
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ประจําป พ.ศ. 2559  

วันพุธที่  28  ธันวาคม  2559  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผูมาประชุม 
ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 สิบตรี พิทยา   สินธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา      สินธุปญญา 
2 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นายจตุพล  อินตะสงค เลชานุการสภา อบต. จตุพล     อินตะสงค 
4 นายชูวิทย     แซลี้ ส.อบต.หมูที่  1 บานหวยสาน ชูวิทย      แซลี้ 
5 นายทักษิน    แสนสุวิโรจน  ส.อบต.หมูที่  1 บานหวยสาน ทักษิน     แสนสุวิโรจน  
6 นายเจษฎา    เบเชกู ส.อบต.หมูที่  2 บานแมมอญ เจษฎา     เบเชกู 
7 นายโชคทวี    มณีศรีรักษ ส.อบต.หมูที่  2 บานแมมอญ โชคทวี     มณีศรีรกัษ 
8 นายอาแซ     เยชอกู ส.อบต.หมูที่  3 บานหวยแมเลี่ยม อาแซ      เยชอกู 
9 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่  3 บานหวยแมเลี่ยม อายะ      แลเชอ 
10 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลั้ง สิทธิชัย    แสนพอ 
11 นายวินัย      แซพราน ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลั้ง วินัย       แซพราน 
12 นายอิทธิพล   ในคํา ส.อบต.หมูที่  5 บานกกนอย อิทธิพล   ในคํา 
13 นายสันติภาพ  ไนคํา ส.อบต.หมูที่  5 บานกกนอย สันติภาพ ไนคาํ 
14 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมูที่  6 บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
15 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
16 นายพรพจน   แซเติ๋น ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน พรพจน   แซเติ๋น 
17 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมูที่  8  บานหวยแกว จะที       แสนหลง 
18 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมูที่  8 บานหวยแกว สมเดช    จะซา 
19 นายเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมูที่  9  บานแมสลัก เรืองรอง  จะโจ 
20 นายวุฒิชัย     เนติวุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10 บานจะคือ วุฒิชัย     เนติวุฒิ 
21 นายวิศิษฐ      สุดพิรส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคือ วิศิษฐ      สุดพิรส 
 
ลากิจ 
ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11 บานรมเย็น  
 
ลาออก 
ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง มีผลตั้งแต 

1 นายพลาวัสถ  ลิ้ววัฒนาพิพัฒน   ส.อบต.หมูที่ 6  บานหวยชมภู วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 

 



 

 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประสทิธ์ิ แซหมี่ 
2 นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล  รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู พรชัย    ประเสริฐสุขกุล 
3 นายอาเพียว เยสอกู รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู อาเพียว  เยสอกู 
4 นางสาวนาแปะ จะจาแปะ เลขานุการนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู นาแปะ จะจาแปะ 
5 นายพงษทวี พงษพันธุชัชวาล รองปลัด อบต.หวยชมภู พงษทวี พงษพันธุชัชวาล 
6 นายชาติสยาม เวียงคํา หัวหนาสํานักปลัด ชาติสยาม เวียงคํา 
7 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
8 นางกชนันท วงคแกว ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กชนันท วงศแกว 
9 นางสาวอนุสรา อะจิมา นักจัดการงานทั่วไป อนุสรา อะจิมา 
10 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
11 นางสาวกุญชณิชา เขมวนา ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน กุณชณิชา เขมวนา 
12 นายสมชาติ พัฒนะอนันตกุล ผูชวยนักพัฒนาชุมชน สมชาติ พัฒนะอนันตกุล 
13 ร.อ.ประยูร ใจมั่น หัวหนาชุดปฏิบัติการบานปางขอน ประยูร ใจมั่น 
14 จ.ส.อ.ภูวิชญ บริบูรณ ชุดปฏิบัติการบานปางขอน ภูวิชญ บรบิูรณ 
15 ส.อ.เอกพล กองอินทร ชุดปฏิบัติการบานปางขอน เอกพล กองอินทร 
16 นายสมพร สํานัก ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยชมภู สมพร สํานัก 

 
ผูมาประชุม 20   คน 
ผูลาประชุม        1 คน  
ผูขาดประชุม  - คน 
ผูเขารวมประชุม  16 คน 

เริม่ประชุมเวลา  10.00  น. 
เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจา นายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หวยชมภู ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประกฎวาครบองคประชุมแลว โดยมี
ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ และสมาชิกจํานวน 19 คน (นายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูที่ 6 ลาออก 
มีผลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และนายอัสนี จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11 ขอลากิจ) 

จึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทกุทาน เขาหอง
ประชุมสภา เพ่ือดําเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2559 ตอไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

นายจตุพล อินตะสงค
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับขอเชิญนายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
ไดชี้แจงการประชุมในคร้ังนี้ ใหทึ่ประชุมรบัทราบครับ 

เรียนทานประธาน สมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับการ
ประชุมในวันนี้ อางตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภา 
อบต.หวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เปนตน
ไป มีกําหนดการไมเกิน 15 วัน โดยไดกําหนดประชุมในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 
10.00 เปนตนไปนั้น ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล   
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ ไมมีนะครับ แตผมอยากเรื่องฝากขับขี่
ปลอดภัยในชวงปใหม ใหระมัดระวัง ถึงเราไมเมา เขาเมา ก็อาจจะชนกันไดครับ  



 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2559 ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม วาจะ
มีการแกไขประเด็นใดหรือไมอยางไร  

