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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันศุกร์ ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
************************** 

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ  ปัญจจอม ประธานสภา อบต.เชียงบาน ประจวบ  ปัญจจอม 

๒. นายศิริชัย  บังวัน รองประธานสภา อบต.เชียงบาน ศิริชัย  บังวัน 

๓. จ่าสิบตำรวจชัย  รวมสุข เลขานุการสภา อบต.เชียงบาน ชัย  รวมสุข 

4. นางกัลยาณี  ศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑  บ้านปางวัว กัลยาณี  ศรีจันทร์ 

๕. ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งมอก เนรมิต  ใจกล้า 

๖. นายสมชาย  ใจวังโลก ส.อบต.หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งมอก สมชาย  ใจวังโลก 

๗. นายสัญชัย  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๓  บ้านเชียงบาน สัญชัย  หอมนาน 

๘. นายสมสิทธิ์  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๓  บ้านเชียงบาน สมสิทธิ์  หอมนาน 

9. นายอ้วน  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน อ้วน  หอมนาน 

10. นายผิน  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔  บ้านเชียงบาน ผิน  หอมนาน 

11. นายสายชน  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้านเชียงบาน สายชน  แสงศรีจันทร์ 

12. นายเกริกชัย  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ ๖  บ้านแพด เกริกชัย  มังคลาด 

13. นายกรวิชญ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ ๖  บ้านแพด กรวิชญ์  มังคลาด 

14. นายวัลลภ  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๗  บ้านเชียงคาน วัลลภ  หอมนาน 

15. นายวุฒิชัย  แผ่นทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๗  บ้านเชียงคาน วุฒิชัย  แผ่นทอง 

16. นายบุญเริ่ม  จันทิมา ส.อบต.หมู่ที่ 8  บ้านเชียงคาน บุญเริ่ม  จันทิมา 

17. นายธันยบูรณ์  มังคลาด ส.อบต.หมู่ที่ ๙  บ้านแพทย์บุญเรือง ธันยบูรณ์  มังคลาด 

18. นายสมสิทธิ์  หอมนาน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  บ้านเชียงบาน - ลา - 

19. นายสายัญต์  โนทัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑1  บ้านเชียงบาน สายัญต์  โนทัย 

20. นายวิรัตน์  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  บ้านฝั่งแวน วิรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประสงค์  กองมะลิ นายก อบต.เชียงบาน ประสงค์  กองมะลิ 

๒. นายฐาปนพงศ์  มังคลาด รองนายก อบต.เชียงบาน - 

3. นายประนอม  อินทา เลขานุการนายก อบต.เชียงบาน ประนอม  อินทา 

4. นางสาวรำพรรณ  มหาชัย รองปลัด อบต.เชียงบาน รำพรรณ  มหาชัย 
5. นางสาวสุทธินีย์  วิมลเศรษฐ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
สุทธินีย์  วิมลเศรษฐ์ 

6. ส.อ.นรวิชญ์  สมฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. นรวิชญ์  สมฤทธิ์ 

7. นายแดนเหนือ  บุตรเนียม นายช่างโยธา 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

แดนเหนือ  บุตรเนียม 

8. นางสาววิจิตตรา  คำรังสี นักวิชาการสุขาภิบาล 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วิจิตตรา  คำรังสี 

9. นางสาวสิริขวัญ  หนุนพลกรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิริขวัญ  หนุนพลกรัง 

10. นายฐาปนันท์  กลมกล่อม หวัหน้าหมวดทางหลวงเชียงคำ ฐาปนันท์  กลมเล่อม 
 
เปิดประชุมเวลา  09.๓๐  น. 
 เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว จ่าสิบตำรวจชัย   รวมสุข ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน - 

ตำบลเชียงบาน ในนามเลขานุการสภา อบต.เชียงบาน ได้นับจำนวนสมาชิกสภา อบต. 
ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญนายประจวบ  ปัญจจอม ตำแหน่ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายประจวบ  ปัญจจอม   1. ทางสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ไดร้ับหนังสือจากนายสมสิทธิ์  หอมนาน 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 10 ได้เข้ารับการรักษาตัวที ่

โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 และในขณะนี้ยังคง 
รักษาตัวอยู่หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคำ จึงขออนุญาตลาป่วย และไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ 

 
 
 



- 3 - 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล  

ประจำปี พ.ศ.2564 
นายประจวบ  ปัญจจอม   การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ประจำปี พ.ศ.2564 เรียนเชิญท่านประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่ง นายก อบต.เชียงบาน 
   ได้ชี้แจงต่อไป 
นายประสงค์  กองมะลิ   ด้วยคณะอนุกรรมกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการกระจาย 
นายก อบต.เชียงบาน อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมิน 

มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี  
พ.ศ.2564 และให้นำเกณฑ์ชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 37 เกณฑ์ 
ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564  
ของ อบต. ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงิน 
อุดหนุน และการกำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท.สามารถพัฒนาคุณภาพ 
การจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นให้นำผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ 
การจัดบริการสาธารณะรายงานที่ประชุมสภา ของ อบต.เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน 
ของ อบต. ด้วย 
  โดยการนี้ ทางสำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล 
ในโปรแกรมระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การ- 
บริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบันทึก 
ข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี  
พ.ศ.2564 ให้ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน ได้รับทราบต่อไป 

