
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  1/๒๕61  ครั้งที่  ๑ 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
**************************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ............................................................................................................................. ....... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  4/2560   

ครั้งที่  1  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.๑  กําหนดการดําเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่  ประจําปี  2561 
   3.๒  กําหนดการดําเนินโครงการสรงน้ําพระธาตุภูขวาง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  พ.ศ.2561                     
(2  สมัยถึง  4  สมัย) 

                     4.2  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย 
ในปี  พ.ศ. 2561 

   4.3  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก  พ.ศ. 25๖2 
4.๔  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
   .............................................................................................................. ...................... 
   ............................................................................................................................. ....... 
   .............................................................................................. ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่  สภา  ๒๕๕๙/ว ๐๐๓             ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ตําบลหว้ยแก้ว   

       อําเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                              ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

เรียน ผู้อํานวยการกองคลัง  หัวหน้าสํานักงานปลัด  และหัวหน้าส่วนโยธา   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมฯ                  จํานวน  ๑  ฉบับ 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว  มีข้อราชการที่จะประชุมปรึกษาหารือ        
พิจารณาลงมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว  และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร          
ส่วนตําบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๑   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนงานราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                   (นายฐิติพงศ์  ชํานาญกลิ้ง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว   
                                           
กิจการสภาอบต.ห้วยแก้ว 
สํานักงานปลัด   
โทรศัพท/์โทรสาร  ๐-๕๔๔๓-๐๙๐๐ 
www.huaikaew.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huaikaew.go.th/


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1/๒๕61  ครั้งที่  ๑ 
วันที่  15  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕61 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
 
ท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายฐิติพงศ์  ชํานาญกลิ้ง ประธานฯ   
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ   
๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑   
๔ นายประกายศรี  ปวงคํามา ส.อบต.หมู่ ๒   
๕ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒   
๖ นายเชาวลิต  รําไพ ส.อบต.หมู่ ๓   
๗ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔   
๘ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔   
๙ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕   

๑๐ นางวรัญญา  ลําดวน ส.อบต.หมู่ ๕   
๑๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖   
๑๒ นายเจมส์  พงษ์คํา ส.อบต.หมู่ ๖   
๑๓ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗   
๑๔ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘   
๑๕ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘   
๑๖ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙   
๑๗ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐   
๑๘ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐   
๑๙ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑   
๒๐ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑   
๒๑ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒   
๒๒ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒   
๒๓ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓   
๒๔ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓   
๒๕ นางสุชาดา  ทะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๖ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๗ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕   



ท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๒๘ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕   
29 นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖   
๓๐ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๑ นางรัชนี  บุญเรือง ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๒ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ   
 
รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุม 
ท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต.   
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ   
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ   
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ   
๕ นางวาสนา  ธรรมชัยกุล ผอ.กองคลัง   
๖ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หน.สนง.ปลัด   
๗ นายวิรัตน์  ชอบจิต นายช่างโยธา   
๘ นางนิรมล  วงศ์สม นักวิเคราะห์ฯ   
๙     

๑๐     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  1/๒๕61  คร้ังที่  ๑ 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
……………………………………… 

 
ผู้มาประชุม  28  คน 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายฐิติพงศ ์ ชํานาญกลิ้ง ประธานฯ ฐิติพงศ์  ชํานาญกลิ้ง  
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ สมพัต  สิงห์แก้ว  
๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑ พุด  มีทอง  
๔ นายประกายศรี  ปวงคํามา ส.อบต.หมู่ ๒ ประกายศรี  ปวงคํามา  
๕ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒ สิงห์หา  ไชยพรม  
๖ นายเชาวลิต  รําไพ ส.อบต.หมู่ ๓ เชาวลิต  รําไพ  
๗ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔ พิช  อวดหาญ  
๘ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔ อธิลักษณ์  มุสุ  
 9 นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕ สุพจน์  เบาใจ  
๑๐ นางวรัญญา  ลําดวน ส.อบต.หมู่ ๕ วรัญญา  ลําดวน  
๑๑ นายเจมส์  พงษ์คํา ส.อบต.หมู่ ๖ เจมส์  พงษ์คํา  
๑๒ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗ สนั่น  หน่อแก้ว  
๑๓ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ สุนัน  ไชยกุล  
๑๔ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ ทองสุข  ไชยกุล  
๑๕ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙ สุทิวัส  ธิตา  
๑๖ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐ สงคราม  สายอินต๊ะ  
17 นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑ สมพงษ์  ยังกองแก้ว    
๑๘ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  
๑๙ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒ อดุลย์  วงศ์เปี้ย  
๒๐ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓ แสงหล้า  สมเครือ  
๒๑ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓ นรินทร์  แสนจิต  
22 นางสุชาดา  ธะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔ สุชาดา  ธะดวงสอน  
๒๓ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔ สรณ์  สอนใจ  
๒๔ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕ ไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  
๒๕ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕ พงศกร  สงวนใจ  
๒๖ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖ มงคล  ฟองขาว  
๒๗ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗ ศรีมา  วาสอนใจ  
๒๘ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗ รัชนี  แสงศรีจันทร์  

/หน้า  ๒... 



-๒- 
 
ผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖ ลาป่วย 
2 นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐ ลากิจ 
3 นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑ ลากิจ 

 
ผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต. สมศักดิ์  กะทง  
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ เสาร์  ไชยกุล  
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ นันทิยา  สิงห์แก้ว  
๔ นายประยงค์  บุญตา เลชานายกฯ ประยงค์  บุญตา  
๕ นายชัยพร  โรจนสินธ ุ เลขาสภาฯ ชัยพร  โรจนสินธ ุ   
๖ นางวาสนา  ธรรมชัยกุล ผอ.กองคลัง วาสนา  ธรรมชัยกุล  
๗ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าสํานักปลัด วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว  
๘ นางนิรมล  วงศ์สม จนท.วิเคราะห์ฯ นิรมล  วงศ์สม  

 
ผู้มาประชุม    ๒๘  คน 
ผู้ไม่มาประชุม      3  คน  
ผู้เข้าร่วมการประชุม     ๘  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ และตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่ง
บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วเข้าประชุม จํานวน ๒๘ ท่าน จาก ๓๑ ท่าน ถือว่ามา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยแก้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖1 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑)  การเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕๖1 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุม
สภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกําหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ซึ่ง
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วได้กําหนดสมัยประชุม สามัญประจําปี  พ.ศ.๒๕61 สมัยที่ 1 เริ่มสมัย
ประชุมวันที่ ๑-15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖1 นั้น จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว           
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕๖1 ในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖1 

