรกรได 

นางสาวกชพร หลักคํา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-ถนนสายทุงมอญเปนถนนของหมูบานหวยหลวง หมูที่ 20 ทางหมูบาน 
ไดขอความชวยเหลือมาก็ถือเปนปญหาเรงดวน ซึ่งไดนําเขาบรรจุในแผนฯ 
อยูในหนาที่ 24 ลําดับที่ 62 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติใหโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม โดยโอน 
-จากแผนงานบรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบดําเนินงาน  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพเิศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป จํานวน 30,000 บาท 
-จากแผนงานบรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอื
การศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได   
จํานวน 10,000 บาท 
-จากแผนงานบรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกบัการรบัรองและพิธีการ (1) คารบัรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท 
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-จากแผนงานบรหิารทั่วไป งานบรหิารงานคลงั งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
จํานวน 10,000 บาท 
-จากแผนงานบรหิารทั่วไป งานบรหิารงานคลงั งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (2) คาซอมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ (2.1) ซอมปกติ   จํานวน 10,000 บาท 
-จากแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดําเนินงานหมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารงุรักษาและซอมแซม  
(1) คาซอมแซมบํารงุรกัษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
จํานวน 10,000 บาท (2) คาซอมบํารุงรักษายานพาหนะ (2.1) ซอมปกติ   
จํานวน 10,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท 
-จากแผนงานบรหิารการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบดําเนินงานหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ จํานวน  10,000 บาท 
-จากแผนงานบรหิารการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 10,000 บาท 
รายการที่ขอโอนจํานวน 8 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและ สิ่งกอสราง ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแซมไหลทาง หมูที่ 20 (สายทุงมอญ)  
โดยเทคอนกรีตอัดทบัโพรงใตถนน ขนาดกวาง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.  
ยาวรวม 56.50 ม. งบประมาณ 110,000 บาท 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม 

 -ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง จํานวน 32,700 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 
32,700 บาท รายละเอียดดังนี ้
1.เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตออุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอรและวิดีโอ 
2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
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3.ระดับ XGA เปนระดบัความละเอียดของภาพที่ True 
4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นตํ่าตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 2561    

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายรายการใหม โดยโอนจาก
แผนงานงบกลาง ประเภทเงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
จํานวน 32,700 บาท 
-ไปตั้งจายแผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 
32,700 บาท รายละเอียดดังนี ้
1.เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตออุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอรและวิดีโอ 
2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
3.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ําตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 2561 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 69 โครงการ  
เปนเงิน 9,300,000 บาท  

