
(สําเนา) 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2563  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

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

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอําโพน  อโนราช นายกเทศมนตรีฯ อําโพน  อโนราช  
2 นายจันทร  กันทะสมบัต ิ รองนายกเทศมนตรีฯ จันทร  กันทะสมบัต ิ  
3 นายปฐมรัตน  จรีัง รองนายกเทศมนตรีฯ ปฐมรัตน  จรีัง  
4 นายมานะ คูหา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มานะ คูหา  
5 นายชวย  โปธิ ที่ปรกึษานายก ฯ ชวย  โปธิ  
6 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน เลขานุการสภาฯ จอมชัย  ทิพยกมลเสน  
7 นายกรินทร อโนราช หน.ฝายแบบแผนและกอสราง กรินทร อโนราช  
8 นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข พรพันธ เกียรติมีแสง  
9 นายศุภชัย กาบทอง นักปองกันและบรรเทาฯ ศุภชัย กาบทอง  
10 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร จิราณุวัฒน  เสียงดัง  
11 นางรัชฎารักษ เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป รัชฎารักษ เนตรนันชัย  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 
นายทวิช สุวรรณทํามี 
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม มีขอราชการจําเปนเรงดวนที่จะตองเปดประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามญัที่ 1/2563 เพื่อใหสภา
เทศบาลตําบลยางฮอม พิจารณาใหความเห็นชอบการใชทีส่าธารณประโยชน
เพื่อดําเนินการโครงการขุดลอก จํานวน 2 โครงการ โดยใชงบประมาณจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีเ่หลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง ของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการพจิารณาขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป ตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เปลี่ยนสถานที่ดําเนินการโครงการ
กอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ 10 ,การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายในแมน้ําอิง
ของบริษทัไทยสงิหทอง ,การพิจารณาขอความเห็นชอบการรังวัดออก
หนังสือสําคัญสําหรบัที่หลวง แปลง “หนองบวกกึ้น” และพจิารณา 
เรื่องอื่นๆ และนายอําเภอขุนตาลไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
สมัยวิสามญัที่ 1 ประจําป พ.ศ.2563 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่  
1 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 นั้น    
-จึงกําหนดใหมีการประชุมในวันนี ้

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ทานใดจะแกไขรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563  เพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอให 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอมกอนมีการ
ลงมต ิ

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ตรวจนับสมาชิกสภาแลวทีป่ระชมุสภาเทศบาลตําบลยางฮอมครบองค
ประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  
สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง/ 
งดออกเสียง – เสียง) 

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

5.1 พิจารณาขอความเห็นชอบการใชที่สาธารณประโยชนเพื่อดําเนินการ
โครงการขุดลอก จํานวน 3 โครงการ  
(ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนทีสุ่ด ที่ ชร 0023.3/ว 6159 ลงวันที่  
10 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) 
แผนงานยุทธศาสตรสงเสรมิการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 
1.โครงการขุดลอกหนองปง (นสล. เลขที่ 1648) 
2.โครงการขุดลอกหนองน้ําปาสมแสง (นสล. เลขที่ 1928) 
3.โครงการขุดลอกหนองใครไหว (นสล.เลขที่ 35137) 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายกรินทร อะโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหดําเนินการจัดทําโครงการขุดลอก
หนองน้ําสาธารณประโยชน และโครงการจัดทําถนนลาดยาง ขอเท็จจรงิ
ปรากฏวาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลวยังคงมี
งบประมาณเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จึงไดพิจารณาจดัทําโครงการ 
ขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน เพื่อยื่นความประสงคขอใชงบประมาณ
เหลือจายดงักลาว จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้
1.โครงการขุดลอกหนองปง (นสล. เลขที่ 1648) 
2.โครงการขุดลอกหนองน้ําปาสมแสง (นสล. เลขที่ 1928) 
ซึ่งจงัหวัดเชียงรายไดมีการแจงแนวทางปฏิบัตกิรณีการใชงบประมาณที่
เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางจะตองเปนรายการงบประมาณที่อยูภายใต
รายการเดิมที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เชน รายการทีเ่หลือจายจากรายการ
ถนนใหเสนอขอใชจายรายการถนน ,รายการที่เหลือจายจากรายการพฒันา
แหลงน้ําใหเสนอขอใชจายรายการพัฒนาแหลงน้ํา เปนตน  
-กรณีโครงการขุดลอกหนองใครไหว (นสล.เลขที่ 35137)  
เปนการดําเนินโครงการขอหมูบาน (บานหวยสัก) หมูที่ 9 และหมูที่ 15  
จะขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการขุดลอกที่
สาธารณประโยชน 
-ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 และหนงัสือสั่ง
การทีเ่กี่ยวของ จึงขอความเห็นชอบการใชทีส่าธารณประโยชน  
เพื่อดําเนินการโครงการขุดลอก เพื่อเสนอความเห็นไปยงันายอําเภอขุนตาล  
และขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจงัหวัดเชียงรายตอไป 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 
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มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบการใชทีส่าธารณประโยชนเพือ่ดําเนินการโครงการขุดลอก 