ที่ประชุม - ไมมี - 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

เมื่อไมมีการแกไขแลว กระผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 74 ขอมติรับรองการประชุม โดยการยกมือครับ 

มติท่ีประชุม - รบัรอง               จํานวน      18   เสียง 
- ไมรบัรอง            จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งกระทูถาม (ถามี) 

 - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องขอเสนอรายงานผลการดาํเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 และรายงานผลดาํเนินงานในรอบปท่ีผานมา  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจตุพล 
อินตะสงค เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ครบั  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) ใหผูบริหารรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสภาทองถิ่นทราบ และประกาศใหประชาชน
ท่ัวไปทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศไม
นอยกวาสามสิบวัน 
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 58/5 
วรรคหา ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 
 
ขอเชิญนายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ไดรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 และรายงานผลดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมา 
 

นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต. 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขอราบงานผลการติดตามและประเมินผลแผน พรอม
ความเห็น โดยจะสรุปตามยุทธศาสตร ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมหนังสือประชุมนี้ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในทองถ่ิน และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
     จํานวนโครงการ ท่ีอยูในแผนพัฒนาสามป ในป 2559 จํานวน 40 โครงการ 
     จํานวนโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติประจําป 2559 จํานวน 11 โครงการ  
                          ดําเนินการแลว จํานวน 11 โครงการ 
                          ไมไดดําเนินการ จํานวน - โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 7 โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากการโอนเงินงบประมาณฯ 17 โครงการ 
     จายขาดเงนิสะสม 3 โครงการ 
     สรุป จํานวนโครงการ ที่ไดดําเนินการจริง ในป 2559 จํานวน 38 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
     จํานวนโครงการ ท่ีอยูในแผนพัฒนาสามป ในป 2559 จํานวน 22 โครงการ 
     จํานวนโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติประจําป 2559 จํานวน 1 โครงการ  
                          ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ 
                          ไมไดดําเนินการ จํานวน - โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค - โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากการโอนเงินงบประมาณฯ - โครงการ 
     สรุป จํานวนโครงการ ที่ไดดําเนินการจริง ในป 2559 จํานวน 1 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จํานวนโครงการ ที่อยูในแผนพัฒนาสามป ในป 2559 จํานวน 3 โครงการ 
     จํานวนโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติประจําป 2559 จํานวน 1 โครงการ  
     จํานวนโครงการ จากเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค - โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากการโอนเงินงบประมาณฯ - โครงการ 
     สรุป จํานวนโครงการ ที่ไดดําเนินการจริง ในป 2559 จํานวน 1 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
     จํานวนโครงการ ท่ีอยูในแผนพัฒนาสามป ในป 2559 จํานวน 36 โครงการ 
     จํานวนโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติประจําป 2559 จํานวน 25 โครงการ  
                          ดําเนินการแลว จํานวน 18 โครงการ 
                          ไมไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค - โครงการ 
     จํานวนโครงการ จากการโอนเงินงบประมาณฯ 4 โครงการ 
     สรุป จํานวนโครงการ ที่ไดดําเนินการจริง ในป 2559 จํานวน 22 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและ
ยั่งยืน 
     จํานวนโครงการ ท่ีอยูในแผนพัฒนาสามป ในป 2559 จํานวน 5 โครงการ 
     จํานวนโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติประจําป 2559 จํานวน 2 โครงการ  
                          ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ 
                          ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
     สรุป จํานวนโครงการ ที่ไดดําเนินการจริง ในป 2559 จํานวน 5 โครงการ 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนโครงการ ท่ีอยูในแผนพัฒนาสามป ในป 2559 จํานวน 47 โครงการ 
     จํานวนโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติประจําป 2559 จํานวน 31 โครงการ  
                          ดําเนินการแลว จํานวน 27 โครงการ 
                          ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ 
     สรุป จํานวนโครงการ ที่ไดดําเนินการจริง ในป 2559 จํานวน 33 โครงการ 
ผลการติดตามแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  สามารถสรุปได  ดังน้ี 
  ๒.๑  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ๒.๒  องคการบริหารสวนตําบลสามารถดาํเนินงานไดตามวัตถุประสงค
รอยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา  ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 
           (ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)   

การดําเนินงาน 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

แผนพัฒนา
สามป 

บรรจุในขอบัญญัติ
เพื่อปฏิบัติ 

แผนพัฒนา
สามป 

บรรจุในขอบัญญัติ
เพื่อปฏิบัติ 

จํานวนโครงการ ๒๔๕ ๕๔ ๑๓๔ ๖๖ 

รอยละ - ๒๒ - ๕๐ 

จากตารางเปรียบเทยีบจะเห็นวาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะป ๒๕๕๙ 
มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมนอยกวาป  พ.ศ. ๒๕๕๘  แต มีโครงการที่ไดดําเนินการ
มากกวาป ๒๕๕๘ เนื่องจาก 
๑)  มีการจัดโครงการอบรมผูนําชุมชน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงทําใหการทํา
ประชาคมหมูบาน ไดคัดกรองโครงการท่ีเห็นวาสําคัญจริงๆ และจัดลําดับความสําคัญ กอน
นําเขาแผนพัฒนาตําบล 
๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมไดเสนอขึ้นมาใหมมีจํานวนนอยลง 
๓) โครงการที่นําไปบรรจุในขอบัญญัติ ป ๕๙  มีลักษณะเปนโครงการภาพรวม สามารถ
แตกแยกยอยไดหลายกิจกรรม จึงทําใหโครงการที่ดําเนินการในป ๕๙ เพ่ิมข้ึน 
๔) มีการเรงการดําเนินการตามโครงการกอสราง ในปงบประมาณ 2557,2558 และ2559      