ที่ประชุม   - รบัทราบ - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม      
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เชียงบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1  
ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕64 เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 

นายประจวบ  ปัญจจอม เชิญเลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕64 

เวลา 09.30 น. ให้สมาชิกสภา อบต.  ได้รับทราบ   
จ.ส.ต.ชัย  รวมสุข อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.เชียงบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
เลขานุการสภา อบต. ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕64 เวลา 09.30 น. 
นายประจวบ  ปัญจจอม เลขานุการ สภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภา อบต. ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕64 ให้สมาชิกสภา อบต.  

ได้รับทราบ ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่  
ถ้าไม่มขีอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
 ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕64 เวลา 09.30 น. 

เห็นชอบ   17   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธาน สภาฯ งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทูถ้าม 
   -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ขอเชิญ นายวัลลภ  หอมนาน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ 
ประธานสภา อบต. รับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 
   ต่อไป 
นายวัลลภ  หอมนาน   ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ 
ประธานคณะกรรมการ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการ 
แปรญัตติฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  

พ.ศ.2564 ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนสิงหาคมพ.ศ.2564 และในการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ในวันพุธ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.30 น. ได้คัดเลือก 
ประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯเรียบร้อย ดังนี้ 
 - นายวัลลภ   หอมนาม  เป็นประธานคณะกรรมการ 
 - ร.ต.เนรมิต  ใจกล้า  เป็นรองประธานคณะกรรมการ 
 - นายสายชน  แสงศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
    และในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่  2/2563 ในวันอาทติย์ ที่ 15 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล – 
เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
ได้เข้ารว่มประชุมชี้แจงคำแปรญัตติ จำนวน 1 เรื่อง และได้จัดส่งให้ประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการแปรญัตติ     
มีมติทีป่ระชุมเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายประจวบ  ปัญจจอม ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ 
ประธานสภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้รับหนังสือคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
แจ้งรายละเอียดการแปรญัตติ โดยไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  
เสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็น 
ไม่เปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
   วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

เห็นชอบ   17    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน ) 
 
   วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
นายประจวบ  ปัญจจอม ตามท่ีสภา อบต.เชียงบาน ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ขั้นแปรญัตติ แล้วนั้น บัดนี้จึงขอมติทีป่ระชุมสภา  

อบต.เชียงบาน เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕65 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
หรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
   เป็นเอกฉนัท์ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นชอบ   17    เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน ) 
นายประจวบ  ปัญจจอม เมื่อท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ.๒๕65 แล้ว ทางสภา อบต.เชียงบาน จะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 เพ่ือเสนอนายอำเภอเชียงคำ อนุมัติ
และนำมาประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 8 (พ.ศ.2564) 
นายประจวบ  ปัญจจอม   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 
ประธานสภา อบต. 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอเรียนเชิญ   

ท่านประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่งนายก อบต.เชียงบาน ชี้แจงเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นายประสงค ์ กองมะลิ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน - 
นายก อบต.เชียงบาน ท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องคก์รปกครอง - 
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ได้
ประชุมในวันศุกร์ ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.) 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย (ได้ประชุมในวันจันทร์ ที่ 16 เดอืนสิงหาคม 
พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.) 

   เมื่อแผนพัฒนาทอ้งถิน่ที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแตว่ันที่ผู้บริหารท้องถิน่ประกาศใช้ 
   ดังนั้น จึงขอชี้แจงโครงการที่จะดำเนินการในร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่8 และแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน ตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการใน
การจัดทำร่างแผน ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และเห็นควรเพ่ิมเติมตรงไหน อย่างไร ให้
พิจารณาตามลำดับโครงการ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่8 ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ครัง้ที่ 8 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอุดหนุน 
อำเภอเชียงคำ  
จดัตั้งศูนย์พักคอย 
ผู้ป่วยตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019  
(โควิด-19) 

1. เพื่อให้ศูนย์พักคอยผูป้่วย 
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(โควิด-19) มีความพร้อมในการ
รองรับผู้ป่วยดำเนินการใน
ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและ
การรักษาพยาบาล 
2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 

จัดตั้งศูนย ์
พักคอยผู้ป่วย 
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019  
(โควิด-19)  
จำนวน 1 แห่ง  
ขนาด 70 เตียง 

- - - 100,000 100,000 ขนาด  
70 เตียง 

1. อำเภอเชียงคำมีศูนย์ 
พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-
19) ท่ีมีความพร้อมใน
การรองรับผู้ป่วย 
2. สามารถป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-
19) แก่ประชาชนในพื้นท่ี
อำเภอเชียงคำ 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ 
และบรหิารจดัการ
เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ 
รอบรู้ด้านการปฏิบตัิตนในการ
เฝ้าระวัง/ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019  
(โควิด-19) 