 -รายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
พื้นที่ดําเนินการในเทศบาลตําบลยางฮอม ตามแนวการแบงพ้ืนที่เขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขตท่ี 1 
1.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หมูที่ 1 ขนาดกวาง 3.50 ม.  
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. จํานวนเงิน 83,000 บาท (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด) 
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 5 ลําดับที่ 1 
2.โครงการกอสรางพนังปองกันตลิง่พัง (หลงัตลาด) หมูที่ 1 
ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 21 ม. จํานวนเงิน 217,000 บาท พรอมปาย
ประชาสมัพันธ  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 5 ลําดับที่ 2 
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3.โครงการปรับปรงุถนนและทางระบายน้ํา สายบวกยาย หมูที่ 1 
จุดที่ 1 วางทอ คสล. ศก. 0.80 ม. จํานวน 7 ทอน 
จุดที่ 2 วางทอ คสล. ศก. 0.80 ม. จํานวน 7 ทอน 
จํานวนเงิน 38,000 บาท พรอมปายประชาสมัพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 6 ลําดับที่ 4 
4.โครงการปรับปรงุถนนและทางระบายน้ํา สายสันปาสัก หมูที่ 1 
วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. จํานวน 6 ทอน จํานวนเงิน 21,000 บาท (ตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด) 
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 6 ลําดับที่ 5 
5.โครงการปรับปรงุถนนและทางระบายน้ํา สายปาบงเชื่อมปาแดง หมูที่ 1 
วางทอ คสล. ศก. 0.40 ม. จํานวน 4 ทอน จํานวนเงิน 4,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 6 ลําดับที่ 6 
6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํารปูตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอย 1)  
หมูที ่2 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 56 ม.  
จํานวนเงิน 100,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 7 ลําดับที่ 10 
7.โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. (ชนิดชองทางเดียว) หวยดินขาว หมูที่ 2 
ขนาดกวาง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 8.00 ม. จํานวนเงิน 200,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 50 ลําดับที่ 1 
8.โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยหนาวัด หมูที่ 2 
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. จํานวนเงิน 100,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 7 ลําดับที่ 11 
9.โครงการวางทอสงน้ําดิบเขาถังรวม 8 หมูบาน หมูที่ 2 
ชวงที่ 1 วางทอ PVC ศก. 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 300 ม. 
ชวงที่ 2 วางทอ PVC ศก. 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 1,600 ม. 
จํานวนเงิน 500,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 8 ลําดับที่ 12 
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10.โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 2 
วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 200 ม.  
จํานวนเงิน 34,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 8 ลําดับที่ 13 
11.โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา คสล. หมูที่ 3 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. จํานวนเงิน 253,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 8 ลําดับที่ 15 
12.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หลังวัด หมูที่ 3 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม. จํานวนเงิน 47,000 บาท 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 9 ลําดับที่ 16 
13.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอยหนาวัด)  
หมูที่ 4 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 48 ม.  
จํานวนเงิน 90,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 9 ลําดับที่ 18 
14.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู ชนิดไมมีฝาปด  
(ซอยหมอบุญ) หมูที่ 4 ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.  
ยาว 60 ม. จํานวนเงิน 92,000 บาท (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 9 ลําดับที่ 19 
15.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู (ซอยอุยแกว) หมูที่ 4 
จุดที่ 1 มีฝาปด กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 25 ม. 
จุดที่ 2 ไมมีฝาปด กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 51 ม. 
จํานวนเงิน 118,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 10 ลําดับที่ 20 
16.โครงการปรับปรงุถนนและทางระบายน้ํา (บริเวณนาลงุแผง)  
หมูที่ 4 วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. จํานวน 14 ทอน  
จํานวนเงิน 40,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 10 ลําดับที่ 22 
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17.โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา คสล.พรอมระบบสงน้ําประปา หมูที่ 5  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. จํานวนเงิน 300,000 บาท  
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 10 ลําดับที่ 23 