จํานวน 3 โครงการ  
1.โครงการขุดลอกหนองปง (นสล. เลขที่ 1648) 
2.โครงการขุดลอกหนองน้ําปาสมแสง (นสล. เลขที่ 1928) 
3.โครงการขุดลอกหนองใครไหว (นสล.เลขที่ 35137) 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า หมูที่ 10  
(ขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนสถานที่ตั้งโครงการกอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ 10  
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตาม ขอ 27 ของระเบยีบระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  
และที่แกไขเพิม่เติม) 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง และขอทราบแนวทางปฏิบัติ
ในการขอใชพื้นที ่

นายกรินทร อะโนราช 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

-ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอมไดพิจารณาจัดทําโครงการกอสรางถงัเกบ็น้ํา 
หมูที่ 10 และหมูบานไดมีการกําหนดสถานที่ดําเนินการแลว ภายหลัง
ขอเท็จจรงิปรากฏวาผูใหญบาน หมูที่ 10 ไดมีหนังสอืแจงขอเปลี่ยนสถานที่
ดําเนินการกอสรางตามมติที่ประชุมประจําเดือน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563  
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงสถานทีก่อสรางจากสถานที่ตั้งเดิมเปนที่สวนบุคคล 
เปนทีส่าธารณประโยชน (อิ๋วเมี่ยน) บานใหมพัฒนา หมูที่ 10  
ซึ่งอยูในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) และเมื่อมกีารพจิารณาเปลีย่นแปลงสถานที่
แลวจะตองทําหนงัสือขออนุญาตเขาใชประโยชนตอสํานักงานปฎิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก.) จังหวัดเชียงรายตอไป 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ 10 เปลี่ยนสถานที่ตั้งโครงการฯ เปนที่
สาธารณประโยชน (อิ๋วเมี่ยน) บานใหมพัฒนา หมูที่ 10 ซึ่งอยูในเขตปฎิรูป
ที่ดิน (ส.ป.ก.)  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 
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นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.3 เรื่อง การพิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในแมนํ้า  
(บริษัทไทยสงิหทอง อินเตอรเทรด จํากัด ไดยื่นคําขอดูดทรายในแมน้ําอิงใน
พื้นที่ของตําบลยางฮอม ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ตอสํานักงานที่ดินจงัหวัดเชียงราย สาขาเทงิ จึงขอความเห็นชอบตอ 
สภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อประกอบการพจิารณาของสาํนักงานที่ดิน) 
-เปนเรื่องเดิมทีเ่คยไดมีการพจิารณาแลว ซึ่งแตเดิมบริษทัไทยสิงหทอง 
อินเตอรเทรด จํากัด ไดยื่นคําขอดูดทรายในแมน้ําอิง บริเวณพื้นที่ของบาน
ชมภูใต หมูที่ 18 เนื้อทีป่ระมาณ 2-0-0 ไร ปรากฏวาไมผานหลักเกณฑที่
สํานักงานที่ดินกําหนด จงึไดมายื่นคําขอดูดทรายในแมน้ําองิในพื้นที่ของ
ตําบลยางฮอมใหม โดยลดเนื้อทีล่งเหลือ 1-0-0 ไร จึงเสนอขอความเห็นชอบ
ตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เพื่อประกอบการพิจารณาของสํานักงาน 
ที่ดินตอไป 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายในแมน้ํา ของบริษัทไทยสิงหทอง 
อินเตอรเทรด จํากัด ไดยื่นคําขอดูดทรายในแมน้ําอิงในพื้นทีข่องตําบล 
ยางฮอม 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