๑.๒)  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วทุกท่านที่เข้า
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนห้วยแก้วไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทุกวันที่ 28 ของเดือน ในเดือนนี้ก็เจอกันที่วัดห้วยทรายขาวเหมือนเดิมนะครับ  

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  4/2560 

วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
ประธานสภาฯ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วได้มีการประชุมสภาองค์การ ประธาน

สภาฯ บริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว  ซึ่งทางฝ่าย เลขานุการสภาฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมแจกให้กับ
ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอํานาจของมติสภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญ
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม หากไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการ
ประชุม ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ 
ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วยกมือขึ้น  

 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม จํานวน ๒๘ เสียง ไม่มาประชุม 3 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.๑  ก าหนดการด าเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่  ประจ าปี  2561 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วชี้แจงเรื่องเพ่ือทราบ 
นายกฯ   องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วมีกําหนดจะออกพบปะประชาชนตามโครงการ 

“อบต.เคลื่อนที่ ประจําปี 2561” ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 เพื่อออกพบปะพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่ในการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว การทบทวน
โครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้เสนอเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่หมู่บ้านได้ประชาคมมานั้นถูกต้องตามที่
ได้เสนอมาหรือไม่อย่างไร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบต.ห้วยแก้ว การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่นอก
สถานที่ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ปัญหาหมอกควัน การคัดแยกขยะ เป็นต้น ซึ่งจะกําหนดวันเวลาที่
ชัดเจนอีกครั้งและจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังหมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   3.๒  ก าหนดการด าเนินโครงการสรงน้ าพระธาตุภูขวาง 

นายกฯ   องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วมีกําหนดจะดําเนินการโครงการสรงน้ําพระธาตุ          
ภูขวางในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 เป็นประเพณีที่เราสืบทอดและถือปฏิบัติกัน
มาซ่ึงเราจะทําหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ท่านและประชาชนได้เข้าร่วมโครงการต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2561                     
(2  สมัยถึง  4  สมัย) 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ห้วยแก้ว  ชี้แจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขาสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนด

ในมาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
กําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
 วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความ
ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปี

สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ้

ข้อ 11 (3) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วันกับให้กําหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

ประธานสภาฯ  ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะกําหนดสมัยประชุมกี่สมัย 
โดยจะกําหนดได้ 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย 

นายพิช  อวดหาญ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายพิช  อวดหาญ  สมาชิก อบต.หมู่ 4 
(สมาชิก อบต.หมู่ 4) ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2561 เป็น 4 สมัย 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง   - นายอธิลักษณ์  มุสุ     สมาชิก อบต. หมู่ 4 

    - นายศรีมา  วาสอนใจ  สมาชิก อบต. หมู่ 17 
 ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการ
กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปี พ.ศ. 2561 เป็น 4 สมัย ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  28 เสียง 
ไม่มาประชุม  3 เสียง 

 

4.2  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัยในปี  พ.ศ. 2561 
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม

สามัญ ประจําปีของแต่ละสมัย ว่าแต่ละสมัยมีกําหนดเริ่มเมื่อใด และมีการกําหนดกี่วัน การกําหนดประชุม
สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2561 เชิญท่านปลัดช่วยชี้แจงแผนการทํางานของผู้บริหาร เพ่ือจะได้ให้มีความ
สอดคล้องในการทํางาน หลังจากนั้นก็จะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะกําหนดเวลาใดครับ 
 ปลัดอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาอบต.ห้วยแก้วทุกท่านครับ เพ่ือให้ทาง
คณะผู้บริหาร ได้ทํางานสอดคล้องกับทางสภาฯ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องได้รับการพิจารณาจาก
สมาชิกสภาฯ  การกําหนดสมัยประชุมประจําปี  จึงเห็นควรกําหนดดังนี้ 
 เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 สภาฯ กําหนดไว้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

เดือนเมษายน   การเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
2561  ครั้งที่  1  (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   

เดือนสิงหาคม    การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2562 
เดือนตุลาคม   การเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 

2561  ครั้งที่  2  (รอบเดือนเมษายน - กันยายน  2561) 
โดยที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ จึงอยากให้มีการกําหนดให้อยู่ใน

ช่วงเวลาที่แนะนําไป  ส่วนวันที่เท่าไหร่นั้น  ขึ้นอยู่กับทางสภาฯ  ครับ 
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นายสุทิวัส  ธิตา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิวัส  ธิตา สมาชิก อบต.หมู่ 9 
(สมาชิก อบต. หมู่ 9) ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมสภาฯ เหมือนปีที่แล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การบริหารงบประมาณทั้งการติดตามและประเมินผลแผน การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เนื่องจาก
การจัดทําเหล่านั้นมีระเบียบกฎหมายรองรับจึงจําเป็นต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือให้การประชุม
สภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วเป็นไปเพ่ือความสอดคล้องกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วครับคือสมัยที่ 2 วันที่ 16-30 เม.ย. 61 สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 เม.ย. 61 
และสมัยที่ 4 วันที่ 16-30 ต.ค. 61 ส่วนสมัยที่ 1 ได้เห็นชอบไว้แล้วคือวันที่ 1-15 ก.พ. 61 ในวันนี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง   - นายทองสุข  ไชยกุล     สมาชิก อบต. หมู่ 8 

    - นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว   สมาชิก อบต. หมู่ 12 
 ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการ
กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปี พ.ศ. 2561 เป็น 4 สมัย ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมิตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  28 เสียง ในการกําหนดระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปีของแต่ละสมัยในปี  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

-  สมัยสามัญสมัยที่  1  วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2561  (เห็นชอบไว้แล้ว) 
-  สมัยสามัญสมัยที่  2  วันที่  16-30  เมษายน  2561 
-  สมัยสามัญสมัยที่  3  วันที่  1-15  สิงหาคม  2561 
-  สมัยสามัญสมัยที่  4  วันที่  16-30  ตุลาคม  2561 

ไม่มาประชุม  3 เสียง 
 

4.3  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  พ.ศ. 25๖2 
ประธานสภาฯ ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทําการเสนอกําหนดการประชุม สมัยสามัญขอให้

ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทําการเสนอกําหนดการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 (3) ให้กําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน ว่าจะให้อยู่ในช่วงเดือนใด ด้วยครับ 

