
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู พิทยำ  สินธุปัญญำ 
2 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์  แซ่ลี้ 
4 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ทักษิน  แสนสุวิโรจน์  
5 นำยโชคทวี   มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่  2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี  มณีศรีรักษ์ 
6 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ  เยชอกู่ 
7 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ  แลเชอ 
8 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย  แสนพอ 
9 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง วินัย  แซ่พร่ำน 
10 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย อิทธิพล  ในค ำ 
11 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
12 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย  ลิว่ตระกูล 
13 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย  ฮำเยกุ 
14 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์  แซ่เติ๋น 
15 นำยจะที      แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
16 นำยสมเดช   จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช  จะซำ 
17 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
18 นำยอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี  จะสือ 
ผู้ลาประชุม / ผู้ขาดประชุม     –ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ  เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชกู 
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลชำนุกำรสภำ อบต./ปลัด อบต.ห้วยชมภ ู จตุพล  อินต๊ะสงค์ 
5 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
6 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
7 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
8 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
9 นำงสำวจันทกำนต์ จันทำ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จันทกำนต์ จันทำ 
10 นำงอ ำภำ ไพรเลิศสกุล ประชำชนบ้ำนปำงตะไคร้ อ ำภำ ไพรเลิศสกุล 



 

 

ผู้มำประชุม  18   คน 
ผู้ลำประชุม         - คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม   10 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.45  น. 
วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 ตำมประกำศเรียก

ประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 โดยมีห้วงระยะเวลำกำรประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2563 ถึง 
วันที่ 15 เมษำยน 2563 ก ำหนดไม่เกิน 15 วัน ดังนั้น ทำงสภำฯ จึงได้ก ำหนด วันประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 
ประจ ำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งก็คือในวันนี้  

เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว 
รวมทั้งสิ้น 18 คน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เข้ำห้อง
ประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2563 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

- สวัสดีผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในวันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 ซึ่งจะเป็นกำรพิจำรณำก ำหนด
สมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2563 และสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 
2564 และข้อรำชกำรอ่ืนๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ทุกท่ำนได้รับแล้วนะครับ 

ทีป่ระชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 เมื่อ
วันที่ 17 มกรำคม 2563 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะแก้ไขอีกไหมครับ 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

 
นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
พ.ศ.2537 ข้อ 33 วรรคสอง กล่ำวว่ำ กำรแก้ไขถ้อยค ำในรำยงำนกำรประชุมให้
กระท ำโดยมติของที่ประชุมสภำท้องถิ่น ดังนั้นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยชมภูท่ำนใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ก็เป็นอ ำนำจของมติสภำฯ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ... ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองกำรประชุมสภำ
ฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 ครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี – 

 



 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรแก้ไขแล้ว กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.1 ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มำตรำ 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสอง
สมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด และ
วรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำ
ออกไปอีกต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อระเบียบ ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
หน้ำที่ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ในหนึ่งปีให้มีประชุมสำมัญสองสมัย แต่ไม่เกินสี่สมัย 
ขอเรียนเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้
น าเสนอ พร้อมเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค์ ปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอสมัยประชุม 4 สมัย โดยพิจำรณำตำมห้วง
เวลำที่เหมำะสมในกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2563 และสมัย
ประชุมสำมัญ สมัยแรกประจ ำปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 
สมัยที่ 2 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน
เหตุผล ประชุมเพ่ือติดตำมโครงกำรต่ำงๆ ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1) ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยโครงกำรหรือไม่ 



 

 
สมัยท่ี 3  ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล  เนื่องจำกอยู่ในช่วงที่จะพิจำรณำเรื่องกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 ซึ่งตำมระเบียบฯ วิธีกำรงบประมำณฯ ผู้บริหำรจะต้อง
เสนอร่ำงข้อบัญญัติต่อสภำท้องถิ่น ภำยใน 15 สิงหำคม เพ่ือให้สภำฯ พิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติให้ทันต่อกำรประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 2564 ในเดือน 
ตุลำคม 2563 ซึ่งถือเป็นต้นปีงบประมำณครับ 