18.โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 5  
วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 350 ม.  
จํานวนเงิน 42,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 11 ลําดับที่ 26 
19.โครงการกอสรางถนน คสล.สายสะพานโชคดี หมูที่ 6  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. จํานวนเงิน 300,000 บาท  
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 28 ลําดับที่ 28 
20.โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 6 
วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 300 ม.  
จํานวนเงิน 36,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 12 ลําดับที่ 29 
21.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู ชนิดไมมีฝาปด  
(ซอยน้ําตกแดนดง) หมูที่ 11 ขนาดกวาง 1.20 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 90 ม. 
จํานวนเงิน 300,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 16 ลําดับที่ 50 
22.โครงการวางทอระบบประปาหมูบาน (ตอจากอางเก็บน้ํา) หมูที่ 14  
ทอ PVC. ศก.2 นิ้ว (ช้ัน 8.5) ระยะวางทอรวมทั้งหมด 1,913 ม.  
จํานวนเงิน 224,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 18 ลําดับที่ 61 
23.โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย ประปา) หมูที่ 14  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. จํานวนเงิน 76,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 18 ลําดับที่ 62 
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24.โครงการกอสรางพนังปองกันตลิง่พัง (สายน้ําแพร เชื่อม งามเมอืง)  
หมูที่ 14  ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 23 ม. จํานวนเงิน 150,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 18 ลําดับที่ 64 
25.โครงการปรับปรงุลาน คสล. อเนกประสงค หมูที่ 16 
ขนาดพื้นที่เทคอนกรีต 820 ตารางเมตร หนา 0.10 ม.  
จํานวนเงิน 286,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 20 ลําดับที่ 73 
26.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู (ชนิดมีฝาปด) พรอมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 16  ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 18 ม. พรอมวางทอระบายนํ้า 
ศก. 0.40 ม. จํานวน 5 ทอน จํานวนเงิน 35,000 บาท (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 20 ลําดับที่ 72 
27.โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 16 วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว  
(ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 300 ม. จํานวนเงิน 36,000 บาท (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 19 ลําดับที่ 71 
28.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอย 2 ฝงขวา)  
หมูที่ 19 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 95 ม.  
จํานวนเงิน 185,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 54 ลําดับที่ 10 
29.โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก (ซอย 2 ฝงซาย) หมูที่ 19 
ระยะวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก รวม 100 ม. จํานวนเงิน 150,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 23 ลําดับที่ 87 
30.โครงการปรับปรงุถนนบรเิวณคอสะพาน (จุดบานอุยแกว ถายอด) 
หมูที่ 19 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 11.50 ม. หนา 0.15 ม.  
จํานวนเงิน 21,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 23 ลําดับที่ 89 
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31.โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอย 3)  
หมูที่ 20 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 162 ม. จํานวนเงิน 
300,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 23 ลําดับที่ 90 
32.โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 20  
วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 350 ม.  
จํานวนเงิน 42,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 23 ลําดับที่ 91 
33.โครงการปรับปรงุรางระบายนํ้า (เสริมฝาปด) หมูที่ 21 
เสริมฝาปด แบบตะแกรงเหล็ก ระยะทัง้หมด 150 ม.  
จํานวนเงิน 300,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 24 ลําดับที่ 93 
34.โครงการกอสรางพนังปองกันตลิง่พัง (หวยปาแดง) หมูที่ 21  
ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 30 ม. จํานวนเงิน 100,000 บาท พรอมปาย
ประชาสมัพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 55 ลําดับที่ 12 
35.โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 21 วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว  
(ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 200 ม. จํานวนเงิน 25,000 บาท (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 24 ลําดับที่ 95 
-จํานวน 35 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  4,845,000  บาท 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมจีะพจิารณาในสวนรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการเขตที่ 2 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 -รายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

