
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมสามัญที่ 4/2561  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

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

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอําโพน  อโนราช นายกเทศมนตรีฯ อําโพน  อโนราช  
2 นายจันทร  กันทะสมบัต ิ รองนายกเทศมนตรีฯ จันทร  กันทะสมบัต ิ  
3 นายปฐมรัตน  จรีัง รองนายกเทศมนตรีฯ ปฐมรัตน  จรีัง  
4 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
5 นายมานะ  คูหา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มานะ  คูหา  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ พรพันธ เกียรติมีแสง  
8 นายวิเศษ ไหวคิด เจาพนักงานธุรการ วิเศษ ไหวคิด  
9 นางสาวอัชรีย อะโนราช รองปลัดฯ อัชรีย อะโนราช  
10 นางสาวรวมพร ลือชัย ผูอํานวยการกองการศึกษา รวมพร ลอืชัย  
11 นางสุทธาธิณี วงศชัย หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง สุทธาธิณี วงศชัย  
12 นางสาวกชพร หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพร หลกัคํา  
13 จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล นักจัดการงานเทศกิจ อภิศักดิ์ ไทยกุล  
14 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
15 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-แจงสมาชิกสภาเทศบาล ไดสงรูปถายขนาด 2 น้ิว ทานละ 1 ใบ ให
เจาหนาที่ เนื่องจากมีการจัดทําเวบไซตของเทศบาลตําบลยางฮอมใหม 
-แจงสมาชิกสภาเทศบาล ดําเนินการกรอกแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) ของสํานักงาน ปปช. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 
-แนะนําพนักงานเทศบาลใหม นายวิเศษ ไหวคิด ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ สงักัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ที่ประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง - เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

เรื่อง กระทูถาม 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

เรื่อง คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
-ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง ที่เสนอใหม 
5.1 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเปนกรรมการใน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตําบลยางฮอม 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบรหิารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคบัใช
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กําหนดใหคณะกรรมการกองทนุฯ ชุดเดิมอยูใน
ตําแหนงตอไปไมเกิน 90 วัน นับแตวันประกาศนี้ใชบังคับ และใหสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการคัดเลือกกันเองโดยเปดเผย เพื่อใหไดมาซึง่
ผูแทน จํานวน 2 คน เพื่อเปนคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
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นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

-ช้ีแจงหลกัเกณฑฯ การแตงตั้งคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลกัเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลกัประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดเดิมอยูในตําแหนงตอไปไมเกิน 
90 วัน นับแตวันประกาศนี้ใชบังคับ และใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการคัดเลือกกันเองโดยเปดเผย เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทน จํานวน 2 คน 
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะสอบถามหรือไม หากไมมีใหทีป่ระชุม
ดําเนินการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาสลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลกัประกันสุขภาพฯตอไป 

นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เสนอ ส.อ.สมควร บุญยะศลิป เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 
ผูรบัรอง 1.นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
           2.นายบุญธรรม จันตะคํา 

นางพรรณี จันทิมา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เสนอ นางสมศรี มงคลคลี  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ผูรบัรอง 1.นางรจุิเรข  สายบุญเลิศ 
           2.นางชริวรรณ คาแกว 

