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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  3 ประจําป พ.ศ. 2560 

วันจันทรที่  26  มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผูมาประชุม  
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 สิบตรีพิทยา   สินธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา   สินธุปญญา 
2 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นายจตุพล     อินตะสงค เลขานุการสภา อบต. จตุพล     อินตะสงค 
4 นายชูวิทย     แซลี้ ส.อบต.หมูที่  1 บานหวยสาน ชูวิทย      แซลี้ 
5 นายทักษิน    แสนสุวิโรจน  ส.อบต.หมูที่  1 บานหวยสาน ทักษิน     แสนสุวิโรจน  
6 นายเจษฎา    เบเชกู ส.อบต.หมูที่  2 บานแมมอญ เจษฎา     เบเชกู 
7 นายโชคทวี    มณีศรีรักษ ส.อบต.หมูที่  2 บานแมมอญ โชคทวี     มณีศรีรกัษ 
8 นายอาแซ     เยชอกู ส.อบต.หมูที่  3 บานหวยแมเลี่ยม อาแซ      เยชอกู 
9 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลั้ง สิทธิชัย    แสนพอ 
10 นายวินัย      แซพราน ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลั้ง วินัย       แซพราน 
11 นายอิทธิพล   ในคํา ส.อบต.หมูที่  5 บานกกนอย อิทธิพล   ในคาํ 
12 นายสันติภาพ  ไนคํา ส.อบต.หมูที่  5 บานกกนอย สันติภาพ ไนคํา 
13 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมูที่  6 บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
14 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
15 นายพรพจน   แซเต๋ิน ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน พรพจน   แซเติ๋น 
16 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมูที่  8  บานหวยแกว จะที       แสนหลง 
17 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมูที่  8 บานหวยแกว สมเดช    จะซา 
18 นายเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมูที่  9 บานแมสลัก เรืองรอง  จะโจ 
19 นายวุฒิชัย     เนติวุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10 บานจะคือ วุฒิชัย     เนติวุฒิ 
20 นายวิศิษฐ      สุดพิรส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื วิศษิฐ      สุดพิรส 
21 นายอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11  บานรมเย็น อัสนี       จะสือ 
 
ขาดประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่  3 บานหวยแมเลี่ยม อายะ     แลเชอ 
 
ลาออก 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง มีผลตั้งแต 
1 นายพลาวัสถ  ลิ้ววัฒนาพิพัฒน   ส.อบต.หมูที่ 6  บานหวยชมภู วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
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ผูเขารวมประชุม  

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประสิทธ์ิ แซหมี่ 
2 นายพรชัย ประเสรฐิสุขกุล  รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 
3 นายพงษทวี  พงษพันธุชัชวาล รองปลัด อบต.หวยชมภู พงษทวี พงษพันธุชัชวาล 
4 นายทรงวุฒิ  สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
5 นายชาติสยาม  เวียงคํา หัวหนาสํานักปลัด ชาติสยาม เวียงคํา 
6 นางกชนันท  วงคแกว ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กชนันท วงศแกว 
7 นายพิชิต เงินแกว นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคลัง 
พิชิต เงินแกว 

8 นางสาวกุญชณชิา  เขมวนา ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน กุญชณิชา เขมวนา 
9 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
10 นางสาวพัชรี  คําเครือ ผูชวยวิศวกรโยธา พัชรี คําเครือ 

 
ผูมาประชุม 20   คน 
ผูลาประชุม        1 คน (ลาออก) 
ผูขาดประชุม  1 คน 
ผูเขารวมประชุม 10 คน 

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น. 
เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจา นายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หวยชมภู ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประกฎวาครบองคประชุมแลว โดยมี 
ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ และสมาชิกจํานวน 18 คน มีสมาชิกที่ขาดประชุม จํานวน 1 คน คือ นายอายะ 
แลเซอ ส.อบต.หมูท่ี 3 บานหวยแมเลี่ยม รวมผูมาประชุมวันนี้ 20 คนครับ 

ในการนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขา
หองประชุมสภา เพ่ือดําเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560 ตอไปครบั 

สําหรับการประชุมในวันนี้ ตามประกาศอําเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หวยชมภู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 เพ่ือขออนุมัติใชจายเงนิสะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดอืนรอนของประชาชน
เรงดวน และเพ่ือพิจารณาขอราชการอื่นๆที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชน กําหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
มีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน โดยทางสภาฯ ไดกําหนดวันนัดประชุม ในวันจันทรท่ี 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งก็คือวันนี้ ครับ 

   
 

ระเบียบวาระท่ี 1             เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

สวัสดคีรับ ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร เจาหนาที่ อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ วันน้ีก็เปนการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 ซึ่งในวันนี้
จะมีวาระเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนท่ี
เรงดวน และเร่ืองขอราชการที่สําคัญอ่ืนๆตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 