๕.  ปญหาและอุปสรรคขององคการบริหารสวนตําบล 
๑.) จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมาก แตการนําไปปฏิบัติไดนอย 
๒.) จํานวนโครงการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม และพัฒนาดานบุคลากรทางการศึกษา มี

จํานวนนอย 
๓.) ประชาชนยังมีสวนรวมในการจัดทําแผนนอย และการรับรูเก่ียวกับโครงการ กิจกรรม 

ผลการดําเนินงานตามแผนยังไมมากเทาที่ควร 
๔.) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
    

๖.  ขอเสนอแนะ   
๖.๑  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน  
๒ การจัดทําแผนพัฒนา ควรมีความชัดเจนวาในแตละปจะดาํเนินการอะไรบางและนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดแผนเปนกรอบการดําเนินงานโดยเครงครัด 
๓ ควรเพ่ิมโครงการ กิจกรรม ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมากกวานี้ เชน การดูแล
รักษาตนนํ้า การปลูกฝงจิตใจใหประชาชนรักถิ่นเกิด รวมใจรักษาสิ่งแวดลอม 
๓ ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ในแผนพัฒนาสามป   
๕ ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดอืดรอนมากที่สุด  
เชน  ถนน ไฟฟา น้ําอุปโภคบริโภค  
๖.๒  การบริการประชาชน 
๑ ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคาํแนะนําที่ดี    
๒ ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
๓ ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล จากขอเสนอแนะ
ดังกลาว  หากองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําสามารถดําเนินการได  จะสงผลให
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ืองขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการปรับปรุง 
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทางขึ้น อบต.หวยชมภู จํานวน ๘,๐๗๓,๐๐๐ บาท 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจตุพล 
อินตะสงค เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ครับ  

     - อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1438 ลว.10 มีนาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหยกเลิก
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
          1. หนังสือ มท 0808.4/ว3161 ลว.12 ตุลาคม 2553  
          2. หนังสือ มท 0808.2/ว2150 ลว.27 พฤษภาคม 2556 
          3. หนังสือ มท 0808.2/ว2029 ลว.25 กรกฎาคม 2557 
และใหใชหลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ฉบับลาสุดแทน โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
          1) ให อปท. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจ
เงิน ของ อปท. พ.ศ.2547  
 
 
 
          2) กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม ดังตอไปน้ี 
                1. โครงการ/กิจการ ตองเปนประโยชนโดยตรงกับประชาชน และตรงกับ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง และไมซ้ําซอนกับโครงการที่ อปท.ไดทําไวแลว 
ท้ังนี ้ไมใหนําเงินสะสมไปใชจายในโครงการหรือกิจการท่ีฟุมเฟอย หรือไมกอประโยชน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต.หวยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยตรงกับประชาชน เชน การกอสรางปรบัปรุงอาคารสํานักงานที่ทําการ การจัดหารถ
สวนกลาง การจัดหาครุภัณฑสํานักงาน การศึกษาดูงาน เปนตน 
                2. โครงการ/กิจการ ตองอยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. ในดานการใหบริการ
ชุมชนและสังคม กิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายได หรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนตามระเบียบ มท.วาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 ขอ 89 โดยใหความสําคัญใน
ดานตางๆดังนี้ 
                      2.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามปลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                      2.2 โครงการเก่ียวกับการปรับปรงุหรอืจัดใหมีแหลงนํ้าดานการเกษตร 
เชน ฝาย คลองไสไก ทอสงนํ้า ขุดสระ บอบาดาลเพ่ือการเกษตร เปนตน 
                      2.3 ปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน ประปา
หมูบาน ถังเก็บน้ําขนาดกลาง บอบาดาลเพื่อการเกษตร เปนตน 
                      2.4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล(การทองเท่ียววิถี
ไทย) การสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวในทองถิ่น เชน การกอสรางหรือปรับปรงุแหลง
ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เชน หองสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ 
ฯลฯ การดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว การจัดใหมีไฟฟาและแสงสวาง เปนตน 
                      2.5 โครงการสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐ 
                      2.6 โครงการหรือกิจการตามอํานาจหนาที่ ที่ อปท.เห็นวาจําเปนตอง
ดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 
ขอเชิญทานนายกประสิทธิ์ แซหมี่ ไดชี้แจงรายละเอียด โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ทางข้ึน อบต.หวยชมภู ครับ 
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขออนุมัติใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางข้ึน อบต.หวยชมภู จํานวน 8,073,000 บาท โดยขอชี้แจงดังน้ี 
     เหตผุลและความจําเปน 

1. ถนนสายนี้ เปนถนนสายหลักที่สําคัญที่จะเขาหมูบานหลายหมูบาน ไดแก ม.3 ม.4 
ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 และ ม.11 และสถานที่ราชการตางๆ เชน สํานักงาน อบต.หวย
ชมภู โรงเรียนบานปางขอน โรงเรียนบานผาลั้ง โรงเรียนหวยแมเลี่ยม โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพบานปางขอน สถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบานปางขอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอีก
หลายหมูบาน อีกทั้งเปนเสนทางแหลงทองเท่ียวอีกหลายแหง ซึ่งจะมีประชาชนไดรับ
ประโยชนจากโครงการกอสรางถนนสายนี้ ประมาณ 9 พันกวาคน แตปจจุบัน ถนนสายนี้
เกิดชํารุดเสียหายเปนหลุมเปนบอหลายแหงและลาดชัน จนทําใหผูสัญจรไปมาประสบ
อุบัติเหตุบอยครั้งจนกระทั้งมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ขาพเจาจึงเห็นวาสมควรปรับปรุง 
ซอมแซม ถนนสายนี้โดยเรงดวน เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต และ
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสัญจรไปมาอีกดวย  

 
2. ถนนสายนี้ เปนถนนสายหลักในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของชาวบานไป

ขาย อาทิเชน กาแฟ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ เงาะ ลําไย แมคคาเดเมีย ทอ พลับ และพืชผล
ทางการเกษตรอีกมากมาย ซึ่งสรางรายไดใหกับชาวบานมูลคาหลายลานบาทตอป 

3. ถนนสายนี้ เปนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว และแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของตําบล 
ซึ่งเปนการสงเสริมและสรางรายไดใหแกชุมชน อีกทั้งเปนการสงเสริมการเรียนรูในชุมชน
แบบพอเพียงตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย 
     ความจําเปนและความเรงดวน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทรงวุฒิ สายฉลาด 
ผูอํานวยการกองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 
 
 

เนื่องจากถนนสายนี้เกิดความชํารุดเสียหาย เปนหลุม เปนบอ หลายแหง บางจุดเปน
ทางแคบ และลาดชันขึ้นเขา จึงกอใหเกิดอันตรายแกผูใชทางเปนอยางมาก และในชวงที่
ผานมาไดมีชาวบานไดเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตแลว ทางหนวยงาน อบต.ก็ไมไดนิ่งนอนใจ 
และเล็งเห็นถึงความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุนี้ 
โดยไดจัดสรรงบประมาณลงไปซอมแซมถนนแลวบางสวน แตงบประมาณยังไมเพียงพอใน
การปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลักสายนี้ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติใชจายเงินสะสม
จากสภาฯอยางเรงดวน เพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาวใหแลวเสร็จกอนเขาฤดูฝน 
เนื่องจากมีชาวบานไดรับความเดือดรอนจํานวนมาก  

โดยขาพเจา ไดตรวจสอบเงินสะสมคงเหลือ ที่สามารถนําไปใชได ณ ปจจุบัน คือ
11,228,213.05 บาท ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ครับ 

สําหรบัรายละเอียดของโครงการนี้ จะขอใหทางกองชางมาชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายทรงวุฒิ 
สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง อบต.หวยชมภู ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงถนน คสล.ทางขึ้น อบต.หวยชมภู รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานครับ    
ประกอบดวยกลุมงาน 4 กลุมงาน ดังนี้ 
     กลุมงานที่ 1 งานถนน คสล.ขนาด 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 15 ซม 
     กลุมงานที่ 2 งานถนน คสล.ขนาด 5 เมตร ยาว 836 เมตร หนา 15 ซม 
     กลุมงานที่ 3 งานขยายขอบขางถนน คสล.ขนาด 1 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา15 ซม 
     กลุมงานท่ี 4 งานการดเรลก้ันขางทางกันตก ใชแผนราวเหล็กลูกฟูก หนา 2.5 มม. ยาว
ไมนอยกวา 4 เมตร จํานวน 434 แผน เปนความยาวรวม ทั้งหมด 1,736 เมตร 
กลาวโดยสรุปโครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางขึ้น อบต.หวยชมภู รวมปริมาณงานท้ังหมด 
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,691 ตร.ม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย ครับ          
 
ครับ ก็เปนโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ตามอํานาจหนาที่ 
นะครับ ซึ่งหากดําเนินการชาไป อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ และอาจจะทําใหเกิดความ
เสียหายที่มิอาจประเมินคาไดแกพี่นองเราก็ได นั้นคือ ชีวิตของพี่นองตําบลหวยชมภูเรานะ
ครับ มีทานใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครบั ...... หากไมมี กระผมขอมตทิี่ประชุมสภาฯเพ่ือ
อนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรงุถนน คสล.ทางข้ึน อบต.หวยชมภู ครบั 
 
- รับรอง               จํานวน      18   เสียง 
- ไมรบัรอง            จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 เพ่ือจัดซื้อ

โตะหมูบูชา โตะหมู 9 จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 10,000 บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

ขอระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจตุพล 
อินตะสงค เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ครับ  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ขอ 27 กําหนดวา การโอน



 

 

 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต.หวยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอเชิญทานนายกประสิทธิ์ แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ไดเสนอโครงการที่จะขออนุมัติ
โอนครับ 
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขอเสนอรายการที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2560 เพื่อตั้งเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ คือ จัดซื้อโตะหมูบูชา โตะ
หมู 9 จํานวน 1 ชุด ราคา10,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ
ครับ 
     - ตามที่ สํานักพระราชวัง ไดมีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต และไดมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยให
ทองถ่ินจัดเตรียมสถานที่ และโตะหมูบูชา (โตะหมู 9) สําหรับบริการประชาชนแสดงความ
อาลัย ใหสมพระเกียรติฯ ท้ังน้ี องคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู มีโตะหมูบูชา (โตะหมู 
7) เพียงชุดเดียว ซึ่งต้ังไวในหองประชุมแหงนี้ หากนําออกไปต้ังไวนอกสถานที่ เพื่อบริการ
ประชาชน หองประชุมแหงนี้จะไมมีโตะหมูบูชาไวประกอบกิจกรรมตางๆ ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติจากสภาฯ เพื่อขอจัดซื้อโตะหมูบูชา (โตะหมู 9) จํานวน 1 ชุด เพ่ือมาจัดเตรียม
สถานที่ถวายความอาลัยครบั 
     - โอนลดจากโครงการฝกทบทวน อปพร. ตั้งไวตามขอบัญญัติ 100,000 บาท โอนลด
คร้ังนี้ 10,000 บาท คงเหลือหลังโอนครั้งนี้ 90,000 บาท เพ่ือมาตั้งเปนรายการใหม ใน
หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงาน บริหารงานท่ัวไป รายการ จัดซ้ือโตะหมูบูชา 
จํานวน 10,000 บาท  
 

มีทานใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ  
- กระผมขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติโครงการครับ 
 
- รับรอง               จํานวน      18   เสียง 
- ไมรบัรอง            จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบในการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
จํานวน 3 แหง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจตุพล 
อินตะสงค เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ครับ  
     - ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2548  
        ขอ 5 บุคคลใดมีความจําเปนและประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยู
อาศยัภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่นคําขอตอจังหวัดทองที่ท่ีปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานท่ีกรม
ปาไมกําหนด ตามแบบ ป.ส.๒๐ (สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส.๒๑ 
(สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ัวไป) แลวแตกรณี ทายระเบียบนี้ พรอมดวย



 

 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต.หวยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต.หวยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมเดช จะซา 
ส.อบต.หมูท่ี 8 
 
 
 

หลักฐานตางๆ ตามที่ระบุไวในแบบคําขอ และใหจัดทําคําชี้แจงเก่ียวกับเหตุผลและความ
จําเปนที่ตองขออนุญาตประกอบคําขอดวย 
        ขอ 8 (5) ไมมีปญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ท่ีปานั้นต้ังอยู 

  

ขอเชิญทานนายกประสิทธิ์ แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ครับ 
 
      
เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขอความเห็นชอบในการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ จํานวน 3 แหง ดังนี้  
        ๑. เพ่ือประโยชนทางการศึกษาของโรงเรียนบานหวยชมภู และโรงเรียนอีก 6 แหง 
        ๒. เพ่ือกอสรางที่ทําการ อบต.หวยชมภู 
        3. เพ่ือกอสรางถนนสาธารณะ สายหลัก ทางข้ึน อบต.หวยชมภู  
     - เนื่องจาก พื้นที่ตําบลหวยชมภู ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบ
ของกรมปาไม ดังนั้น จึงตองขออนุญาตทาํประโยชนในพื้นที่ปาสงวนฯ ตามระเบียบกรมปา
ไม ดังนี้เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงไปเบื้องตนแลว  

มีทานใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ  
- ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบในการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ ครับ 
 
- รับรอง               จํานวน      18   เสียง 
- ไมรบัรอง            จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  
 
เขาสูระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ณ บานจะนู หมูที่ 8 ครับ ขอเรียนเชิญทานนายกครบั 
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยการเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ตามหนังสือกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 ที่ ตช 0030.42/2352 
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานจะนู โดย
ทางกองกํากับการฯ จะดําเนินการบริหารจัดการในศูนยเอง จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ
กอนดําเนินการ ซึ่งทางกองกํากับการฯไดประสานกับทางหมูบานและชุมชน พบวาวาเด็ก 
วัย ๐-๓ ป มีจํานวนมากพอสมควร และมีฐานะยากจน พ้ืนที่คอนขางทุรกันดาร การ
เดินทางสัญจรไปมาลําบาก จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนยการเรียนฯ ที่บานจะนูแหงนี้ ในโอกาส
นี้ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 นายสมเดช จะซา สมาชิกสภาฯ ในเขตพ้ืนท่ี ไดชี้แจง
รายละเอียดตอไปครับ  
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสมเดช  
จะซา สมาชิกสภาฯหมูที่ 8 ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ครับ 
     - เนื่องจากทางหมูบาน ไดประสานกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 
จังหวัดพะเยา ใหจัดการเรียนการสอนแกเด็กนักเรียนในหมูบานที่อยูหางไกล เดินทางไป
เรยีนลําบาก โดยเฉพาะชวงฤดูฝน ผูปกครองที่มีฐานะยากจน ไมมีเงนิจางรถรับสง ทําให



 

หมดโอกาสการไปเรียนหนังสือ จึงไดขอจัดตั้งศูนยการเรียนฯ ระดับประถม ระดับชั้น ป.1-
ป.6 สถานท่ีจัดตั้งอยูที่ บานจะนู ครับ 
 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 

ครับ ก็เปนเร่ืองการพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน ลูกหลานของเราซึ่งจะเปนอนาคต
ของชาตินะครับ เราควรเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดเรียนหนังสือ  มีสมาชิกทานใดจะขอ
อภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ 

นายจะแกะ เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสิทธิชัย 
แสนพอ สมาชิกสภาฯหมูที่ 4 กระผมเห็นดวยกับการจัดตั้งศูนยการเรียน ตชด.บานจะนู 
เนื่องจากการพัฒนาการศกึษาใหกับเด็กที่อยูหางไกล ไดมีโอกาสเรียนหนังสือ เพ่ือเปน
อนาคตท่ีดีของชาติ เปนสิ่งที่ควรสนับสนุน อีกทั้งงบประมาณทาง ตชด.ก็จะสนับสนุนให 
ถาเปนไปได กระผมอยากใหทานสมาชิกทุกทานมีมติเห็นชอบกับโครงการดีๆอยางนี้ครบั 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ หากไมมีกระผมขอมติที่ประชมุเพื่อเห็นชอบในการจัดตั้ง 

ครับ 

มติท่ีประชุม 
 

- เห็นชอบ             จํานวน      18   เสียง 
- ไมเห็นชอบ          จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงหองทํางานกองการศึกษาฯ อบต.