ส.อ.สมควร  บุญยะศลิป 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เสนอ นายจักรภัทร ประสพสงค คณะกรรมการกองทุนหลกัประกัน 
สุขภาพฯ 
ผูรบัรอง 1.นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
           2.นายบุญธรรม จันตะคํา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพิ่มเติมหรือไม หาก
ไมมีจะดําเนินการลงมติคัดเลอืกตัวแทน จํานวน 2 คน โดยจะใหมกีาร
คัดเลือกที่ละคน 
-สภาเทศบาลตําบลยางฮอมหากเห็นชอบให ส.อ.สมควร บญุยะศิลป  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ใหดําเนินการลงมติดวยการยกมอื 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ส.อ.สมควร  บุญยะศิลป สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
เขต 2 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 1  
ดวยคะแนนเสียง 3 เสียง (เห็นชอบ 3 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง 3 เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สภาเทศบาลตําบลยางฮอมหากเห็นชอบให นางสมศรี มงคลคล ี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ใหดําเนินการลงมติดวยการยกมอื 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ นางสมศรี มงคลคลี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
เขต 2 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2  
ดวยคะแนนเสียง 3 เสียง (เห็นชอบ 3 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง 3 เสียง) 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สภาเทศบาลตําบลยางฮอมหากเห็นชอบให นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 1 เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ใหดําเนินการลงมติดวยการยกมอื 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ นายจักรภัทร ประสพสงค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
เขต 1 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2  
ดวยคะแนนเสียง 2 เสียง(เห็นชอบ 2 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง 4 เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีมติดําเนินคัดเลือกสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม โดยคะแนนเสียงมากที่สุดเทากนั (3 เสียง)  
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จํานวน 2 ทาน 
ไดแก 
1.ส.อ.สมควร  บุญยะศิลป สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 
2.นางสมศรี มงคลคลี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เขต 2 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการใชพื้นที่ภายในเขตปาสงวน
แหงชาต ิจํานวน 2 โครงการ 
-ดวยพื้นที่ดําเนินการของโครงการตัง้อยูภายในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ  
จึงตองพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลทีป่านั้นต้ังอยู เพื่อ
ใชประกอบการยื่นแบบคําขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือองคการของรัฐ
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 (แบบ ปส.17) ตอสํานักจัดการทรพัยากรปาไม  
ที่ 2 (เชียงราย) ดังนี ้
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ บานพญาพิภักดิ์  
หมูที่ 13 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
150,000 บาท  
2.โครงการรงัวัดออกหนังสือสําคัญสําหรบัที่หลวง (น.ส.ล.)  
แปลงบานอิ้วเมี่ยน บานใหมพฒันา หมูที่ 10 ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะสอบถามหรอืไม   

นางรุจเิรข สายบุญเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-สอบถามรายละเอียดของตําแหนงที่ตั้งที่ขอรังวัดเพื่อออก นสล.วา 
อยูตรงจุดไหน มีพื้นทีจ่ํานวนกี่ไร กี่งาน 

นางสมศรี มงคลคล ี
รองประธานสภาฯ 

-สอบถามเกี่ยวกับขอกฎหมายเดมิเปนพื้นที่ของหมูบาน แตในหนังสือเปน
พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ หากสภาเทศบาลตําบลยางฮอมมีการเห็นชอบ
ในเรื่องดงักลาวแลว จะมีความผิดหรือไม 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอมไดรบัคํารองขอจากผูใหญบานในการพิจารณา
ดําเนินการในพื้นที่ของเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ บานพญาพิภักดิ์  
หมูที่ 13 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
150,000 บาท  
2.โครงการรงัวัดออกหนังสือสําคัญสําหรบัที่หลวง (น.ส.ล.)  
แปลงบานอิ้ววเมี่ยน บานใหมพฒันา หมูที่ 10 ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
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-จากการตรวจสอบ ปรากฏวาพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตพื้นที่ของปาสงวน
แหงชาติ และตองดําเนินการโดยการขออนญุาตตามแบบ ปส.17  
ซึ่งตองมีการยื่นแบบคําขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือองคการของรัฐ
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัต ิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507  
-โดยในการยื่นคําขอตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลที ่
ปานั้นตั้งอยูกอน เพื่อใชประกอบการยื่นแบบคําขอดังกลาว 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เทศบาลตําบลยางฮอม ไดมีหนงัสอืขอตรวจสอบที่ดินเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทีห่ลวง ไปยังสํานกัจัดการปาไมที่ 2 (เชียงราย) ปรากฏวาตําแหนง
ที่ดินดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยปาแดง ปาหวยปาตาล  
และปาหวยไคร และอยูในเขตปาไมถาวร 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม หรือไม
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ การขอใชพื้นที่ภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพือ่ดําเนินการ 
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ บานพญาพิภักดิ์  
หมูที่ 13 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 150,000 บาท  
2.โครงการรงัวัดออกหนังสือสําคัญสําหรบัที่หลวง (น.ส.ล.)  
แปลงบานอิ้วเมี่ยน บานใหมพฒันา หมูที่ 10 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/  
งดออกเสียง - เสียง)  