5.4 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ที่หลวง แปลง “หนองบวกกึ้น” หมูท่ี 4 
-ขอใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการชี้แจง 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกรชํานาญการ 

-ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม ไดขอออกหนงัสอืสําคัญสําหรับที่หลวง  
แปลง “หนองบวกกึ้น” หมูที่ 4 ตามบัญชสีํารวจที่ดินสาธารณประโยชน 
เนื้อที่ประมาณ 3-2-00 ไร และสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 
ดําเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนแปลงดังกลาวแลว ผลการรงัวัดได
เนื้อที่ 2-3-98.1 ไร ซึ่งนอยกวาหลักฐานบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณประโยชน
จํานวน 0-2-01.9 ไร จึงขอความรวมมือเทศบาลตําบลยางฮอม ไดสอบสวน
ขอเท็จจรงิวาที่ดินสาธารณประโยชนแปลงดังกลาวไดเนื้อทีน่อยเพราะเหตุ
ใด มีจํานวน เทาใด และขอความเห็นตอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อประกอบการพจิารณาออกหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ลวง  
-โดยเทศบาลตําบลยางฮอม รวมกับผูใหญบาน หมูที่ 4 ไดดําเนินการ
ตรวจสอบบญัชีที่ดินสาธารณประโยชน และพื้นที่ดงักลาวแลว ปรากฏวา
จํานวนพื้นที่ตามหลักฐานบัญชสีํารวจที่ดินสาธารณประโยชนเปนเพียงการ
ประมาณเนื้อที่ โดยไมไดใชเครื่องมือมาตรฐานในการวัดระยะพื้นที่ หรอืจบั
พิกัดหลักเขตตางๆ จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดทําบัญชีสํารวจ
ที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาว และทางผูใหญบาน (บานน้าํแพร) หมูที่ 4  
ยืนยันพื้นที่ตามทีส่ํานักงานที่ดิน ไดดําเนินการรงัวัดเนื้อที่ 2-3-98.1 ไร 
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นายจักรภัทร  ประสพสงค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

-พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นทีห่นองน้ําสาธารณประโยชนที่ไดใชรวมกันมาชานาน
โดยการขึ้นทะเบียนบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณประโยชน เนื้อที่ประมาณ  
3-2-00 ไร เปนการประมาณการจากพื้นทีเ่ทานั้น และเมื่อมกีารนําชี้และ
รังวัดตามที่กําหนดไวแลว จึงอาจมผีลทําใหพื้นทีล่ดลง หรือเพิ่มขึ้น  
และไมตรงตามทะเบียนที่ขอขึ้นบัญชีไว  

นางรุจเิรข  สายบญุเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม  

-ขอแสดงความคิดเห็น ตามทีเ่จาของพื้นที่ไดช้ีแจงและยอมรบัไปแลววาพื้นที่
ที่เหลือจากเนือ้ที่ 3-2-00 ไร เปน 2-3-98.1 ไร  ในเมื่อเจาของพื้นที่ไดยืนยัน
ตามนั้นแลว ถาทางสภามีมตริับรองไปคิดวาคงจะไมมปีญหาอะไร ตามที่
ทานนายกไดช้ีแจงวาที่ดินดังกลาวไมเคยไดมีการรังวัดพื้นทีจ่ริงแตเปนการ
ประมาณการเอา ซึ่งกเ็ปนเหตทุี่ทําใหจํานวนพื้นที่คลาดเคลือ่น ซึ่งเมือ่กอน
เรากจ็ะเห็นวาทางสํานักงานที่ดินเขาจะใชแผนที่ทางอากาศเปนเครื่องมือใน
การประมาณการจํานวนพื้นที่ ซึง่อาจเปนผลทําใหพื้นทีล่ดลงจากการ
ประมาณการไว 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติม 
หรือไม หากไมมีขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองคประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม กอนมกีารลงมติ 

ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 

ตรวจนับสมาชิกสภาแลวที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ครบองคประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรบัทีห่ลวง แปลง “หนองบวกกึ้น” 
หมูที่ 4 เนื้อที่ 2-3-98.1 ไร 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (เห็นชอบ 8 เสียง/ไมเห็นชอบ 0 เสียง /    
งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สอบถามนิติกรเรื่องที่เคยมมีติสภาเทศบาลตําบลยางฮอมไดมีมติเห็นชอบ
การขอใชที่สาธารณประโยชนของบานน้ําแพร ตอนนี้ไดดําเนินการอยางไร
กระบวนการถึงขั้นตอนไหน เนือ่งจากเปนเรื่องระยะยาวข้ันตอนการควร 
จะเริ่มไดแลว เชน การทําประชาคมหมูบาน ทําหนังสือยินยอม อยากใหทํา
หนังสือถึงหมูบานทั้งสามหมูบานเปนลายลกัษณอักษร เพื่อเปนหลักฐานและ
เริ่มกระบวนการขออนญุาตตอไป 

นายจิราณุวัฒน เสียงดัง 
นิติกร 

-ไดมีการประสานเบื้องตนใหหมูบานดําเนินการจัดทําประชาคมแลว  
แตยังอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งหากทีป่ระชุมประชาคมไดมีมติเห็นชอบ 
เทศบาลตําบลยางฮอม จะดําเนินการยื่นขออนญุาตตอสํานกังานที่ดิน 
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประเภทพลเมืองใช
รวมกัน ใหเปนที่ดินราชพัสดุของหนวยงานราชการใชประโยชนตอไป 

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

-ขอฝากทานประธาน ทานนายกฯ และสมาชิกสภาทุกทานชวยผลักดันการ
ขอไฟฟาการเกษตรในพื้นที่ตําบลยางฮอมใหทั่วถึงเหมอืนกันทั้ง 2 เขตดวย 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-กรณีไฟฟาการเกษตรสาขาขุนตาลสาขายอย ทางดานผูจัดการไฟฟาฯ  
เคยใหแนวทางวาการขอไฟฟาการเกษตรตองมีเกษตรกรผูขอจํานวน  
80 ราย ขึ้นไป และจะสงตอไปยังจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานใหญจังหวัดเชียงใหม 
 
 



 -7- 
นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

-สถานการณโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงรายผูปวยทั้งหมดจาํนวน 9 ราย
ตอนนี้ไดหายเปนปกติแลว มีอยูจํานวน 1 รายในพื้นที่อําเภอเทิง ทีก่ลบัมา
เปนซ้ํา แตไมใชสาเหตุของโรคโควิด-19 แตเปนโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดิน
หายใจ เทศบาลตําบลยางฮอมไดรบัผิดชอบกลุม 4 ที่มาจากตางจังหวัด  
เชน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เจาหนาที่สาธารณสุขไดทําการคัดกรองทัง้หมด 
300 กวาราย และนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมไดออกหนงัสือกักตัวให 
สําหรับการฉีดพนเพื่อฆาเชื้อตอนนี้ไดหยุดพน เนือ่งจากมีขาวออกมาไม
ทราบจรงิหรือเท็จวาการฉีดพนจะทําใหเชื้อฟุงกระจาย สําหรับในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมไมพบผูติดเชื้อฯ แตยังมีการประชาสัมพันธใหใสหนากากอนามัย 
และควบคุมใหคนอยูบาน และขอขอบคุณทกุทานที่ไดใหความรวมมือในการ
ปองกันโรคโควิด-19  ปจจุบันสถานการณไขเลือดออกกําลงัแพรระบาด ใน
ประเทศไทยมผีูปวยแลว 9,000 กวารายโรงพยาบาลและอนามัยได
ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายงุลายในชุมชน ในชวงฤดูฝนตลอด 

นายศุภชัย กาบทอง 
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-ขอชี้แจงการแกไขปญหาภัยแลง เริ่มตัง้แตเดือนตลุาคม 2562-เมษายน 
2563 ชวงวิกฤตภัยแลงคือเริ่มเดือนมกราคม 2563 สําหรับอุปสรรคปญหาที่
พบคือ เทศบาลมรีถเพียง 1 คันรวมรถดับเพลงิอีก 1 คันที่สามารถเกบ็น้ําได 
ปริมาณไมคอยมากนัก จํานวนถังรองรับน้ําในหมูบานไมเพียงพอการ
แจกจายน้ําไมทั่วถึงเทาที่ควร และลาชา เนื่องจากแหลงน้ําดบิไมเพียงพอ
และระยะทางเดินทางไกล 
-สําหรับเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผานมาไดดําเนินการแจก
กระเบื้องสําหรับผูไดรับผลกระทบจํานวน 73 ราย 