 

 

3 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

 

นายสมเดช    จะซา 
ส.อบต.หมูที่ 8 
 

นายวินัย แซพราน 
ส.อบต.หมูที่ 4 

 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2560 เม่ือ
วันจันทรที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผานมา ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจทานบันทึก
รายงานการประชุมครับ หากพบขอผิดพลาด ขอบกพรอง ขอใหแจงที่ประชุมดวยเพ่ือให
ทางเจาหนาที่ไดทําการแกไขในบันทึกนะครบั 

ขอแกไขชื่อสกุลผูใหญบาน หมูที่ 8 หนาที่ 2 เปนนายพิชัยภูสิทธิ ์สุวินมณ ีนะครบั 

 

ผมขอแกไขชื่อส.อบต.หมูที่ 4 อยูหนาที่ 14 ขอใหแกไขชื่อจาก นายวิชัย แซพราน เปน 
นายวินัย แซพรานครับ 

 

ผมขอแกไขหนาที่ 5 แบบที่ 2 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปลี่ยนจํานวนโครงการ จาก52 เปน 
โครงการ 45 ครับ 

 - ขอใหทานเจาหนาที่ ตามที่สมาชิกไดแจงดวยนะครับ ลําดับตอไปกระผมขออาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 74 ขอมติ
รับรองการประชุม โดยการยกมือครบั 

มติที่ประชุม - รับรอง               จํานวน      17  เสียง 
- ไมรับรอง            จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน       2   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองกระทูถาม (ถามี) 

 - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอใหม 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขอ
อนุมัติใชจายเงนิสะสม โครงการกอสรางอาคารศนูยพัฒนาเดก็เล็กบานผาลั้ง หมูที่ 4  
จํานวน 1,693,000 บาท และบานกกนอย หมูที่ 5 จํานวน 1,694,000 บาท รวมเปนเงนิ 
3,387,000 บาท          

นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต.หวยชมภู 

 

เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายประสิทธ์ิ แซม่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขออนุมัติใชจายเงนิสะสม จํานวน 2 โครงการ  
  1) โครงการกอสรางอาคาร ศพด. บานผาลั้ง หมูที่ 4 จํานวน 1,693,000 บาท 
  2) โครงการกอสรางอาคาร ศพด. บานกกนอย หมูที่ 5 จํานวน 1,694,000 บาท 
รวมเปนเงิน 3,387,000 บาท  

เรื่องเดมิ/ขอเท็จจริง 
       ตามท่ี อบต.ไดเคยของบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ
ไดรบัการจัดสรรงบประมาณจากรมมาฯ เพ่ือดําเนินการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
7 แหง และทาง อบต.ไดประกาศประมูลการจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 
คร้ัง ปรากฏวา มีผูมายื่นประมูล เพียงรายเดียว ไดดําเนินการกอสราง ศพด. 2 แหง ไดแก 
ศพด.บานหวยสาน หมูท่ี 1 และ ศพด.บานแมมอญ หมูที่ 2 ดังนั้น ทาง อบต.จึงไดหารือไป
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ยังอําเภอ ขอใชวิธีจัดจางโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเกรงวาไมทันหวงเวลาปงบประมาณ 
งบประมาณอาจจะตกไป และอําเภอก็ไดมีหนังสืออนุมัติใหใชวิธีพิเศษได อบต.จึงเร่ิม
ประกาศประกวดราคาจัดจางโดยวิธีพิเศษ สําหรับ โครงการกอสราง ศพด.อีก 5 แหง 
ปรากฏวา มีผูมายื่นซองและทําสัญญาเพียง 3 โครงการ คือ โครงการกอสราง ศพด.บาน
หวยแมเลี่ยม หมูที่ 3 , โครงการกอสราง ศพด.บานปางขอน และโครงการกอสราง ศพด.
บานรมเย็น หมูที่ 11 ยังเหลือโครงการกอสราง ศพด.บานผาลั้ง หมูท่ี 4 และโครงการ
กอสราง ศพด.บานกกนอย หมูท่ี 5 จึงทาํใหงบประมาณตกไป ไมสามารถใชเงนิจัดสรรจาก
กรมฯ ได เน่ืองจากพนปงบประมาณ 
เหตุผลและความจําเปน  
     ตามที่ กลาวมาขางตน อบต.เตรียมพื้นที่โดยการปรับเกรดพ้ืนที่ และรื้อถอนอาคาร
เรยีนเดิม ของบานผาลั้ง หมูที่ 4 โดยไดขอใชสถานที่โรงเรียนบานผาลั้ง เปนสถานที่จัดการ
เรยีนการสอนใหเด็กๆไปพลางๆ กอนที่อาคารใหมจะสรางเสร็จ สวน ศพด.บานกกนอย ตัว
อาคารเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาก อาคารทําดวยปูนก่ึงไมไผ เปนอาคารเกาที่ใกลจะผัง
แลว และไมมีความปลอดภัย เกรงวาอาจจะเกิดอันตรายแกเด็ก จึงมีความจําเปนที่ตองขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสราง ศพด.บานผาลั้ง และบานกกนอย ทั้ง 2 แหงนี้ 
     สรุป  
     1.โครงการกอสรางอาคาร ศพด.บานผาลั้ง หมูท่ี 4 เหตุผลเนื่องจาก อาคารเดิมไดถูก
ร้ือถอน เพื่อเตรียมกอสรางอาคาร ศพด.ซึ่งจะไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมฯ แตทั้งนี้
เนื่องจากไมมีผูมายื่นซอง จึงทําใหโครงการที่จะไดงบประมาณอุดหนุนนี้ตกไป ทําใหเด็กไม
มีที่เรียน ตองไปขอใชสถานที่โรงเรียนบานผาลั้งจัดการเรียนการสอนแทนซึ่งลําบากมาก 
     2. โครงการกอสรางอาคาร ศพด.บานกกนอย หมูที่ 5 เหตุผลเน่ืองจาก อาคาร ศพด.
บานกกนอย มสีภาพที่ทรุดโทรมมาก เนื่องจากใชการมานานหลายป ตัวอาคารทําดวยปูน
ก่ึงไมไผ เปนอาคารเกาๆ ผุพัง พรอมที่จะพังไดทุกเม่ือ ทาง อบต.เกรงวาจะไมปลอดภัยแก
เด็ก ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง จึงขออนุมัติตอสภาฯขอใชจายเงินสะสม ท้ัง 2 โครงการน้ี 
อยางเรงดวนครับ 