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบแกไขแนวเขตตําบล 
-ดวยองคการบรหิารสวนตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเมง็ราย ไดทําหนังสือแจง
ผลการประชุมการแกไขปญหาแนวเขตตําบลแมต๋ํา และตําบลยางฮอม  
โดยไดมีการจัดทําคําบรรยายแนวเขต และแผนที่ประกอบคาํบรรยาย 
แนวเขตตําบล เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ทบัซอนใหถูกตอง 
-ใหนิติกรชี้แจงเกี่ยวกับแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ไดแจงผลการประชุมการแกไขปญหา
แนวเขตตําบลประเด็นแนวเขตตําบลของทองที่ทั้ง 3 ตําบล ไดแก 
ตําบลแมต๋ํา ตําบลตาดควัน และตําบลยางฮอม เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับ
แนวเขต ใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง โดยไดมีการแกไขคําบรรยายแนวเขต
ตําบลยางฮอม หลักเขตที่ 10 และหลักเขตที่ 11 ซึ่งเปนแนวเขตเดิมที่ไดมี
การกําหนดไวโดยไดมีการนํารังวัดชี้แนวเขตรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลแมต๋ําในการจัดทําคําบรรยายดังกลาว จึงตองเสนอตอสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม เพื่อขอความเห็นชอบในการแกไขแนวเขตตําบลดังกลาวให
ถูกตองตอไป 
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นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรือไมหากไมมีขอให
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม กอนมีการ
ลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ใหแกไขปญหาแนวเขตตําบลแมต๋ํา และตําบลยางฮอม  
โดยไดมีการจัดทําคําบรรยายแนวเขต และแผนที่ประกอบคาํบรรยายแนว
เขตตําบลเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ทับซอนใหถกูตอง และใหเจาหนาที่ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง) 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
จํานวน 6 โครงการ 
-เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณฯ ในแผนงานเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ และประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 6 โครงการ รายละเอียดใหเจาหนาที่
ดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-มีการขอแกไข เนื่องจากพิมพตัวอักษรไมครบถวนตรงตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่ (2561-2564) ซึ่งเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณ
รายจายในหมวด 
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางนั้น เปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 29 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2562 เพื่อพจิารณาอนมุัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ดังนี้ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง  
ประเภทอาคารตางๆ จํานวน 1 โครงการ  
1.1 ขอความเดิม 
สรางอาคารอเนกประสงค หมู 16 
-เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน  
หมูที่ 16 
แกไขใหม 
กอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 16 
-เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 16 
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2.แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
2.1 ขอความเดิม 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ หมู 13 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน 2 รองลอ หมูที่ 13  
จุดที่ 1 กวาง 0.80 เมตร  
จุดที่ 2 กวาง 0.80 เมตร ความยาวทั้งสองรองลอ 104 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระหวางลานชมวิว-สวน นายสมเกียรติ แซเฮอ 
แกไขใหม 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ หมูท่ี 13 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 รองลอ 
หมูที่ 13  
จุดที่ 1 กวาง 0.80 เมตร  
จุดที่ 2 กวาง 0.80 เมตร ความยาวทั้งสองรองลอ ยาว 104 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระหวางลานชมวิว-สวน นายสมเกียรติ แซเฮอ 
2.2 ขอความเดิม 
กอสรางพนงัปองกันตลิง่ หมูที่ 7 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางพนังกั้นน้ําหอประชมุประจําหมูบาน 
หมูที่ 7 สูง 2 เมตร ยาว 16.5 เมตร 
แกไขใหม 
กอสรางพนงัปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง หมูที่ 7 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางพนังปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง หมูที่ 7  
สูง 2 เมตร ยาว 16.5 เมตร 
2.3 ขอความเดิม 
กอสรางรางระบายน้ํา หมู 18 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางรางระบายน้ํา รูปตัว V ไมมีฝาปด  
(เสนวัดบานชมภู) หมูที่ 18 ขนาดปากกวาง 1.10 เมตร ลกึ 0.60 เมตร  
ยาว 280 เมตร 
แกไขใหม 
กอสรางรางระบายนํ้ารูปตัว V ไมมีฝาปด (เสนวัดบานชมภู) หมูที่ 18 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางรางระบายน้ํารปูตัว V ไมมีฝาปด  
(เสนวัดบานชมภู) หมูที่ 18 ขนาดปากกวาง 1.20 เมตร ลึก 0.60 เมตร  
ยาว 197 เมตร 
2.4 ขอความเดิม 
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค หมู 15  
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเทลานอเนกประสงค (หนาทีบ่านพอหลวง 
ชัยยนต) หมูที่ 15 ขนาดพื้นที่ 430 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร 
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แกไขใหม 
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค (หนาบานพอหลวงชัยยนต)  
หมูที่ 15  
-เพือ่จายเปนคาใชจายโครงการเทลานอเนกประสงค (หนาบานพอหลวง 
ชัยยนต)  หมูที่ 15 ขนาดพืน้ที่ 430 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร 
2.5 ขอความเดิม 
สรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมู 2 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางพนงัปองกันตลิง่พัง ขนาด สูง 2 เมตร  
ยาว 15 เมตร 
แกไขใหม 
สรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 2 
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางพนงัปองกันตลิง่พัง หมู 2  
ขนาด สงู 2 เมตร ยาว 15 เมตร 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม หรือไม
หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม กอนมีการลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  
จํานวน 6 โครงการ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 9 เสียง / ไมเห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง)  