นางสมศรี มงคลคล ี
รองประธานสภาฯ 

-ขอสอบถามเรื่องการแจกถุงยงัชีพของเทศบาลฯ เนื่องจากมีชาวบาน
สอบถามมาแตในฐานะที่เปนสมาชิกสภาฯ ไมไดรับทราบขอมูลใดเกี่ยวกบั
เรื่องนี้เลย และที่ไดเคยแจกถุงยงัชีพที่ผานมา ทราบจากผูที่ไดรับการเยียวยา
วาของในถุงมีปรมิาณไมมากไมคุมกับการเดินทางมารับที่เทศบาล  
บางรายนัง่รถรับจางมารับ จงึขอฝากใหเทศบาลพิจารณาเรือ่งนี้ให
ดําเนินการใหเหมาะสมดวย 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-สําหรบักรณีการแจกถุงยังชีพก็ไดทราบเพียงวาเปนเอกชนที่มาสนบัสนุน 
ขอใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดแจงใหสมาชิกสภาฯ ไดทราบขอมูลดวยหาก 
จะมีการแจกถุงยังชีพหรือกิจกรรมใดๆ ที่เห็นควรแจงใหสมาชิกทราบ  
เพื่อหากมีการสอบถามจากชาวบานจะไดมีคําตอบสําหรบัชาวบานได 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-ตามที่สภาฯ ไดเรียกประชุมสมัยวิสามัญในครัง้นี้ เนื่องจากเราไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ
ตามที่ชางนพไดช้ีแจงนั้น ซึ่งเปนงบประมาณที่คอนขางมาก 
-สําหรบัเรื่องถงุยังชีพไดมีการประชุมดวนจากอําเภอขุนตาลใหดําเนินการ
ประชาสมัพันธรบับริจาคถุงยงัชีพจากเอกชน ซึ่งใหดําเนินการเพียงวันเดียว
ใหแลวเสรจ็ทําใหมีระยะเวลาดําเนินการไมมากจึงแกไขสถานการณโดยใช
งบประมาณสวนตัวแจกเพือ่ใหมกีารรายงานไปกอน  
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สําหรับเอกชนที่ไดใหการสนบัสนุนถุงยังชีพทีผ่านมานั้น คือบริษัทศรีตรัง
จํานวน 63 ชุด และคุณนันทวัน หลวงสอน จํานวน 63 ชุด  แจกเพิม่ใน
ภายหลังโดยไดแจงไปยังผูใหญบานทุกหมูบานทําการคัดเลือกผูทีเ่หมาะสม
มารับ โดยวันมารับถุงยงัชีพไดคํานึงถึง การเวนระยะหาง และใชเวลาที่ไม
นาน จึงเปนเหตุใหไมทันไดแจงสมาชิกสภาไดทราบ ประกอบกับมีการ
ประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับการพจิารณาใหการชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจาดโรคโควิด-19 ของผูใหญบานในวันนั้นดวย ตามหลกัเกณฑ
การขอรบัความชวยเหลอืดานการสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตกรณีไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) 
1.เปนหัวขอผูที่ไมมีสิทธิจะขอรับการชวยเหลือ  
-เปนครัวเรือนที่ไดรบัความชวยเหลือจากภาครฐั ดังนี้  

  1. โครงการเราไมทิ้งกัน (5,000 บาท)  

  2. โครงการชวยเหลือภาคการเกษตร (15,000 บาท)  