นายทองสุข  ไชยกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทองสุข ไชยกุล สมาชิก อบต.หมู่ 8 
(สมาชิก อบต. หมู่ 8)  ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่                 
1  -  15   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง   - นายนรินทร์  แสนจิต    สมาชิก อบต. หมู่ 13 

    - นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  สมาชิก อบต. หมู่ 15 
 ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการ
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี 2562 สมัยแรกเป็นวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562  ท่านใดเห็นด้วย
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมิติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  28 เสียง  
ไม่มาประชุม  3 เสียง 
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ประธานสภาฯ  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วไดก้ําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปีของแต่ละสมัยในปี  
พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก  พ.ศ. 25๖2 ผมขอสรุป ดังนี้ 

-  กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2561 เป็น 4 สมัย 
-  สมัยสามัญสมัยที่  1  วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2561  (เห็นชอบไว้แล้ว) 
-  สมัยสามัญสมัยที่  2  วันที่  16-30  เมษายน  2561 
-  สมัยสามัญสมัยที่  3  วันที่  1-15  สิงหาคม  2561 
-  สมัยสามัญสมัยที่  4  วันที่  16-30  ตุลาคม  2561 
-  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี 2562 สมัยแรกเป็นวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562   
 
 
4.๔  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและแก้ไข

เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  2) 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการเพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับที่ 2 รายละเอียดขอเชิญท่านนายก 
นายกอบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วได้จัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะใช้
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใกล้เคียงกับความจริงและในการจัดทําโครงการให้มีการ
จัดลําดับ ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และมีความ
จําเป็นเร่งด่วนมากต้องนําไปปฏิบัติก่อน   

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
โดยให้ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนฯ เนื่องจากมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามสภาวการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การดําเนินงานมีความ
สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และ
เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนใน พ้ืนที่  กระผมจึง
ได้แจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว  ดําเนินการเพ่ิมเติม
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) รายละเอียด  ดังนี้                 
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เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 (ปี 2561) 
เนื่องจากโครงการในข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจําปี 2561 คือโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  9               
บ้านสันต้นแหนเชื่อมต่อต.ศรีโพธิ์เงินเป็นสําคัญลําดับแรกของหมู่บ้าน หมู่บ้านจึงนํางบประมาณที่ได้รับจาก
หน่วยงานอื่นดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน                  
บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 ซึ่งผ่านกระบวนการประชาคมของหมู่บ้านเป็นลําดับรองลงไปที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้วพิจารณาจัดทําในปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 300,000 บาท    

 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) บริเวณจุดเสียง ทางโค้ง ทางแยก และซอยในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 

บ้านหนองลาว (ปี 2562) เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2560 แต่ไม่ได้
ดําเนินการ แต่เป็นความต้องการของประชาชนในลําดับแรกจึงขอเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือพิจารณาจัดทําใน
ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 300,000 บาท (ผ.01)   
 

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) บริเวณจุดเสียง ทางโค้ง ทางแยก และซอยในหมู่บ้านหมู่ที่ 
11 บ้านใหม่ (ปี 2562) เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2560 แต่ไม่ได้ดําเนินการ 
แต่เป็นความต้องการของประชาชนจึงขอเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือพิจารณาจัดทําในปีงบประมาณ 2562  
งบประมาณ 300,000 บาท (ผ.01)    
 

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) บริเวณจุดเสียง ทางโค้ง ทางแยก และซอยในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 
บ้านใหม่ (ปี 2562) เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2560 แต่ไม่ได้ดําเนินการ แต่
เป็นความต้องการของประชาชนจึงขอเพ่ิมเติมโครงการเพื่อพิจารณาจัดทําในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 
100,000 บาท (ผ.01)    
 

- โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (ปี 2561-2564) งบประมาณปีละ 6,000 บาท (ผ.01) 
 

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลห้วยแก้วเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลห้วยแก้ว (ปี 2562 -2564) งบประมาณปี
ละ 30,000 บาท (ผ.01) 
 

- โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 
บาท เป็นการดําเนินการตามโครงการนโยบายเพื่อสนองพระราชดําริฯ ในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุข (ปี 2561-2564) งบประมาณปีละ 340,000 บาท (ผ.02) 
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- อุดหนุนโรงเรียนบ้านอิงโค้งดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลห้วยแก้ว (ปี 2562-2564) งบประมาณปีละ 30,000 บาท (ผ.02) 

 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโคมกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ทางเหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา -ป่า

แดด ในพ้ืนที่ต.ห้วยแก้วจุดเริ่มต้นตั้งแต่หมู่ที่ 17-หมู่ที่ 9 ระยะทาง 15 กิโลเมตร (ปี 2562) งบประมาณ 
5,000,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 

 
- โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแก้ว ซอย 6 กลางหมู่บ้าน สาย

พะเยา-ป่าแดด ความกว้าง 5 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 364 เมตร (ปี2562) งบประมาณ 
800,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 
 

- โครงการขุดลอกลําน้ําห้วยโทก-อ่างเก็บน้ําห้วยแก้ว เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์
ราษฎรหมู่ที่ 3,4,5,6,11,12,17 ตําบลห้วยแก้ว ตําบลดงเจน และตําบลแม่อิง (ปี 2562 -2564) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 

 
- โครงการขุดลอกร่องคร้าน บ้านกาดถี หมู่ที่ 13 ความกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ความลึก 0.50 เมตร 

ความยาว 500 เมตร (ปี 2562) งบประมาณ 500,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 
 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (บดอัด) สายบ้านสันป่าส้านหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแก้ว เชื่อมต่อตําบลแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 2,000 เมตร 
(ปี 2562) งบประมาณ 500,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 
 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (บดอัด) สายเรียบลําน้ําอิง จุดเริ่มต้นหมู่ที่ 6-10- 
5-10 ต.ห้วยแก้ว เชื่อมต่อตําบลห้วยลาน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 3,000 
เมตร (ปี 2562) งบประมาณ 750,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 
 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (บดอัด) สายหมู่ที่ 13 , 8 , 15 , 9 ต.ห้วยแก้ว     
จ.พะเยา เชื่อมต่อต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 2,000 เมตร                     
(ปี 2562) งบประมาณ 500,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) (ผ.03) 
 