หวยชมภู ขอเรยีนเชิญทานนายก หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของครับ 

นางกชนันท วงคแกว 

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางกชนันท วงค
แกว ผูอํานวยการกองการศึกษา อบต.หวยชมภู ขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมหองทํางานของกองการศึกษา ดังนี้คะ 
     - ตามที่ กองการศึกษาฯ ไดใชหองพักรับรอง อบต.หวยชมภู ซึ่งมี หอง ๒ หอง และ 
หองน้ํา ๑ หอง เพ่ือเปนหองทํางานของกองการศึกษาฯ ชั่วคราว (ระหวางรอการกอสราง
อาคารสํานักงานใหม) นั้น  
    ปจจุบันหองการศกึษาฯ มีเจาหนาที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่เพ่ิมขึ้น จึงทําใหพ้ืนที่ในหองทํางานนอยลง อีกทั้ง ในหองทํางานยังมีสวนที่
เปนหองเก็บของ และหองนํ้า ทําใหหองแคบ ดังนั้น ทางกองการศึกษาฯ จึงไดประชุมหารือ
เพื่อปรบัปรุงหองทํางานใหกวางขึ้น โดยไดขอสรุป คือ จะทําใหหองเปนหองโลงๆ ไมมี
หองน้ํา ไมมีหองตางๆ เปนพ้ืนที่โลง เพ่ือจะไดจัดหองทํางานเปนสัดเปนสวน ดูสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย สรางสุขภาวะที่ดีในการทํางาน และบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ
ไดสะดวกยิ่งข้ึน 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบ ครับ 
     

มติท่ีประชุม 
 

- เห็นชอบ             จํานวน      18   เสียง 
- ไมเห็นชอบ          จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการกอสรางอาคารท่ีทําการ อบต.หวย
ชมภู ขอเชิญทานนายก หรือ เจาหนาที่ที่เก่ียวของ ไดชี้แจงครับ 



 

นายทรงวุฒิ สายฉลาด 
ผูอํานวยการกองชาง 

 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายทรงวุฒิ 
สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง อบต.หวยชมภู ขอชี้แจงรายละเอียดการดังนี้ครับ 
     - จากการที่มีการทดสอบคุณสมบัติดิน จุดกอสรางอาคารสํานักงาน อบต. พบวาดินมี
คุณสมบัติสามารถรับน้ําหนักได แตเนื่องจากกําแพงดินแบบเดิม มีความลึก 4 เมตร และ
กวาง 4 เมตร ทําใหตองขุดดินในปริมาณท่ีมากและตองถมกลับเขาไปใหม ซึ่งจะทําใหการ
รับน้ําหนักของดินลดลง จึงมีการออกแบบกําแพงกันดินใหม เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอฐาน
รากและคุณสมบัติของดินนอยที่สุด จึงมีการออกแบบปรบัเปล่ียนรูปแบบของกําแพงกันดิน
ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นายวัฒนวิทูร แยลอง 

รองประธานสภาฯ 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายวัฒนวิทูร  
แยลอง รองประธานสมาชิกสภาฯ และสมาชิกสภาฯ หมูที่ 11 ขอสอบถามครับ คือ ถา
ขนาดของกําแพงกันดินถูกลดลง แลวราคากอสรางจะลดลงดวยไหมครบั 

นายทรงวุฒิ สายฉลาด 
ผูอํานวยการกองชาง 

จากการประมาณเปรียบเทียบงานเพ่ิมลดกําแพงกันดินราคาคากอสรางไมลดลงครับ 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

กระผมขอมติที่ประชุม เร่ือง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงาน อบต.หวยชมภู โดยเปลี่ยนแปลงขนาดกําแพงกันดิน ครับ 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
นายกมล ใจกลา 
เจาพนักงานการไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อนุมัติ               จํานวน      18   เสียง 
- ไมอนุมัต ิ           จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง  

ระเบียบวาระที่ 4.8 ขอความเห็นชอบใชพ้ืนที่ในการขยายเขตไฟฟา ม.4 ม.5 และ ม.11 

ขอเรียนเชิญทางการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ แมลาว ชี้แจงครบั 

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทานผม
นายกมล ใจกลา เจาพนักงานการไฟฟาแมลาว ขอชี้แจงรายละเอียดดังน้ีครบั  
   ตามที่ไดรับหนังสือเรื่องขอขยายเขตไฟฟา จากหมูท่ี 4 บานผาลั้ง หมูที่ 5 บานกกนอย 
และหมู 11 สายบานปาลัน นั้น ในการนี้ไดรบัการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานกลาง
แลว แตทั้งนี้ ตามระเบียบของการไฟฟาฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกอนเขาดําเนนิการเพ่ือแนบหนังสือขออนุญาตขอใชพ้ืนที่ตอสํานักงานทรัพยากร
ธรรม ชาติ และสิ่งแวดลอม  
   ขั้นตอนการขอไฟฟา มีดังน้ีครับ 
1. มีหนังสือรับรองเห็นชอบจาก อบต. หวยชมภู มีบานเรอืนอยูจริง 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. รายชื่อครัวเรือนแตละครัวเรือน 
4. มีประชาคมหมูบานใชไฟเทาไหร กี่ครัวเรือน 
5. มีหนังสือจากผูใหญบานผูนําชุมชน  
6. มีแผนท่ีพอสังเขป มาตรา 1: 50,000 
7. มีแผนผังหมูบาน 
8. มีเอกสารขอใชพื้นที่ มาตรา 16 ตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ   