พื้นที่ดําเนินการเขตที่ 2 
1.โครงการปรับปรงุหอประชุมหมูบาน หมูที่ 7  
ขนาดกวาง 7.50 ม. ยาว 21.00 ม. จํานวนเงิน 300,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 12 ลําดับที่ 31 
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2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 15  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 168 ม. จํานวนเงิน 300,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 53 ลําดับที่ 8 
3.โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 18  
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. จํานวนเงิน 170,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 22 ลําดับที่ 81 
4.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 18  
ขนาดกวาง 1.20 ม. ยาว 33.50 ม. จํานวนเงิน 130,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 22 ลําดับที่ 84 
5.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 17  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก0.30 ม. ยาว 108 ม. จํานวนเงิน 193,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 20 ลําดับที่ 74 
6.โครงการซอมแซมประปาภูเขา หมูที่ 17 
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ยาว 179 ม. จํานวนเงิน 20,000 บาท 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 20 ลําดับที่ 75 
7.โครงการขยายไหลทางภายในหมูบาน หมูที่ 17  
ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 0.15 ม.จํานวนเงนิ 87,000 บาท 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 20 ลําดับที่ 76 
8.โครงการขยายไหลทางภายในหมูบาน สาย 1 หมูที่ 9  
ขนาดกวางขางละ 1.00 ม. ยาวขางละ 270.00 ม. หนา 0.15 ม. 
จํานวนเงิน 300,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 14 ลําดับที่ 41 
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9.โครงการปรับปรงุทางระบายน้ําผานถนน คสล. สาย 1 หมูที่ 9  
-จุดที่ 1 กวาง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม.  
-จุดที่ 2 กวาง 2.50 ม. ยาว 5.50 ม. 
จํานวนเงิน 160,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 14 ลําดับที่ 42 
10.โครงการขยายไหลทาง ซอย 8 หมูที่ 8   
ขนาดกวาง 0.70 ม. ยาว 36.50 ม. พรอมรางระบายน้ํา  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 36.50 ม. จํานวนเงิน 115,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 13 ลําดับที่ 35 
11.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ปากทาง ซอย 3 หมูที่ 8  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 68 ม. จํานวนเงิน 185,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 13 ลําดับที่ 36 
12.โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบาน หมูที่ 10  
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 1,200 ม. จํานวนเงิน 135,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 15 ลําดับที่ 45 
13.โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ หมูที่ 10  
ขนาดกวาง 2.30 ม. ยาว 7.00 ม. จํานวนเงิน 165,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 46 ลําดับที่ 46 
14.โครงการปรับปรงุระบบสงน้ําประปา  หมูที่ 12 
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 2,360 ม. จํานวนเงิน 300,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 16 ลําดับที่ 53 
15.โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบาน หมูที่ 13  
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 1,500 ม. พรอมเครื่องสูบ 
น้ําบาดาล (ซบัเมริส) จํานวนเงิน 300,000 บาท พรอมปายประชาสมัพันธ 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 17 ลําดับที่ 60 
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16.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมูที่ 15  
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม.จํานวนเงิน 100,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 19 ลําดับที่ 68 
17.โครงการกอสรางสะพาน คสล. บานยางฮอม หมูที่ 8  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. แบบมีทางเทา จํานวนเงนิ 400,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 13 ลําดับที่ 37 
18.โครงการซอมแซมถนน คสล. ซอย 6 (ขางปม) หมูที่ 7  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
จํานวนเงิน 249,000 บาท พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 12 ลําดับที่ 33 
19.โครงการกอสรางพนังปองกันตลิง่พัง ซอย 2 หมูที่ 7  
ขนาดสูง 2.20 ม. ยาว 17.00 ม. จํานวนเงิน 317,000 บาท พรอมปาย
ประชาสมัพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 12 ลําดับที่ 30 
20.โครงการปรับปรงุถนนและทางระบายน้ํา 2 จุด  หมูที่ 17 
-จุดที่ 1 วางทอ คสล. ศก. 0.40 ม. จํานวน 5 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ 
-จุดที่ 2 วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. จํานวน 4 ทอน พรอมบอพักน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. ลึก 1.20 ม. จํานวน 1 บอ  
จํานวนเงิน 40,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 21 ลําดับที่ 77 
21.โครงการปรับปรงุไหลทาง ซอย 6 หมูที่ 18  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 27.00 ม. จํานวนเงิน 40 ,000 บาท (ตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 22 ลําดับที่ 85 
22.โครงการซอมแซมฝาย หมูที่ 18  
ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาว 9.50 ม. ลึก 1.00 ม. จํานวนเงิน 90,000 บาท 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 22 ลําดับที่ 82 
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23.โครงการซอมแซมถนนการเกษตร สายลําหวยโปง หมูที่ 12  
ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. จํานวนเงิน 3,000 บาท 
 (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 17 ลําดับที่ 57 
24.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย เจสอน หมูที่ 10  
วางทอ คสล. ศก.0.40 ม. จํานวน 7 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีตปากทอ
จํานวนเงิน 15,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 15 ลําดับที่ 47 