- โครงการขุดลอกหนองผักสาบ บ้านม่วงคํา หมู่ที่ 1 ความกว้าง 10 เมตร ความลึก 3 เมตร ความ
ยาว 3,000 เมตร (ปี 2563-2564)) งบประมาณ 1,000,000 บาท (โครงการประสานแผนกับอบจ.พะเยา) 
(ผ.03) 
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- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุภูขวางเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปี 
2562)) งบประมาณ 500,000 บาท (โครงการประสานแผนกับจังหวัดพะเยา) (ผ.05) 

 
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ตําบลห้วยแก้ว หมู่ที่ 1 -17 

จํานวน 17 บ่อ (ปี 2562-2564) งบประมาณ 2,040,000 บาท (โครงการประสานแผนกับจังหวัดพะเยา) 
(ผ.05) 
 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลห้วยแก้ว (ปี 
2561-2564) (ผ.06)  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- ครุภัณฑ์ (ผ.08) ปี 2562 เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
1) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สี จํานวน 1 เครื่อง งปม. 4,300 บาท  
2) เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นสําหรับบริการประชาชนจํานวน 1 เครื่อง งปม. 5,000 บาท 
3) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง งปม. 13,000 บาท 
4)  ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้าขนาด 18 ลิตร ตั้งระดับความร้อนได้อัตโนมัติ มีระบบตัดไฟ ถังผลิตจาก 

สแตนเลสแท้ จํานวน 1 เครื่อง งปม. 11,000 บาท 
5) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ใช้สําหรับ

งานช่างเขียนแบบและประมาณราคา จํานวน 1 ชุด งปม. 29,000 บาท 
6) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 

เครื่อง งปม. 8,500 บาท 
7) โต๊ะทํางานสําหรับจพง.ป้องกัน จํานวน 1 ตัว ราคา 3,800 บาท 
8) เก้าอ้ีสําหรับจพง.ป้องกัน จํานวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท 
9) โต๊ะทํางานสําหรับจผอ.กองช่าง จํานวน 1 ตัว ราคา 3,800 บาท 
10) เก้าอ้ีสําหรับผอ.กองช่าง จํานวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท 
11) เก้าอ้ีสําหรับจพง.ธุรการ (ส่วนการคลัง) จํานวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2  (ผ01) อบต.ดําเนินการเอง 
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1 ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรห้วยบง ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรลําห้วยบง   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  พื้นที่รับผลประโยชน์หมู่ที่ 6-11 หมู่ที่ 14-17 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 - 17 ความกว้างเฉลี่ย 7 เมตร  จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท ให้เป็นไปตาม  

  ละหมู่ที่  3 , 12 ความยาว  1,500  เมตร ความยาว 3,250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร  ความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ความกว้างระหว่าง 5- 8-10 ม.   หรือมีปริมาตรดินขุดไม่กว่า 14,750 ลบ.ม. ระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์บางรายการมีการเปลี่ยนแปลง  

  ความลึก 3 เมตร งปม. 300,000 บาท งบประมาณ 500,000 บาท (งปม.61)  - เปลี่ยนแปลงเพิ่มระยะทางความกว้าง ความยาว ความลึก 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี     - เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปีงปม. 2561 เพื่อให้  

  หน้า 85 ลําดับที่ 50   ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งแก่ราษฎร 

2 ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  สาธารณะบ้านหนองลาว  หมู่ที่  4 สาธารณะบ้านหนองลาว  หมู่ที่  4  จาก 1,000,000 บาท เป็น 380,000 บาท ให้เป็นไปตาม  

  1)  หนองสาธารณะบ้านหนองลาวในพื้นที่ 1)  ขุดลอกร่องยุง  ความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  สาธารณะจํานวน  5  ไร่ กว้าง 50 ม. ลึก 4 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7 ม. ยาว 80 ม. ลึก 3 ม.  ด้วยระยะทางที่ลดลงและขุดเฉพาะร่องที่สําคัญคือร่องยุง  

  2)  ขุดลอกร่องยุง-ร่องฮิ้ง-บวกไป้-บวกมน ช่วงที่ 2 กว้าง 18 ม. ยาว 320 ม. ลึก 3 ม.  - เปลี่ยนแปลงระยะทางความกว้าง ความยาว ความลึก 

  ความยาว 2,000 ม.  กว้าง 20 ม. ลึก 3 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 8 ม. ยาว 450 ม. ลึก 3 ม.   - เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปีงปม. 2561 เพื่อให้  

  3)  ขุดลอกร่องยาว  (หนองลาว) งบประมาณ 380,000 บาท (งปม.61) ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งแก่ราษฎร 

  (แก้มลิงหนองลาว) ความยาว 4,000 ม.   ในพื้นที่ 

  ความกว้าง 30 เมตร ลึก 6 เมตร     

  4) ขุดสระเก็บน้ําสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 4     

 งปม. ต้ังไว้ 1,000,000 บาท   

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี     

  หน้า 90 ลําดับที่ 60     

3 ขุดลอกลําห้วยทรายขาว  หมู่ที่  7 ขุดลอกลําห้วยทรายขาว หมู่ที่  7   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  (หน้าฝายนายสังวาลย์ วงค์จักร (หน้าฝายนายสังวาลย์ วงค์จักร บ้านใหม่   จาก 500,000 บาท เป็น 450,000 บาท ให้เป็นไปตาม  

  บ้านใหม่ และจากหน้าอ่างหลงเซี๊ยะ และจากหน้าอ่างหลงเซี๊ยะถึงหน้าฝาย  ความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ถึงหน้าฝายห้วยทรายขาว ความยาว 340 เมตร  ห้วยทรายขาว   ระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์บางรายการมีการเปลี่ยนแปลง  

  ความกว้างปากบน  29  เมตร   ช่วงที่ 1 กว้าง 28 ม. ยาว 100 ม. ลึก 3.50 ม.  - เปลี่ยนแปลงเพิ่มระยะทางความกว้าง ความยาว ความลึก 

  ปากล่าง 15 เมตร  ลึก 4 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 25 ม. ยาว 85 ม. ลึก 3.50 ม.   - เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปีงปม. 2561 เพื่อให้  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ช่วงที่ 3 กว้าง 25 ม. ยาว 230 ม. ลึก 3.50 ม. ความ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งแก่ราษฎร 