นายเจษฎา เบเชกู 
ส.อบต.หมูที่ 2 

  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเจษฎา เบเชกู 
ส.อบต.หมูท่ี 2 ขอแสดงความคิดเห็นครับ กรณีนี้ทาํไมผูบริหารปลอยใหงบประมาณตวันี้
ตกไปครับ นาจะทําใหทันนะครับ แตผมก็เห็นถึงความจําเปนของการสรางศูนยอยูนะครับ 
ผมขอทราบวาโครงการกอสรางอาคารจะใชเงินสะสมไดหรือไม เนื่องจากมีตัวอยางการใช
เงินสะสมกอสรางอาคารสํานักงานโปงแพร ตอนนี้กําลังเปนคดีความกันอยูนะครับ ผมไม
ม่ันใจวาจะใชเงินสะสมกับอาคาร ศพด.ได เพราะถาโดนเราก็โดนทั้งหมดนะครับ ขอใหคิดถ่ี
ถวนดวยครบั ถาทานสามารถชี้ใหเห็นวาโครงการนี้ใชเงินสะสมได ผมก็เห็นดวยครับ แตถา
ไม ผมวาไมนาเสี่ยงนะครบั ขอใหทานปลัดเอาระเบียบมาชี้แจงครับ หรือ ทําหนังสือเขามา
ท่ีสภาฯวาสามารถใชจายเงินสะสมกอสรางอาคาร ศพด.ได 

นายโชคทวี มณีศรีรักษ 
ส.อบต.หมูที่ 2 

    ผมขอเสนออยางนี้นะครับ คือท่ีผมไปอบรมกันมาก็บอกวาไมได แตถาระเบียบใหมมา ก็
ขอใหทางทานมีทราบมาชี้แจงใหพวกเราทราบดวย หรือ ถาไมอยางนั้นก็เอาโครงการท้ัง 2 
นี้เขาในขอบัญญัติป 2561 ไปเลย เราก็ยินดีครบั 

นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต.หวยชมภู 

     ขอบคุณครับทานสมาชิก ที่แนะนําใหความเห็น ผมเองก็เสียดายงบประมาณที่ตกไป
ครับ เราก็ประกาศไปแลวหลายรอบ แตไมมีใครมายื่นซอง ของ หมู 4 หมู 5 และระเบียบ
ใชจายเงนิสะสมลาสุด เขาเปดกรอบใหเราเอาเงนิสะสมท่ีเรามีมาใชใหเกิดประโยชนตอ
ทองถ่ิน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ แตเราตองดูวาโครงการที่เราจะใชมีความจําเปน 
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เรงดวนไหม ชาวบานไดประโยชนจรงิไหม ผมไดไปหารือกับทางอําเภอวาจะทําอยางไรกับ
กรณี เดก็จําเปนตองมีที่เรียน ทางอําเภอแจงใหผมวาใชเงินสะสมไดเลย แตตองมีเหตุผลอัน
สมควรแกเหตุ เดก็ไมมีท่ีอยูที่กิน ซึ่งท้ัง 2 แหงก็เปนเชนน้ัน  
     ฉะนั้น ตามระเบียบเดิม เงนิสะสมใชสรางอาคารไมได ใชซื้อรถก็ไมได แตระเบียบตัว
ใหมเปดกรอบใหเราใชได แตตองมีเหตุสมควรแกเหตุ ความเรงดวน 