ระเบียบวาระที่ 6 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

เรื่อง อ่ืนๆ 
-6.1 เรื่อง แจงเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรีเกิด 
-ใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวรวมพร ลือชัย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-ผูปกครองเดก็ที่อยูในเขตบานทุงศรีเกิด ไดแจงมายังเทศบาลตําบลยางฮอม
วาทางหมูบาน ไดปรึกษาหารือกันแลว เห็นวาควรเปดศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
บานทุงศรเีกิด ซึง่ขณะนี้มีเด็กจํานวน 10 คน ที่มีความประสงคขอยายจาก
ศูนยบานน้ําแพรกลับมาศูนยเดิม ซึ่งสวนใหญจะอาศัยอยูกับปูยาตายายใน
หมูบาน และจะมีปญหาในการรบั สงเด็ก จึงขอเปดศูนยฯ เหมือนเดิม 

มติที่ประชุม - ทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

6.2 เรื่อง รายงานสถานะเงิน เทศบาลตําบลยางฮอม 
-ใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของชี้แจงรายละเอียด 

นางสุทธาธิณี วงศชัย 
หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

งบรับ-จายตามงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561)  
รายรับ 
- รายรับตามประมาณการ 1,434,849.56 บาท  
- รายรับจากภาษีจัดสรร 27,458,891.09 บาท 
- รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 39,664,781.69 บาท  
- รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค / อุดหนุนเฉพาะกิจ 
1,425,538 บาท  
รวมรายรับทัง้สิ้น 69,984,060.34 บาท 
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รายจาย  
- รายจายตามประมาณการรายจาย 54,365,124.12 บาท 
- รายจายเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค / อุดหนุนเฉพาะกิจ 
1,425,538 บาท  
รวมรายจายทั้งสิ้น 55,790,662.12 บาท 

ที่ประชุม - ทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

6.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 
-ใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวกชพร หลักคํา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบล 
ยางฮอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ.2561 ขอ 12 (3) ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
เปนทีเ่รียบรอยแลวจงึไดดําเนินการเสนอใหนายกเทศมนตรเีพื่อรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ ตอสภาเทศบาลตําบล 
ยางฮอมพรอมทั้งจัดทําประกาศใหประชาชน ในทองถิ่นไดรับทราบโดย
เปดเผยภายใน 15 วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
รายละเอียดปรากฎคตามรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 สี่ (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่แนบมาพรอมนี ้