  หน้า 84 ลําดับที่ 48 งบประมาณ 450,000 บาท (งปม.61) ในพื้นที่ 

  งปม. ต้ังไว้ 500,000 บาท     

4 ก่อสร้างระบบรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา ก่อสร้างระบบรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยตาด   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  ห้วยตาดเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรในพื้นที่บ้านสันต้นแหน หมูที่ 9  จากปีละ 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท ให้เป็นไป  

  บ้านสันต้นแหน  หมูที่  9 งบประมาณ 500,000 บาท (งปม.61) ตามความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ความกว้าง  1  เมตร   ระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์บางรายการมีการเปลี่ยนแปลง 

  ความลึก  0.60  เมตร      - เปลี่ยนแปลงเพิ่มระยะทางความกว้าง ความยาว ความลึก 

  ความยาว  1,000  เมตร      - เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปีงปม. 2561 เพื่อให้  

  พร้อมประตูปิด-เปิด   ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งแก่ราษฎร 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   ในพื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในระยะยาว 

  หน้า 71 ลําดับที่ 1    เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 

/หน้า  12... 
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ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)  โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  ตามจุดเสี่ยง  ทางโค้ง ทางแยก ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  และซอยในหมู่บ้านบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 1 จุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก และซอย  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ในพื้นที่บ้านม่วงคํา หมู่ที่ 1  - โครงการที่บรรจุในปีงปม.2562 ได้ดําเนินการ 

  หน้า 93 ลําดับที่ 71 งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62) แล้วจึงเลื่อนปีงปม.2563 มาดําเนินการแทน 

  งปม. ต้ังไว้ 280,000 บาท     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 2 บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 2  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุ  

  1)  ซอย  6  เชื่อมต่อซอย  7 1)  ซอย 6 เชื่อมต่อซอย 7 (ต่อจากของเดิมปี 61)  อุปกรณ์บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  ความกว้าง  4  เมตร ความหนา  0.15  เมตร  ความกว้าง  4  เมตร ความหนา  0.15  เมตร  - ได้ดําเนินโครงการในปีงปม.2561 แล้วแต่ งปม.ไม่สามารถ 

  ความยาว  150  เมตร ความยาว  120  เมตร ดําเนินการได้เต็มซอยจึงต้องขยายเพิ่มในปีงปม.2562 

  2)  ซอย  3  เชื่อมต่อซอย  4 งบประมาณ 240,000 บาท (งปม.62)   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  ความกว้าง  4  เมตร ความหนา  0.15  เมตร 2)  ซอย 5 (ต่อจากของเดิม) ความกว้าง 4 เมตร   

  ความยาว  150  เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 30 เมตร   

  3)  ซอย  5  ความกว้าง 4 เมตร งบประมาณ 60,000 บาท (งปม.62)   

  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 150 เมตร 3)  ซอย  3  เชื่อมต่อซอย  4   

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ความกว้าง  4  เมตร ความหนา  0.15  เมตร   

  หน้า 101 ลําดับที่ 98 ความยาว  150  เมตร   

  งปม. ต้ังไว้ 300,000 บาท งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.63)   

7 โครงการวางท่อบล็อคคอนเวิร์ด โครงการวางท่อบล็อกคอนเวิร์ด  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดดําเนินการเพื่อความชัดเจน 

  บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยบง ห้วยป๋อเกี๋ยน-อ่างเก็บน้ําห้วยบง   และเพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  บ้านอิงโค้ง  หมู่ที่  5 บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5     

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62)   

  หน้า 76 ลําดับที่ 22     

  งปม. ต้ังไว้ 300,000 บาท     

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหาดแฟน หมู่ 6  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดดําเนินการเพื่อความชัดเจน 

  บ้านหาดแฟน  หมู่ที่  6 งปม. 300,000 บาท 1) ขยายเขตไฟฟ้าไปลานค้าชุมชน   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  1) ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหาดแฟนหมู่ที่ 6 หนองไข่นุ่น ระยะทาง 200 ม.  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  ซอย 1 หนองไข่นุ่น ระยะทาง 200 ม. งบประมาณ 200,000 บาท (งปม.62)  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  2) ติดต้ังไฟกิ่งตามจุดเสี่ยงและทางแยก     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี    

  หน้า 94 ลําดับที่ 77     

9 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  เพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านห้วยทรายขาว  เพื่อการอุปโภคบริโภค  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  หมู่ที่ 7 งปม.ต้ังไว้ 280,000 บาท บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  (เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน) (เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน)   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62)   

  หน้า 83 ลําดับที่ 45     

 
/หน้า  13... 
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ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

10 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง)    - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 งปม. 300,000 บ. ตามจุดเสี่ยง  ทางโค้ง ทางแยก  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  1) ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง และซอยในหมู่บ้านบ้านสันต้นแหน  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  กิโลเมตรที่ 33-34 จุดทางโค้ง หมู่ที่ 9 จํานวน 20 จุด/  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้มีความ 

  เสาสูง 9 เมตร ดวงโคมไฟขนาด หรือตามประมาณการของการไฟฟ้าฯ สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ 

  250HPS จํานวน 21 ต้น งบประมาณ 150,000 บาท (งปม.62)  ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  2) ติดต้ังไฟกิ่งตามจุดเสี่ยง และทางแยก     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2563  

  ทางโค้งในพื้นที่บ้านสันต้นแหน     

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี     

  หน้า 91 ลําดับที่ 62     

11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง)  โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง)   - เปลี่ยนแปลงจากไฟฟ้าภูมิภาคเป็นไฟฟ้าระบบพลังงาน 

  ตามจุดเสี่ยง  ทางโค้ง ทางแยก ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์  แสงอาทิตย์ 

  และซอยในหมู่บ้านบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 14 ตามจุดเสี่ยง  ทางโค้ง ทางแยก   - แก้ไขงบประมาณในการดําเนินการจาก 280,000 บาท 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และซอยในหมู่บ้านบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 14 เป็น 300,000 บาท เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตาม 

  หน้า 92 ลําดับที่ 67 งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62)  ความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  งปม.ต้ังไว้ 280,000 บาท     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

12 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง)  โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)  - เปลี่ยนแปลงเนื่องจากโครงการที่บรรจุในปีงปม.2562  

  ตามจุดเสี่ยง  ทางโค้ง ทางแยก จุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก และซอย ได้ดําเนินการแล้วจึงเลื่อนปีงปม.2564 มาดําเนินการแทน 

  และซอยในหมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ในพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 10  - เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดําเนินการ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62) เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ 

  หน้า 93 ลําดับที่ 73   ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  งปม.ต้ังไว้ 300,000 บาท     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

13 โครงการขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โครงการขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  ในพื้นที่สาธารณะบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 ในพื้นที่สาธารณะบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 1) ขุดลอกร่องบ่อสด ชั้นที่ 2  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  หน้า 87 ลําดับที่ 55 บ้านสันต้นแหน  หมู่ที่  9  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้มีความ 

  1) ขุดลอกร่องบ่อสด ชั้นที่ 2 ความยาว  80  เมตร   สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ 

  บ้านสันต้นแหน  หมู่ที่  9 ความกว้าง  40  เมตร    ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ความยาว  80  เมตร   ความลึก  5  เมตร   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  ความกว้าง  40  เมตร   งบประมาณ 150,000 บาท (งปม.62)   

  ความลึก  5  เมตร     

  พร้อมขนย้ายดินออก     

  2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยตาดชั้นที่ 2 2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยตาด ชั้นที่ 2    

  บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 ความยาว  210  เมตร บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 ยาว 210 เมตร   

  ความกว้าง  150  เมตร  ความลึก  5  เมตร ความกว้าง 150 เมตร ความลึก 5 เมตร   

  พร้อมขนย้ายดินออก งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.63)   

  3) ขุดลอกห้วยตาดบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 3) ขุดลอกลําน้ําห้วยตาด หมู่ที่ 9   

  ความยาว  900  เมตร  ความกว้าง  20  เมตร ความยาว  900  เมตร     

  ความลึก  3  เมตร พร้อมขนย้ายดินออก ความกว้าง  20  เมตร  ความลึก  3  เมตร   

/หน้า  14... 
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ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

  4) ขุดลอกลําน้ําอิงเชื่อมต่อลําน้ําร่องค้าน งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.64)   

  ความกว้าง 30 เมตร ความลึก 5 เมตร  4) ขุดลอกลําน้ําอิงเชื่อมต่อลําน้ําร่องค้าน   

  ความยาว 1,200 เมตร ความกว้าง 30 เมตร ความลึก 5 เมตร    

  งปม.ต้ังไว้ปีละ 300,000 บาท ความยาว 1,200 เมตร  (งปม.64)   

14 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง)  โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  ตามจุดเสี่ยง  ทางโค้ง ทางแยก ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  และซอยในหมู่บ้านบ้านสันป่าส้าน จุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก และซอย  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  หมู่ที่ 12 งปม.ต้ังไว้ 280,000 บาท ในพื้นที่บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12  - ได้บรรจุในปีงปม.2561 แต่ไม่ได้ดําเนินการ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62) แล้วจึงเลื่อนมาดําเนินการในปี 2562 

  หน้า 92 ลําดับที่ 68     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านม่วงคํา หมูที่  14 บ้านม่วงคํา หมู่ที่ 14  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  1)  ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู 1)  ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  พร้อมประตูน้ําลําเหมืองร่องข้ีนา รูปตัวยู พร้อมประตูน้ํา   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  ความกว้าง 1 เมตร ลึก 0.60 เมตร  ห้วยบงเชื่อมต่อร่องข้ีนา   

  ความยาว 157 เมตร พร้อมวางท่อ ความกว้าง 1 เมตร  ลึก 1 เมตร    

   งปม.ต้ังไว้ 280,000 บาท ความยาว  150  เมตร   

    งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62)   

  2)  ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 2)  ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   

  รูปตัวยู พร้อมประตูน้ําห้วยบงเชื่อมต่อ รูปตัวยูในหมู่บ้านมีฝาปิดเป็น   

  ร่องข้ีนา ความกว้าง 1 เมตร   บางช่วงของหน้าบ้าน   

  ลึก 1 เมตร ความยาว  150  เมตร ความกว้าง  0.40  เมตร   

  3)  ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. รูปตัวยู ความลึก  0.40  เมตร     

  ในหมู่บ้านมีฝาปิดเป็นบางช่วงของหน้าบ้าน ความยาว  150  เมตร   

  ความกว้าง  0.40  เมตร งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.63)   

  ความลึก  0.40  เมตร       

  ความยาว  150  เมตร      

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี     

  หน้า 103 ลําดับที่ 103     

 งปม.ต้ังไว้ปีละ 280,000 บาท   

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.บ้านกาดถี หมู่ที่ 15   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านกาดถี หมูที่  15  - ซอย 1 เชื่อมต่อซอย 3 (ตั้งแต่หน้าบ้านนายประยูร     มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

   - ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. เพ็ชรดวงดี) ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร   บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2 - 5 หนา 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา  - ได้บรรจุในปีงปม.2561 แต่งบประมาณ 

  ความกว้าง  0.30  เมตร หน้าบ้านขนาด 0.30 เมตรจํานวน 5 ท่อน ไม่เพียงพอจึงเปลี่ยนแปลงมาดําเนินการในปี 2562 

  ความลึก  0.50  เมตร    - ซอย 4 (ตั้งแต่ถนน-หน้าบ้านนายสมบูรณ์ พลเดช)  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดดําเนินโครงการ 

  ความยาว  139  เมตร ความกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ยาว 109 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.30 เมตร  ของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  หน้า 104 ลําดับที่ 106 จํานวน 30 ท่อน   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  งปม.ต้ังไว้ 280,000 บาท งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62)   

/หน้า  15... 
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ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

   - ก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่  16  - ซอย 1 (ตั้งแต่หน้าบ้านนางจันทร์ วงศ์สม-ถนนหลงเซี๊ยะ)  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  จุดท้ายซอย  3 แยกท้ายซอยหมู่บ้าน ความกว้าง  2.50  เมตร  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดดําเนินโครงการ 

  ความกว้าง 4 เมตร ความหนา  0.15  เมตร ความหนา  0.15  เมตร   ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ 

  ความยาว  140  เมตร ความยาว  100  เมตร  ของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และซอย 3  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ 130,000 บาท (งปม.62)  ได้ใช้งปม.จากแหล่งอื่นดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  

  หน้า 98 ลําดับที่ 90     - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  งปม.ต้ังไว้ปีละ 280,000 บาท     