 

 
 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 

มติท่ีประชุม 
 

9. คาธรรมเนียม 1 บาท   
 ผมขอชี้แจงในที่ประชุมสภาแหงนี้ครับ 

กระผมขอมติที่ประชุม เร่ือง เห็นชอบใชพื้นที่ในการขยายเขตไฟฟา ม.4 ม.5 และ ม.11 

 

- อนุมัติ               จํานวน      18   เสียง 
- ไมอนุมัต ิ           จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง 

 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
     - การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจ เทิดไท 
องคราชัน ราชินี  
     - แผนปฏิบัติการ เชียงรายไรขยะ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2559-2560) ตามแนวทางประชารัฐ
ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.(พ.ศ.2559-2564) 
ขอเชิญทานนายกประสิทธิ์ แซหมี่ นายกอบต.หวยชมภู ไดชี้แจงครับ 

 

 

นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 

นายก อบต.หวยชมภู 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ตามที่ ไดรับแจงหนังสือที่ทําการอําเภอเมืองเชียงรายที่ ชร 
๐๐๒๓.๖/๔๓๐๑ ลว ๒ สค.๕๙ ให อปท.ดําเนินงานโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ 
เทิดไทองคราชัญ ราชินี เราไดตั้งในขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ แลว ทั้งนี้
ทางอําเภอเมืองเชียงราย ให อปท.แตงตั้ง คกก.ดําเนินงาน ในลักษณะเปนประชารัฐ 
ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่น ผูนําทองที่ ภาคธุรกิจเอกชน องคกรศาสนา ผูนําองคกร
ชุมชน และภาคสวนที่เก่ียวของอื่นๆ ทําหนาที่กําหนดจํานวนเปาหมาย หลักเกณฑการ
คัดเลือก และคักเลือกผูสมควรไดรับความชวยเหลือ กําหนดวิธีชวยเหลือ และอ่ืนๆตามที่ 
คกก.กําหนด และกําหนดแนวทางคราวๆตามรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี ้
     ทั้งน้ี อบต.หวยชมภู จะดําเนินการจัดตั้ง คกก.จํานวน ๒ ชุด ไดแก 
          ๑. คกก.สวนกลาง ซึ่งจะประกอบดวย ผูบริหาร ฝายสภา ขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิ 
หนวยงานราชการในพ้ืนที่ จํานวน 10 คน 
          ๒. คกก.ในพ้ืนที่ ซึ่งจะประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบาน ทุกหมูบาน ผูนําชุมชน 
องคกรภาคธุรกิจ องคกรอ่ืนๆในชุมชน จํานวน หมูบานละ 10 คน 
         ซึ่งในโอกาสตอไป จะไดแจงรายชื่อ คกก.ท้ัง ๒ ชุด ให ท่ีประชุมทราบครับ 
สวนเรื่องที่สอง เร่ืองแผนปฏิบัติการ เชียงรายไรขยะ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2559-2560) ตาม 
แนวทางประชารัฐภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.(พ.ศ.
2559-2564) ใหเราดําเนินการลดปริมาณขยะใหได 5 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งทั้งนี้จะได
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป โดยจะเนนการคัดแยกขยะกอนท้ิง และการหาที่ท้ิงขยะ
ในทุกหมูบานครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

ครับ ในวันนี้ทางหนวยงานทหาร สถานีเกษตรท่ีสูงบานปางขอน และทางโรงเรียนบานหวย
ชมภู ไดมารวมประชุมกับพวกเราดวยนะครบั ทางทานทหาร และทางทานผูอํานวยการ
โรงเรียนบานหวยชมภู มีอะไรแจงท่ีประชุม ขอเชิญนะครับ แลวหลังจากนั้น ก็ขอเชิญทาน
สมาชิกทุกหมูบาน ไดแจงตอไปนะครบั 

รอยเอกประยูร ใจมั่น 
หัวหนาชุดปฏิบัติการ 
บานปางขอน 

 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย....... 
ตําแหนงหัวหนาชุด รบัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ตําบลหวยชมถู ที่ทําการกระผมอยูที่สถานี
พัฒนาเกษตรฯบานปางของ หากมีอะไรใหทางสถานีฯชวยเหลือ ก็ยินดีอยางยิ่งนะครับ  
ผมมีเร่ืองที่จะฝากที่ประชุม 3 เรื่อง  
       1. เรื่อง การแอบแฝงของนายทุนที่ขึ้นมาหาผลประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
เชน ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ  
      2. เร่ือง ขอความอนุเคราะหซอมแซมที่พัก สถานีเกษตรท่ีสูงบานปางขอน ไมขอเปน
งบประมาณ แตขอเปนวัสดุอุปกรณ ที่สามารถซอมแซมที่พักอาศัยของเจาหนาที่ก็พอครับ 
     3. เร่ือง ขอความรวมมือ 7 วันอันตราย ผกก.ไดสั่งเนนย้ํา ใหคุมเขมเร่ืองการขับขี่
ปลอดภัย หากพบเห็น จับ ปรับ ติดคุก นะครับ 
     4. เร่ือง ยาเสพติด ชวยสอดสองดูแลในพื้นที่ดวยครับ ไมใหมีการแผระบาด 