สมัยท่ี 4  ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เพ่ือให้นำยก อปท.ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้แถลงไว้ต่อสภำฯ ใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 และรำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2564 
ก าหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล ประชุมเพ่ือติดตำมโครงกำรต่ำงๆ ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยโครงกำรหรือไม่  
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ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2563 และประชุม
สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ขอเชิญนะครับ 
- ถ้ำไม่มีเสนอ ผมขอมติที่ประชุม เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ ประชุมสมัย
สำมัญ ดังนี้   
สมัยที่ 2 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
สมัยที่ 3 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
สมัยที่ 4 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 15 ธันวาคม  2563 
และประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2564 ดังนี้  
สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
- กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ             จ ำนวน     16   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ          จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2   เสียง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 11.45 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำ
ประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  (-พักรับประทานอาหาร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น  
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5.2 ขออนุมัติด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ 
(ตามมาตรา 60 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 งบประมำณ 498,000 
บำท 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 งบประมำณ 
500,000 บำท 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 งบประมำณ 
498,500 บำท 
- ขอเชิญท่ำนนำยก หรือ เจ้ำหน้ำที่ ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบด้วยครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

กระผมจะให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้อธิบำยรำยละเอียดนะครับ ขอเชิญผู้อ ำนวยกำร
กองช่ำงได้ชี้แจงรำยละเอียดครับ 

นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
         อ้ำงอิงตำมมำตรำ 60 แห่ง พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 และมติที่ประชุม สภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ได้อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำง ซ่ึงทำง อบต.ห้วย
ชมภู ได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงโครงกำรดังกล่ำวแล้ว แต่ทั้งนี้ มีโครงกำรที่ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกไม่มีผู้เสนอรำคำ ด้วยเหตุผลที่ว่ำรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะของงำนจ้ำง หรือ แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 
1. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 จ ำนวน 498,000 บำท  
2. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 จ ำนวน 500,000 บำท  
3. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 จ ำนวน 498,500 บำท 
        ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนสูงสุด และแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงตำม
มำตรำ 60 แห่ง พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560 และ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท08508.2/ว5994 ลว.4 ตุลำคม 2562 
โดยให้สำมำรถ จัดท ำแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงได้ โดยผู้ที่จัดท ำไม่จ ำเป็นต้องมี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ซึ่งโครงกำรที่จะด ำเนินกำร
จ้ำงออกแบบนั้น เป็นประเภทงำน ถนน มีลักษณะงำนที่ไม่ซับซ้อนนัก  
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ครับ ก็เป็นโครงกำรที่จ ำเป็นเร่งด่วน ที่ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
ที่อยู่ห่ำงไกลนะครับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในช่วงนี้ หรือ ก่อนฤดูฝน ก็จะสร้ำง
ควำมเดือนให้กับประชำชนในพื้นท่ีเป็นอย่ำงมำกนะครับ 
- มีท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มีท่ำนใดสอบถำมเพ่ิม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ อบต.ห้วยชมภู ใช้
แบบรูปรำยกำรงำนกอ่สร้ำงเองได้  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ             จ ำนวน     15   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ          จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      3   เสียง 
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5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 ประจ าปี 2563  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ที่เกี่ยวข้องครับ และขอเชิญท่ำนนำยก 
อบต.ห้วยชมภู ได้ชี้แจงรำยละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม แผนพัฒนำท้องถิ่น
ครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
หมวด 4 กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ 
ข้อ 21  กำรแก้ไขแผนพัฒนำเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น   
ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 
       (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
       (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสี่
ปีที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
       (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วน ต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหำร
ท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้ต่อไป 
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เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ในเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2563 ขอเชิญนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปี 2563 ครับ ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือประชุมนี ้



 

บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 

              ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565) เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2562 แล้วนั้น 
              ทั้งนี้ เนื่องจำกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยชมภู (พ.ศ.2561-2565) ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรม/โครงกำรที่ทำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  และมีบำงโครงกำรที่จ ำเป็นเร่ งด่วนต้อง
ด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2563 จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปี 2563 โดยอำศัยอ ำนำจตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 /2 ในกรณีกำรเพ่ิมเติมแผน
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ งำนพระรำชพิธี 
รัฐพิธี นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทยให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำร
ท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศ
ให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบ
กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปี 2563 เพ่ือจัดท ำโครงกำรอุดหนุนส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย ในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด 
ชร 0021/308 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงำนดังกล่ำวขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 50,000 บำท และให้ตั้งงบประมำณให้เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับฝึกทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวนในแต่ละปี ตำมหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ก ำหนดเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 / 2563 

1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรจัดงำน/กิจกรรมที่ส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย จัดขึ้นหรือสนับสนุนส่วนรำชกำร 
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ แก่ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับพ้ืนที่ 
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนให้ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดเชียงรำย เพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรฝึกอบรมดังกล่ำวฯ 
 



 

งบประมาณ : ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 50,00 บำท 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ทุกภาคส่วนใน อปท. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเพ่ือสร้างจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย 

 2.โครงการ ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำต ำบลห้วยชมภู  
               (หลักสูตรทบทวน) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรจัดงำน/กิจกรรมที่ส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย จัดขึ้นหรือสนับสนุนส่วนรำชกำร 
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ แก่ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับพ้ืนที่ 
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) : เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ อปท.
ให้มีบุคลำกรที่สำมำรถช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ 
งบประมาณ : ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2565 จ ำนวนปีละ 100,000 บำท 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ และมีมำตรฐำนเดียวกัน 
หน่วยรับผิดชอบหลัก งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนักงำนปลัด อบต.ห้วย
ชมภู 

ที่ประชุม (พิจารณาตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฯ)  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- มีท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็น หรือ ค ำแนะน ำประกำรใด ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย หรือ เสนอแนะเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปี 2563 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ             จ ำนวน    16   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ          จ ำนวน      -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 
สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 

เรื่องอ่ืนๆ 
ท่ำนใดเรื่องแจ้งไหมครับ ขอเชิญครับ 



 

นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยชูวิทย์ 
แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ช่วยเหลืองำนโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม  
4 ชนเผ่ำ ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยสิทธิชัย 
แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอขอบคุณทีมงำน อบต.ห้วยชมภู/เจ้ำหน้ำที่ ที่ได้ช่วยเหลือ
ด ำเนินกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง แบบให้โครงกำรที่ค้ำงอยู่ ของหมู่ที่ 4 (แสนต่อ และ
หำดยำว) หมู่ที่ 10 สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ ขอบคุณครับ 

นำยสมเดช จะซำ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยสมเดช 
จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 แจ้งประชำสัมพันธ์ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จะเสด็จ
เยือนศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู เบื้องต้นได้ประสำนให้โรงเรียน  
ชุมชน และหน่วยงำนในพื้นท่ี จัดเตรียมพ้ืนที่ โดยขอให้ทำง อบต.ห้วยชมภู สนับสนุน
เต็นท์ 14 หลัง , อำหำรพร้อมเครื่องดื่ม และปรับเกรดฯ เพื่อรับเสด็จฯ ในวันดังกล่ำว 
ทั้งนี้ขอเชิญทุกท่ำนร่วมเฝ้ำรับเสด็จฯ ในวันดังกล่ำวด้วย ขอบคุณครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 และ
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 
 

 

 ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกกำรประชุม 

 (นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์)         
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู   

 
 

        สิบตรี                              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                           (พิทยำ  สินธุปัญญำ) 

            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 

                  (นำยอำเวย   ฮำเยกุ)     (นำยทักษิน  แสนสุวิโรจน์) 
                  สมำชิก อบต.หมู่ที่ 7                     สมำชิก อบต.หมู่ที่ 1 
 

 
         (นำยอำยะ  แลเซอ) 

      สมำชิก อบต.หมู่ที่ 3 

จตุพล  อินต๊ะสงค์ 

พิทยา สินธุปัญญา 

อาเวย ฮาเยกุ ทักษิน แสนสุวิโรจน์ 

อายะ แลเชอ 