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.     - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านห้วยทรายขาว หมูที่  16 บ้านห้วยทรายขาว หมูที่  16  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

   - ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. (ตั้งแต่หน้าบ้านนางคําปวน ไชยวงศ์-อาคารอเนกประสงค์)  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  รูปตัวยูซอย 3 (ต่อจากของเดิม) ความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.40 เมตร   - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดดําเนินโครงการ 

  ความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.80 เมตร  ความยาว 105 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ 

  ความยาว 118 เมตร พร้อมฝาปิด (เฉพาะหน้าบ้านและปากซอย)  ของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และซอย 3  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ 170,000 บาท (งปม.62)  ได้ใช้งปม.จากแหล่งอื่นดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  

  หน้า 103 ลําดับที่ 104    - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

 งปม.ต้ังไว้ปีละ 280,000 บาท   

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา 

  บ้านจําปา หมูที ่ 17 บ้านจําปา หมู่ที ่17  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  1)  ซอย 2 ความกว้าง 0.40 เมตร  (ซอย 3) ข้างโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ   บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 100 เมตร ตั้งแต่หน้าบ้านนางรัชนี แสงศรจีันทร ์(สุดซอย)  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดดําเนินโครงการ 

  2)  ซอย 3 ความกว้าง  0.40  เมตร และหน้าบ้านนายเสาร์คํา เรือนสอน เป็นตน้ไป ให้มีชัดเจนมีความสอดคล้องและเป็นไปตาม 

  ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 150 เมตร ความกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร   ความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ความยาว 125 เมตร ความลึก 0.50 เมตร   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  หน้า 104 ลําดับที่ 105 พร้อมฝาปิดขนาด 0.50 x 0.50 เมตร   
 งปม.ตั้งไว้ปีละ 280,000 บาท งบประมาณ 300,000 บาท (งปม.62)  

๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   - แก้ไขยอดงปม.เนื่องจากระยะเวลาในการประมาณราคา  

  บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 (พร้อมฝาปิด) บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 (ซอย 2)  มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวัสดุอุปกรณ์  

  1) ซอย 2 ความกว้าง 0.40 เมตร ตั้งแต่หน้าบ้านนายเมอืงใจ๋ นามแกว้ เป็นตน้ไป  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  ความลึก 0.40 เมตร ความยาว 15 เมตร ความกว้าง 0.40 เมตร  ให้มีชัดเจนมีความสอดคล้องและเป็นไปตาม 

  2) ซอย 3 ความกว้าง 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร   ความต้องการของประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ความลึก 0.40 เมตร ความยาว 140 เมตร ความยาว 55 เมตร   - เพื่อจัดทําข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562  

  3) ซอย 4 ความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.40 เมตร (พรอ้มฝาปิด)   
 งปม.ตั้งไว้ทั้ง 3 จุด รวม 800,000 บาท งบประมาณ 120,000 บาท (งปม.62)  
  2)  ซอย 3 ความกว้าง  0.40  เมตร   

  ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 150 เมตร   
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2  (ผ.03) ประสานแผนอบจ. 
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่ป่าสุสาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่ป่าสุสาน  - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

  บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที ่ 3  และ บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที ่ 3  และ ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

  บ้านสันป่าส้าน  หมู่ที่  12 บ้านสันป่าส้าน  หมู่ที่  12  - เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดําเนนิการ 

  ความกว้าง  5.00  เมตร ความกว้าง  5.00  เมตร เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามความตอ้งการของ 

  ความหนา  0.15  เมตร   ความหนา  0.15  เมตร    ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ความยาว  2,000  เมตร ความยาว  2,000  เมตร   - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัอบจ.พะเยา  

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ 1,500,000 บาท  เพื่อพิจารณาบรรจุในข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562-2564 

  หน้า 141 ลําดับที่ 3 (บรรจุในปีงปม.2562-2564)   

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อระหว่าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อระหว่าง   - แก้ไขงปม.เนือ่งจากระยะเวลาในการประมาณราคามีการ  

  ต.แมอ่ิง และหมู่ที ่1-14 ต.ห้วยแก้ว ต.แมอ่ิง และหมู่ที ่1-14 ต.ห้วยแก้ว  เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวสัดุอปุกรณ์  

  อ.ภูกามยาว เชื่อมตอ่ไปยัง อ.ภูกามยาว เชื่อมตอ่ไปยัง  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  โรงพยาบาลภูกามยาว   โรงพยาบาลภูกามยาว    - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

  ความกว้าง  5.00  เมตร ความกว้าง  5.00  เมตร ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

  ความหนา  0.15  เมตร   ความหนา  0.15  เมตร     - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัอบจ.พะเยา  

  ความยาว  1,400  เมตร ความยาว  1,400  เมตร เพื่อพิจารณาบรรจุในข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายปี 2562-2564 

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ 1,000,000 บาท    

  หน้า 141 ลําดับที่ 4 (บรรจุในปีงปม.2562-2564)   
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2  (ผ.05) ประสานแผนจังหวัด 
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา  - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

  ห้วยตาดในพื้นที่การเกษตร ห้วยตาดในพื้นที่การเกษตร ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

  บ้านสันตน้แหน  หมูที่  9 บ้านสันตน้แหน  หมูที่  9  - เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดําเนนิการ 

  ความกว้าง 1 เมตร ลกึ 0.60 เมตร  ความกว้าง 1 เมตร ลกึ 0.60 เมตร  เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามความตอ้งการของ 

  ความยาว  1,000  เมตร  ความยาว  1,000  เมตร   ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  พร้อมประตูปิด-เปิด พร้อมประตูปิด-เปิด   - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัจังหวัดพะเยา  

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ 1,500,000 บาท    

  หน้า 145 ลําดับที่ 4 (บรรจุในปีงปม.2562-2564)   

2 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา   - แก้ไขงปม.เนือ่งจากระยะเวลาในการประมาณราคามีการ  

  ห้วยแก้วในพืน้ที่การเกษตร ห้วยแก้วในพืน้ที่การเกษตร  เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวสัดุอปุกรณ์  

  หมู่ที่ 1, 2, 3, 12 ,17 หมู่ที่ 1, 2, 3, 12 ,17  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

  ความกว้าง 1 เมตร ลกึ 0.60 เมตร   ความกว้าง 1 เมตร ลกึ 0.60 เมตร    - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

  ความยาว  3,000  เมตร  ความยาว  3,000  เมตร  ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