  3. โครงการชวยเหลือจากประกันสังคม (70 % ของรายได) 
  4. เปนเจาหนาที่ของรัฐ หรอืขาราชการบํานาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
2.ผูที่มีสิทธิจะขอรับการชวยเหลือ 
1. มีสัญชาติไทย  
2. เปนผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม 
3. ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 
19) ตามคําสั่งของคณะกรรมการปองกันโรคติดตอจังหวัดเชียงราย ดังนี ้
 3.1 เปนผูประกอบกิจการในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยางฮอมและ
ไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันวิกฤตการณการแพรระบาดของเชื้อ
โรคทําใหตองหยุดการประกอบกจิการ หรอืไมสามารถประกอบกิจการได
ตามปกติ สงผลใหขาดรายได หรือรายไดจากการประกอบอาชีพลดลงสงผล
กระทบตอรายไดในการดํารงชีพ หรือ 
 3.2 เปนพนักงานหรอืลูกจางในสถานประกอบการ ซึง่ถูกเลกิจาง 
ถูกพักงาน หรือลดเวลาทํางาน ทําใหไมไดรบัคาจาง หรือไดรับคาจางลดลง 
สงผลใหขาดรายไดหรือมรีายไดลดลง สงผลกระทบตอรายไดที่ใชในการ
ดํารงชีพ หรอื 
 3.3 เปนผูมฐีานะยากจน หรือทุพพลภาพ ทําใหประกอบอาชีพดวย
ความยากลําบาก หรือไดรบัผลกระทบจากการแพรกระจายของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทําใหประสบปญหาในการดํารงชีพ 
4. สิทธิขอรับการชวยเหลือสามารถขอรับ 1 สิทธิตอ 1 ครัวเรือน 
-ในวันพืชมงคลที่จะถึงนี้ไดมหีนังสือแจงใหหนวยงานมกีารปลูกตนไม 
สําหรับพันธุตนไมทีจ่ะปลูกทางกองชางไดดําเนินการไปรับทีส่ํานักงานปาไม 
เวียงปาเปา ในวันนี้ขอใหทุกทานไดพจิารณาพื้นทีท่ี่รบัผิดชอบวาเห็นสมควร
ปลูกสถานที่ใดไดบาง 
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นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอเสนอใหปลูกที่หนองโบสถ บานปาบงน้ําลอม หมูที่ 1  
-ภัยแลงที่ไดรับผลกระทบปนี้แลงหนักมาก มีความเปนหวงชาวบานที่จะตอง
ทํานา อาจทําใหขาดทุน เนื่องจากวิกฤตตางๆ ที่มาซ้ําเติม โครงการแกไขภัย
แลง ที่ขอไปทาง ส.ส.เปนโครงการเรงดวน จากส.ส.พิเชษฐ เช้ือเมืองพาน 
และจากพรรคภูมิใจไทย จํานวน 2 โครงการ  

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

-กระสอบทรายแกไขปญหาภัยแลงที่เคยใช ขอเสนอใหใชถุงบิ๊กแบ็คแทน
เนื่องจากเห็นวามีประสิทธิภาพดีกวากระสอบทราย สามารถเก็บกักน้ําไดดี
และปริมาณมากกวากระสอบทรายหลายเทา อยากขอความเห็นจากที่
ประชุม 

นายอําโพน อโนราช 
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

-เคยมีคนเสนอการใชถุงบิก๊แบ็ก แตตองใชเครือ่งจักรตกัทรายหรือดินใส  
การใชถุงบิ๊กแบ็กมีขอเสียคือการกั้นน้ําไดแตทําใหเกิดการเซาะฝงดานขาง
มาก แตการใชกระสอบมีความสะดวกสบายใชไดกับสถานทีก่วางหรอืแคบ
หรือจุดเล็กนอยได 

นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-ขอฝากเลขานุการสภาฯ กอนผูรบัจางจะเขาไปทํางานในพืน้ที่รบกวนแจง 
ใหสมาชิกสภาในเขตใหไดรบัทราบดวย เนื่องจากมกีารยื่นราคาจางที่ต่ํากวา
ราคากลางมาก ไมทราบวาการประมาณราคามาจากสวนกลางหรอืจาก
เทศบาลเปนผูกําหนดราคากลาง 

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพยกมลเสน 
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

-ราคากลางทีก่ําหนด เปนการพิจารณาคํานวณจากราคาของพาณิชยจังหวัด
และจัดทําเปน ปร.4 และ ปร.5 เสนอขอรบังบประมาณไปยงัจังหวัด  
และเมือ่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลวจะมาการคํานวณกําหนดราคา
กลางใหมอีกครั้งกอนดําเนินการสรรหาผูรบัจาง 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายทวิช สุวรรณทําม ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม    

-มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม 
หากไมมีขอปดการประชุม 

ปดประชุม -เวลา 12.00 น 
 
 
 

                ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน 
  (จอมชัย  ทิพยกมลเสน) 

ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
  ผูบันทึกการประชุมสภา 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน 
 

                    (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นางชริวรรณ  คาแกว) 

                      
 
 

                     (ลงชื่อ).............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นางสมศรี  มงคลคลี) 

              
 
      

                     (ลงชื่อ) ส.อ. ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (สมควร  บุญยะศลิป) 
 
  