ที่ประชุม - ทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

6.4 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม ไดแถลงคําชี้แจงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ตอไป 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
   ตามที่กระผม นายอําโพน อโนราช นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม  
ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลยางฮอม  
ตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เมื่อวันที ่15 สิงหาคม 2560 ซึ่งไดกําหนด
นโยบายการบรหิารราชการไวตามกรอบแนวทางในการพฒันาของนโยบาย 
รวม 8 ดาน ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานสาธารณสุข ดานแหลงน้ํา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ดานสังคมการเมือง การบริการ ดานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ   
เพื่อพฒันาและสรางความเจริญใหกบัทองถิ่น รวมทั้งตอบสนองตอปญหา
ความตองการของทองถิ่นและครอบคลมุภารกจิหนาทีท่ี่กฎหมายกําหนดไว 
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบบันี้ เปนการสรปุผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 ทุกโครงการและกิจกรรมเปน
โครงการที่มีความสอดคลองกบันโยบายที่ไดแถลงไว ซึ่งกระผมไดมุงเนนการ
แกไขปญหาความเดือดรอน เพือ่ใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนและ
ความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ  
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ซึ่งกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเรจ็เปนที่นาพอใจ 
ในระดับหนึ่ง โดยในการแกไขปญหาเราจะมุงเนนผูคนสวนใหญใหไดรับ
ประโยชนมากทีสุ่ด สําหรับโครงการขนาดใหญหรอืโครงการริเริ่มใหมทีจ่ะ 
ทําใหประชาชนโดยสวนรวมไดรบัประโยชน จะมีการเตรียมความพรอม 
เพื่อดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 
    ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  
(แกไขเพิ่มเติมจนถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) มาตรา 48 ทศ วรรคหก   
ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรจีัดทํารายงานแสดงผลการปฏบิัติงาน 
ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป    
    จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตําบล
ยางฮอมประจําป 2561 ดังตอไปนี้ 
   - โครงการตามแผนการดําเนนิงาน  534 โครงการ  
งบประมาณ 507,263,080 บาท 
   - โครงการอนุมัติตามเทศบญัญัติ 215 โครงการ งบประมาณ 45,909,395 
บาท 
   - โครงการทีเ่บิกจาย 164 โครงการ 37,097,696.14 บาท 
-ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปนไปดวยดีตลอดทีผ่านมา 

ที่ประชุม - ทราบ 
นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมจีะขอปดการประชุม 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เรียนถามทานประธาน เรือ่งไฟสองสวางโซลาเซลตรงจุดบานปาบง 
เนื่องจากไฟฟาไมออก 
-กรณีการตัดแตงกิง่ไมของการไฟฟา ที่มาดําเนินการในพื้นทีต่ําบลยางฮอม
ขอฝากทานประธานใหดูแลเรื่องนี้ดวย และอยากใหประสานไปที่ไฟฟาขอให
แจงเรื่อง ผูรบัเหมาทีม่าตัดแตงกิ่งไมทับถมทิ้งไวในรองน้ํา ไมไดเก็บพื้นที่ให
เรียบรอย ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง และอุดตันทอน้ํา 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอมอบหมายใหนิติกรดําเนินการจัดทําหนังสือแจงไปที่ไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเทงิ เพื่อประสานแจงดําเนินการแกไขเรื่องดังกลาวดวย 

นางรุจเิรข สายบุญเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เรื่องโรงงานศรีตรังทีส่ภาฯ ไดอนุมัติเปดดําเนินกิจการไปแลวนั้น และตอนนี้
โรงงานไดเปดกจิการตามปกติ ซึ่งไดเริ่มสงผลกระทบใหกับประชาชน
ใกลเคียง แตไมเพียงเทานั้น ยังเริ่มสงผลกระทบไปทางหมูบานยางฮอมและ
หวยสัก หมูที่ 9 โดยเฉพาะพื้นทีท่างการเกษตรทางดานแมน้าํอิง ซึ่งลมหนาว
จะเริ่มพัดจากดานเหนือไปทางทิศใตโดยเวลาประมาณ 1 ทุมมักจะมีกลิ่น
เหม็นโชยมาและตอนเชาจะเริ่มไดกลิ่น บางครั้งจะมกีลิ่นเหม็นทั้งวัน ชวงนี้
เกษตรกรเกี่ยวขาวตองไดรับกลิ่นนี้ทัง้วัน ซึ่งทีผ่านมาดิฉันไมไดเห็นชอบให
จัดตั้งโรงงานเพราะทราบดีอยูแลววาจะตองมผีลกระทบอยางแนนอน  
ไมใชเรื่องกลิ่นเหม็นเพียงอยางเดียว แตยังสงผลกระทบไปยงัแมน้ําอิงที ่
มันไมไดไหลอยูพื้นที่แคขอตําบลเรายงัสงผลกระทบไปพื้นทีอ่ื่นดวย  
และไมทราบวาโรงงานมรีะบบปองกันน้ําไมใหซมึลงไปไดดีขนาดไหน  
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ตลอดจนสัตวน้ําเพราะในน้ํายางมีน้ํากรดทีท่ําใหมันแข็งตัว บางคนอาจคิดวา
โรงงานอยูทางตําบลแมต๋ํา ถาเรามจีิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมเพื่อนมนุษย 
ทุกคนคงไมอยากไดรบัผลกระทบ เรือ่งภาษีรายไดที่เราจะไดรับคงประมาณ
หนึ่งหมื่น ซึ่งถามาเทียบกับผลกระทบของสุขภาพเปนสิง่ที่แกไขยาก  
จึงขอฝากเพือ่นสมาชิกฯ ที่มีหนาที่พิจารณาเรือ่งตางๆ หากมีการขอเปด
โรงงานอื่นอีกที่ตองมาพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ ขอใหพจิารณาใหรอบคอบ 
เพราะเราเขามาทํางานเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในตําบลยางฮอม  
จึงขอฝากเรื่องนี้ไวดวย         