 

 

นายสมพร สํานัก 
ผูอํานวยการโรงเรียน
บายนหวยชมภู 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสมพร 
สํานัก ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยชมภู เขามารับตําแหนงได 2 ปแลว สําหรับที่เขา
มารวมประชุมวันนี้ มี 1 เรื่อง คือ ขอความเห็นชอบการใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ซึ่งทานนายกไดกลาวไปแลวในชวงตนการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

นายทักษิน แสนสุวิโรจน 
ส.อบต.ม.1 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายทักษิน แสน
สุวิโรจน ส.อบต.หมู 1 มี 2 เรื่องกรณีการทําโครงการกอสราง ในพื้นที่เขตปาสงวนฯ เรา
อยาไปมองวาเราทําไมได เพียงแตวาเราไมไปบุกรุกปาเพิ่มเทานั้น การปรับเกรด หรือ 
ปรับปรุงถนนเพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา ของพ่ีนองประชาชน สมควรท่ีจะทําไดนะ
ครับ เรื่องขยะก็เหมือนกันจะเปนปญหาทุกป ไมรูจะไปขุดบอขยะที่ไหน ฝากผูบริหารดวย
ครับ 

นายเจษฎา เบเชกู 

ส.อบต.ม.2  

 

นายโชคทวี มณีศรีรักษ 

ส.อบต.ม.2 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเจษฎา เบเช
กู ส.อบต.หมู 2 บานผมไดจัดทําบริหารจัดการเรื่องปญหาขยะ โดยมีการจางคนเก็บขยะไป
ท้ิง คาใชจายประมาณ 50,000 บาท อยากใหทางผูบริหารฯไดหาทางเขาไปชวยแกไข
ปญหาขยะ มิใชหาแตท่ีทิ้งขยะนะครบั ตองหางบประมาณในการนําขยะไปทิ้งดวย 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายโชคทวี มณี
ศรีรักษ ขอฝากเรื่องไฟปา วามีมาตรการอยางไร มีรางวัลใหคนลาดตระเวนระวังไฟดวยได
ไหม วางแนวทางแตงตั้งคนลาดตระเวน แลวใหรางวัลคนเสี่ยงภัยเหลานี้ไดไหม ฝากทาง
ผูบริหารดแูลดวยครบั 

นายอายะ แลเชอ  

ส.อบต.ม.3 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานกระผมนายอายะ แลเชอ
ส.อบต.หมู 3 ปญหาการจัดการขยะ กระผมคิดวา ควรมีที่ท้ิงขยะ พรอมการคัดแยกขยะ 
และจัดการขยะอยางเปนระบบ ครบั 



 

นายสิทธิชยั แสนพอ 

ส.อบต.ม.4  

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสิทธิชัย 
แสนพอ ส.อบต.หมู 4 ผมมี 2 เร่ือง ครับ เร่ืองแรก ใกลปใหมเขามาแลว ขอใหเร่ิมตนแตสิ้ง
ดีๆ เร่ืองท่ี สอง ขอขอบคุณทุกทาน ที่สนบัสนุนงบประมาณกอสรางสะพาน คสล.ม.4 
ตอนนี้ชาวบานสัญจรไปมาไดอยางสะดวกครับ และขอบคุณอกีเร่ืองหนึ่ง งบประมาณป 60 
กอสรางถนนโคงนํ้าเหมยเสร็จเรียบรอยแลวครบั ชาวบานสัญจรไปมาไดดีครับ 

นายวัฒนวิทูร  แยลอง 

ส.อบต.ม.11 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายวัฒนวิทูร  
แยลอง ส.อบต.หมู 11 
1. จะมีการทําบุญอาคาร ศพด.ม.11 วันพรุงนี้นะครับ ขอเรียนเชิญทุกทานครับ  
2. ชาวบานถามวา ถนนสายหลักทางขึ้น อบต.บริเวณ ทาง ม.7 ทําท่ีชะลอความเร็ว 
สามารถทําไดไหมครับ 

 

 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- ตองขอขอบคุณ ผูบริหาร เจาหนาที่ที่เก่ียวของ ทานสมาชิกทุกทาน ที่ไดเห็นใจกันมอง
ภาพรวมของตําบล ที่ผลักดนัใหโครงการปรับเกรดผิวจราจร สําเร็จลุลวงไปดวยดี ชาวบาน
ที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก สบาย ไมลําบากเหมือนที่ผานมา และตองขอขอบคุณทุก
ทานที่เสียสละเวลามารวมประชมุ 
 - บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอปดการประชุม และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพครับ ขอบคุณครับ 

 

         
               
        (ลงชื่อ)                                    ผูบันทึกการประชุม 

 (นายจตุพล  อินตะสงค)          
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู   

 
 
 

        สบิตรี                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    (พทิยา  สินธปุญญา) 

                              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู     
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกตองจึงลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน 
 
 
 
 

(นายอาเวย   ฮาเยกุ)      (นายทักษิน  แสนสุวิโรจน) 
               ส.อบต.หมูที่ 7                           ส.อบต.หมูที่ 1 

 
(นายอายะ  แลเซอ) 

            ส.อบต.หมูที่ 3   