ประชาชน 
ในตำบล 
เชียงบาน 

- - - 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน
ในตำบลเชียงบานท่ีมี
ความรู้ด้านการปฏิบัติ
ตนในการเฝ้าระวัง/

ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ 

โควิด-19 

ประชาชนมีความ 
รอบรู้ด้านการปฏิบตัิตน
ในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019  

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 
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นายประสงค์  กองมะลิ จึงเรียนมาเพ่ือให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้พิจารณาต่อไป 
นายก อบต.เชียงบาน   
นายประจวบ  ปัญจจอม ตามท่ีท่านสมาชิก อบต. ทุกท่านได้พิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
ประธานสภา อบต. 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 แล้ว ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือข้อสงสัย เพ่ือสอบถาม 

ตามโครงการต่าง ๆ หรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8  
เป็นเอกฉันฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ  17   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
 งดออกเสียง  1    เสียง (ประธาน สภาฯ งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน 
นายประจวบ  ปัญจจอม   การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน 
ประธานสภา อบต. จงึขอเรียนเชิญท่านประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่งนายก อบต.เชียงบาน ชี้แจงเกี่ยวกับการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน 
นายประสงค์  กองมะลิ    การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 หมวด 2 อำนาจหน้าที่  
ข้อ 6 อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตาม ข้อ 5 ให้เป็นอำนาจ 
หน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ 
ปกครองท้องที่ 

       ดังนั้น การให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
พิจารณาต่อไป 

นายประจวบ  ปัญจจอม  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
ประธานสภา อบต. การให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย เพ่ือสอบถามหรอืไม่  หากไม่มี  
ขอมติทีป่ระชุม ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบการความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลเชียงบาน 
เป็นเอกฉันฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 
เหน็ชอบ   17   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธาน สภาฯ งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.4 การพิจารณาใหค้ำรับรองอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน 
   บ้านแพทย์บุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชียงบาน 
   อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
นายประจวบ  ปัญจจอม   การพิจารณาให้คำรับรองอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน 
ประธานสภา อบต. บ้านแพทยบ์ุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ พ้ืนที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชียงบาน 
 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จงึขอเรียนเชิญท่านประสงค์  กองมะลิ ตำแหน่งนายก  

อบต.เชียงบาน ชี้แจงเกี่ยวกับคำรับรองอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน 
บ้านแพทย์บุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ พ้ืนที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชียงบาน 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

นายประสงค์  กองมะลิ    การพิจารณาให้คำรับรองอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน 
นายก อบต.เชียงบาน บ้านแพทยบ์ุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ พ้ืนที่รบัประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชียงบาน 
   อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 1104/2534 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  

2534  เรื่องรายละเอียดในการพิจารณาการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ข้อ 1  
รายละเอียดของบริเวณท่ีดินที่จะสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ต้องเป็นที่ดินมีโฉนด หรือเอกสารสิทธิ์ 
อย่างใดๆ ซึ่งเป็นของผู้ขออนุญาตเอง หากเป็นของผู้อื่นจะต้องได้รับความยินยอมจาก 
เจ้าของที่ดินโดยถูกต้อง และถ้าเป็นที่ดินสาธารณะหรือที่ชายหาด ต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ที่มีอำนาจครอบครองดูแลด้วย การยินยอมต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 หมวด 2 อำนาจหน้าที่  
ข้อ 6 อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตาม ข้อ 5 ให้เป็นอำนาจ 
หน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ 
ปกครองท้องที่ 

       ดังนั้น ในการพิจารณาให้คำรับรองอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน 
บ้านแพทยบ์ุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ พ้ืนที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชียงบาน 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ- 
บริหารส่วนตำบลเชียงบาน พิจารณาต่อไป 

นายประจวบ  ปัญจจอม  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
ประธานสภา อบต. การให้คำรบัรองอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน  บ้านแพทยบ์ุญเรือง 

พร้อมอาคารประกอบ พ้ืนที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชยีงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือข้อสงสัย เพ่ือสอบถามหรอืไม่  
หากไม่ม ีขอมตทิีป่ระชุม ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบการให้คำรับรองอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการฝายน้ำแวน 
บ้านแพทยบ์ุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ พ้ืนที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเชียงบาน 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นเอกฉันฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 
เหน็ชอบ   17   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
 งดออกเสียง    1    เสียง  ( ประธาน สภาฯ งดออกเสียง 1 ท่าน ) 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 
 
ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 
 

ลงชื่อ จ่าสิบตำรวจ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (  ชัย  รวมสุข  ) 

                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว ในวันที่  23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายสมชาย  ใจวังโลก  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  ๒ 

 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายวัลลภ  หอมนาน  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมูท่ี่  7 
 

 
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (  นายบุญเริ่ม  จันทิมา  ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  8 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสภา อบต.เชียงบาน 
สมัย.......................สมัยที่.............ครั้งที่.........ประจำปี พ.ศ...............เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ............... 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

 

 
ลงชื่อ                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (  นายประจวบ  ปญัจจอม  ) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  หมู่ที่  10 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 