นายจักรภัทร ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-เห็นดวยกับความเห็นของนางรจุิเรข สายบุญเลิศ และเปนความจริงทั้งเรื่อง
กลิ่นเหม็นและเรื่องผลกระทบทางแมน้ําอิง นายเกรียงไกร แสงเพ็ชรกเ็คยได
อภิปรายมาครัง้หนึง่แลว ที่มีความประสงคอยากเขาไปดูระบบการกําจัดน้ํา
เสียในโรงงานดวย เพราะเปนหวงเรื่องระบบนิเวศนของแมน้าํอิง ซึ่งใกลกับ
น้ําอิง ขอฝากประธานสภาฯ และผูทีเ่กี่ยวของใหดูแลเรื่องนีด้วย 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-เรื่องของโรงงานไมเพียงแคกลิ่นเหม็นเพียงอยาง แตยังแสบตาแสบหูดวย 
ถือวาเปนเรื่องใหญแลว เพราะโรงงานไดเปดไปแลวตองดําเนินการแกไขกัน
ตอไป 

นางสมศรี มงคลคล ี
รองประธานสภาฯ 

-ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดพิจารณาใหเปนคณะกรรมการฯ 
-ขอเสนอใชงบประมาณของโครงการฟุตบอล 7 คนตานยาเสพติด 
งบประมาณ 50,000 บาท อยากเสนอใหนํางบประมาณมาใชรวมกับงาน
กีฬาศูนยเครือขายฯ ประจําป เนือ่งจากงานกีฬาศูนยเครือขายไมมี
งบประมาณในการจัด และเด็กเยาวชนของตําบลยางฮอมไดเลนกีฬาตาม
โครงการดังกลาวไมทั่วถึง เยาวชนที่มาเลนเปนคนนอกพื้นทีไ่ปเสียสวนใหญ 
-ทางหมูบานหวยสกั หมูที่ 15 ไดฝากถามถึงเรื่องขอพื้นทีจ่ําปูดินที่เคยเปน
สถานที่ศูนยสามวัยฯ ซึ่งโครงการดังกลาวไดสิ้นสุดไปแลว ทางหมูบานจงึ
อยากขอสถานที่ตรงนั้นทัง้หมดคืนเพื่อไปดูแลเอง ขอสอบถามวาเรื่อง
ดังกลาวนั้นไปถึงไหนแลวดวย 

นายบุญธรรม  จันตะคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-สอบถามเรื่องฝายน้ําลนหรือฝายนอยธิ หวยสักนอย ซึง่มี 5 หมูบานไดใช
ประโยชน เคยไดเขาไปสํารวจรวมกบัชาง แตเรื่องเงียบไป หากเปนโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ขอใหดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 
-สอบถามเรื่องโครงการวางทอรองหวายที่ติดถนนสายวงแหวน ตอนนี้ก็
ลวงเลยมาแลว 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 
 