25.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย หวยหมาใน หมูที่ 15  
วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. จํานวน 5 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต 
ปากทอ จํานวนเงิน 30,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 18 ลําดับที่ 66 
26.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสายกลาง หมูที่ 15 
-จุดที่ 1 วางทอ คสล. ศก.0.60 ม. จํานวน 5 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ 
-จุดที่ 2 วางทอ คสล. ศก.0.60 ม. จํานวน 8 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ  
จํานวนเงิน 32,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 19 ลําดับที่ 67 
27.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย หวยหมาใน หมูที่ 8  
วางทอ คสล. ศก.1.00 ม. จํานวน 7 ทอน พรอมดาดคอนกรีต 
ปากทอ จํานวนเงิน 30,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 13 ลําดับที่ 38 
28.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย รองแซะ หมูที่ 8  
วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. จํานวน 6 ทอน พรอมดาดคอนกรีตปากทอ 
จํานวนเงิน 28,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 14 ลําดับที่ 39 
29.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย รองหวาย หมูที่ 8 
วางทอ คสล. ศก. 0.40 ม. จํานวน 6 ทอน พรอมดาดคอนกรีตปากทอ 
จํานวนเงิน 15,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 14 ลําดับที่ 40 
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30.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย บวกผึง้ หมูที่ 12  
วางทอ คสล. ศก. 0.40 ม. จํานวน 6 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีตปากทอ 
จํานวนเงิน 15,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 16 ลําดับที่ 54 
31.โครงการกอสรางทางระบายน้ํา หวยลึก หมูที่ 12  
ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 จํานวนเงิน 40,000 บาท 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 17 ลําดับที่ 56 
32.โครงการปรับปรงุถนนการเกษตรสาย สนามไก หมูที่ 12  
วางทอ คสล.ศก. 0.60 ม. จํานวน 6 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต 
ปากทอ จํานวนเงิน 20,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 17 ลําดับที่ 55 
33.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ซอย 6 หมูที่ 17  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 42 ม. จํานวนเงิน 76,000 บาท 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6 หนา 21 ลําดับที่ 79 
34.โครงการกอสรางพนังปองกันตลิง่พัง (สายอางยางฮอม) หมูที่ 12  
ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 5.50 ม. จํานวนเงิน 55,000 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
-ปรากฏตามแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 17 ลําดับที่ 58 
-จํานวน 34 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  4,455,000  บาท 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางฮอมกอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทําโครงการฯ 
จํานวน 69 โครงการ เปนเงิน 9,300,000 บาท  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง / 
งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง อ่ืน ๆ     
-เรื่องการประกาศใชแผนพฒันาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
-ขอใหเจาหนาที่เกี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 
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นางกชพร  หลกัคํา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-ตามที่ เทศบาลตําบลยางฮอม ไดจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-
2564) (เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง) ครัง้ที่ 6 โดยผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นเรียบรอย เมือ่วันที่ 29 เมษายน 2562  
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
จึงประกาศใชแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) (เพิม่เติมและ
เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที่ 6 สําหรับใชเปนกรอบในการดําเนินงาน 
ดานงบประมาณ ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2562 เปนตนไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เทศบาลตําบลยางฮอม มีกําหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม สมัยสามัญที่ 2/2562 ในระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม –  
14 มิถุนายน 2562 
-แจงการกําหนดคุณสมบัติของผูมสีิทธิสมัครเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  
ใหมีหลักฐานการชําระภาษียอนหลงั 3 ป และอํานาจการพจิารณาของผูวา
ราชการจงัหวัดในการพิจารณาตรวจสอบสมาชิกสภาทองถิ่น 
-โครงการกอสรางตางๆ ขอใหสมาชิกเทศบาลชวยพิจารณาตรวจสอบ กํากบั 
และติดตามใหเปนไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด 

นางสมศรี  มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

-ขอเปนตัวแทนของบานหวยสัก หมูที่ 9 และหมูที่ 15 กรณทีี่ไดรับความ
เสียหายจากเหตุวาตภัย จึงขอบคุณเทศบาลตําบลยางฮอมทีไ่ดดําเนินการ
แกไขและใหความชวยเหลอือยางรวดเร็ว 

นายบุญธรรม จันจะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

-การดําเนินโครงการจายขาดเงินสะสมขอใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
โดยเร็วเพื่อใหทันตอเหตุการณในการแกไขปญหาใหกับประชาชน 

นายอําโพน  อะโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ขอประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาส 
พระบรมราชาภิเษกกําหนดใหมีการใสเสือ้เหลือง หรอืโทนสเีหลืองตัง้แต
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  
-หารือกรณีที่มเีหตุตองดําเนินการซอมแซมเรงดวนแตไมปรากฏโครงการใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และไมใชกรณีภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนโครงการเรงดวน  
หรือมีความจําเปนตองดําเนินการทันทจีะดําเนินการอยางไร  

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอปดการประชุม 

ปดประชุม -เวลา 15.00 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) 
 
  