  พร้อมประตูปิด-เปิด พร้อมประตูปิด-เปิด   - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัจังหวัดพะเยา  

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ 3,000,000 บาท    

  หน้า 145 ลําดับที่ 4 (บรรจุในปีงปม.2562-2564)   

        

3 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําอ่างเก็บน้ํา  - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

  ห้วยบงในพื้นทีก่ารเกษตร ห้วยบงในพื้นทีก่ารเกษตร ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

  หมู่ที่ 5, 6, 11 หมู่ที่ 5, 6, 11  - เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดําเนนิการ 

  ความกว้าง  1  เมตร ความกว้าง  1  เมตร เพือ่สอดคล้องและเป็นไปตามความตอ้งการของ 

  ความลึก  0.60  เมตร   ความลึก  0.60  เมตร    ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ความยาว  1,000  เมตร  ความยาว  1,000  เมตร    - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัจังหวัดพะเยา  

  พร้อมประตูปิด-เปิด พร้อมประตูปิด-เปิด   

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (บรรจุในปีงปม.2562-2564)   

  หน้า 145 ลําดับที่ 4     
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ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยจําหม้อ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยจําหม้อ   - แก้ไขงปม.เนือ่งจากระยะเวลาในการประมาณราคามีการ  

 ในพื้นทีร่าบสูงป่าเสือ่มโทรม ในพื้นทีร่าบสูงป่าเสือ่มโทรม  เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาซึ่งราคาวสัดุอปุกรณ์  

 กว่า 40 ไร่ บ้านกาดถี หมูท่ี่ 15 กว่า 40 ไร่ บ้านกาดถี หมูท่ี่ 15  บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ 15,000,000 บาท   - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

 หน้า 146 ลําดับที่ 5 (บรรจุในปีงปม.2562-2564) ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

       - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัจังหวัดพะเยา  

5 โครงการก่อสร้างแก้มลิง โครงการก่อสร้างแก้มลิง  - ประสานแผนฯ ในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได ้

 พร้อมอาคารประกอบบ้านกาดถ ี  พร้อมอาคารประกอบบ้านกาดถี   ดําเนนิการ จึงประสานฯ ใหม่ขอในปีงปม. 2562-2564 

  หมู่ที ่ 8  ความกว้าง  300  เมตร   หมู่ที ่ 8  ความกว้าง  300  เมตร    - เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดําเนนิการ 

  ความยาว 400 เมตร ลกึ 4 เมตร ความยาว 400 เมตร ลกึ 4 เมตร เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามความตอ้งการของ 

  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ 10,000,000 บาท   ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

  หน้า 146 ลําดับที่ 6 (บรรจุในปีงปม.2562-2564)   - เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนฯ กบัจังหวัดพะเยา  

 
ปลัดอบต. โครงการทั้งหมดตามท่ีท่านนายกชี้แจงประกอบเหตุผลความจําเป็นในการขอเพ่ิมเติม

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่  2  โดยอาศัยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๔  ข้อ  ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ฯ  (3)  วรรค  2  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

ดังนั้น  หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาฯ  ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเสนอให้ผู้บริหารแล้ว  ผู้บริหารจึงได้นําเสนอขอความเห็นขอบต่อสภาฯ   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมจะขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับที่  2  ต่อไป  

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  ด้วยคะแนนเสียง  28 เสียง  ไม่มาประชุม  3  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
5.๑  การด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ 
นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  1 
-  ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 โดยเร็ว และพิจารณาเรียงลําดับให้เป็นไปตามลําดับก่อน-หลัง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559-
2560 ที่ผ่านมาโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ตกไปหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่อุดหนุน
ไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) จนบางหมู่บ้านจะต้องขอเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ และหวังว่าในปีงบประมาณ 2561 โครงการตามข้อบัญญัติฯ 
ไม่มีตกอีก เพราะหากตกก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง ดังนั้นในต้นปีขอให้ฝ่ายบริหารเร่งพิจารณา
ดําเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้านโดยเร็ว 

นายสมศักดิ์  กะทง  นายกอบต.ห้วยแก้ว 
-  ได้เร่งดําเนินการสําหรับในช่วงนี้ก็ได้ดําเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 

และหมู่ท่ี 7 และคาดว่าผู้รับเหมาจะเข้าดําเนินการในเร็ว ๆ นี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการดําเนินโครงการนั้นก็ต้องดู
เม็ดเงินงบประมาณท่ีเข้ามาด้วย ซึ่งในขณะนี้เงินรายได้ไม่เข้า ซึ่งโครงการหลาย ๆ โครงการได้ตั้งไว้เป็นเงิน
รายได้ เราจึงต้องรอให้เงินรายได้เข้าก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

นายพิช  อวดหาญ  ส.อบต.หมู่ที่  4 
-  ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้ฝ่ายบริหารเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติให้เปลี่ยนจาก

เงินรายได้เป็นเป็นอุดหนุน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ 
นายสมศักดิ์  กะทง  นายกอบต.ห้วยแก้ว 
-  การที่เราจะเปลี่ยนแหล่งเงินรายได้เป็นเงินอุดหนุน หรือเปลี่ยนจากเงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้นั้น 

เราจะต้องมีคู่แลกกันนะครับ และตามหลักการบริหารจัดการงบประมาณนั้นเราไม่ควรจะเปลี่ยนไปมาตามกระ
แสเพราะในกลางปี-ปลายปีอาจจะมีเงินรายได้เข้ามาเราก็สามารถจะดําเนินการได้ จึงขอให้ท่านใจเย็น ๆ และ
เราจะต้องพยายามไม่ให้โครงการในข้อบัญญัติตกไปหากมีงบประมาณเข้ามาผมจะรีบดําเนินการโดยเร็ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา ฯ   
เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะนําเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผมขอปิดการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕61 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ  

 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.  
 
 

ลงชื่อ นายชัยพร  โรจนสินธุ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
         เลขานุการสภาฯ 
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                      ลงชื่อ สุพจน์  เบาใจ       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสุพจน์  เบาใจ) 

 
 

                ลงชื่อ    สุทธิวัส  ธิตา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสุทธิวสั  ธิตา) 

 
 

                 ลงชื่อ พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

       ลงชื่อ ฐิติพงศ์  ชํานาญกลิ้ง ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายฐิติพงศ์  ชํานาญกลิ้ง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว 
 