-เรื่อง ไฟฟาอยากใหทางชางไฟฟามารวมชี้แจงดวย เพราะไดสั่งการไปหลาย
รอบแลว รวมถึงไฟฟาสายดบั ที่ซ้ําซอน  
-เรื่อง โรงงานศรีตรงั ไดแจงใหโรงงานไปแลววาจะเชิญชวนสมาชิกฯ พรอม
กับกํานันผูใหญบานไปชมงานที่บริษัทศรีตรังดวย ซึ่งเรื่องที่ไดอภิปรายกัน 
ไปนั้น ทางคณะผูบริหารก็ไมไดเพิกเฉย 
-เรื่อง โครงการฟุตบอล 7 คน ก็จะหาวิธีการอยางไรที่ถูกตองตามระเบียบฯ 
-เรื่อง ฝายน้ําลน และทอรองหวาย ก็ไดสัง่การไปแลว แตยังไมไดรับการ
รายงานกลับมาแตอยางใด 
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-เรื่อง รถกระเชาไฟฟา เนื่องจากเปนรถประกอบ ซื้อไดเฉพาะบางสวน  
มีขั้นตอนหลายอยางทีเ่รายงัตองศึกษาอีกมาก ทําใหการซือ้รถดังกลาวยาก 
จึงระงบัการซื้อไป ซึง่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง ที่ดําเนินการ
จัดซื้อรถกระเชาไฟฟาไปแลว ยังคงมีการรองเรียนไปยังหนวยงานที่
ดําเนินการตรวจสอบกันอยางตอเนื่อง  

นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-เรื่องโรงงานศรีตรัง ไดดําเนินการตรวจสอบไปแลว 3 ครั้งดวยกันพรอม
คณะกรรมการทุกทาน และใบอนุญาตประกอบกิจการมอีายุ 1 ป หลังจาก
นั้นโรงงานจะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตกิิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 
หากไมไดทําหรือทําไมได เทศบาลสามารถดําเนินการยกเลิกและเพกิถอน
ใบอนุญาตได 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สอบถามเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโรงงานวาใครเปนผูเสนอ
ชื่อคณะกรรมการ ตองการใหมีสมาชิกสภาฯ รวมเปนคณะกรรมการดวย 

นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-คณะกรรมการฯ แตงตั้งโดยนายกซึ่งมอีํานาจแตงตัง้ได และตอไปจะ
ปรับปรงุแกไขคําสั่งใหมสีมาชิกสภาฯ รวมเปนคณะกรรมการดวย 

สิบเอกสมควร บุญยะศิลป 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอเสนอใหแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม รวมเปน
คณะกรรมการฯ ดวยกันทั้งหมดทุกคน เพราะจะไดรวมกันรบัทราบ  
และแกไขปญหาดวยกัน 

นางชริวรรณ คาแกว 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ขอรายงานความคืบหนาของการกอสรางถังเก็บน้ํา ทัง้ 8 หมูบาน  
และขอขอบคุณคณะผูบรหิาร เพือ่นสมาชิกทุกทานที่ใหความสนับสนุนใน
การกอสรางอางเก็บน้ํา และไดข้ึนไปดูสถานที่กอสรางรวมกบัชางไป
ตรวจสอบดูแลวไมไดตามขนาดที่กําหนด และไดแจงใหผูรบัเหมาไปปรับ
พื้นที่เพิม่เติม ตามที่ขนาดกําหนด ตอนนี้ผูรับเหมาไดนํารถขึ้นไปปรบัแกไข
ไดตามที่ชางกําหนดเปนทีเ่รียบรอยแลว  

นางสมศรี มงคลคล ี
รองประธานสภาฯ 

-ขอฝากวาหากเทศบาลฯ มเีรื่องอะไรทีส่มาชิกฯ ควรจะตองทราบขอใหแจง
สมาชิกฯ ใหทราบดวย 
-สอบถามเรื่องขอพื้นทีจ่ําปูดินคืน เนื่องจากยงัไมไดคําตอบ 
-เรื่อง โรงงานศรีตรงัเห็นชอบตามทีส่บิเอกสมควร บญุยะศลิปเสนอการ
แตงตั้งคณะกรรมการฯ เพราะจะไดรับทราบและชวยแกไขปญหารวมกัน 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 
 

-ในการประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ หากเปนกระทูถาม คณะผูบริหารมสีิทธิ
จะไมอภิปรายเรื่องดงักลาว ซึ่งเรื่องกําลังดําเนินการอยูระหวางการ
ตรวจสอบ จงึยังไมมีคําตอบให 

นายทวิช  สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอปดการประชมุ 

ปดประชุม -เวลา 13.50 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) 
 
  