นายจตุพล อินตะสงค 

เลขานุการสภา /  

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจตุพล 
อินตะสงค ปลัด อบต.และทําหนาที่เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงเหตุผลท่ีทําไมการใชจายเงิน
สะสมจึงสะดวกขึ้น เพราะรัฐบาลตองการกระตุนเศรษฐกิจ ใหมีเม็ดเงนิไหลเวียนในระบบ 
ไมอยากใหมีการเก็บสะสมไวมาก จึงไดออกโครงการใหมๆ เพ่ือกระตุนใหราชการใชเงิน
จายสะสมใหมากขึ้น เชน โครงการ Matching Fund เราตองใชจายเงินสะสมใหหมดกอน 
รัฐบาลจึงจะสมทบเพ่ิมใหอีก ประกอบกับหลักเกณฑที่เพิ่มมาใหม ลาสุด โดยกระผมไดให
เจาหนาที่แจงใหทานสมาชิกทุกทานแลวนะครบั  
     - อางถึง หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1438 ลว.10 มีนาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหยกเลิก
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
          1. หนังสือ มท 0808.4/ว3161 ลว.12 ตุลาคม 2553  
          2. หนังสือ มท 0808.2/ว2150 ลว.27 พฤษภาคม 2556 
          3. หนังสือ มท 0808.2/ว2029 ลว.25 กรกฎาคม 2557 
และใหใชหลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ฉบับลาสุดแทน โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
          1) ให อปท. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ของ อปท. พ.ศ.2547  
          2) กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม ดังตอไปนี้ 
                1. โครงการ/กิจการ ตองเปนประโยชนโดยตรงกับประชาชน และตรงกับ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง และไมซ้ําซอนกับโครงการที่ อปท.ไดทําไวแลว 
ท้ังนี ้ไมใหนําเงินสะสมไปใชจายในโครงการหรือกิจการที่ฟุมเฟอย หรือไมกอประโยชน
โดยตรงกับประชาชน เชน การกอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ทําการ การจัดหารถ
สวนกลาง การจัดหาครุภัณฑสํานักงาน การศึกษาดูงาน เปนตน 
                2. โครงการ/กิจการ ตองอยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. ในดานการใหบริการ
ชุมชนและสังคม กิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายได หรือกิจการท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนตามระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิของ อปท. พ.ศ.2547 ขอ 89 โดยใหความสําคัญใน
ดานตางๆดังนี้ 
                      2.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                      2.2 โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําดานการเกษตร 
เชน ฝาย คลองไสไก ทอสงน้ํา ขุดสระ บอบาดาลเพื่อการเกษตร เปนตน 
                      2.3 ปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เชน ประปา
หมูบาน ถังเก็บน้ําขนาดกลาง บอบาดาลเพื่อการเกษตร เปนตน 
                      2.4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล(การทองเที่ยววิถี
ไทย) การสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียวในทองถิ่น เชน การกอสรางหรือปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เชน หองสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ 
ฯลฯ การดูแลรกัษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว การจัดใหมีไฟฟาและแสงสวาง เปนตน 
 



 

 

 

6 

 

 

 

นายชาติสยาม เวียงคํา 

หัวหนาสํานักปลัด 

                      2.5 โครงการสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐ 
                      2.6 โครงการหรือกิจการตามอํานาจหนาที่ ที่ อปท.เห็นวาจําเปนตอง
ดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
ชาติสยาม เวียงคํา หัวหนาสํานักปลัด อบต.หวยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ 
     - อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ในหมวด
ของเงินอุดหนุน ขอท่ี ๘๙ และ ขอ ๙๐ ซึ่งระเบียบไมไดหามวาไมใหใชจายไปทําอาคาร แต
จะมีขอสังเกตุของ สตง. ท่ีทักทวงมา กรณีอาคารสํานักงานไมควรจะทํา เพราะในระเบียบ
ตัวนี้บอกวาโครงการที่จะทําไดตองมีความจําเปนเรงดวน และเปนการบริการประชาชน 
ถามวาอาคารสํานักงานจําเปนหรือไมที่จะตองสรางอยางเรงดวน มันก็ไมเขาหลักเกณฑอยู
แลวครับ ฉะนั้น อาคารสํานักงานก็ยอมที่จะทําไมได แตถาเปนอาคารตัวอ่ืน เชน อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก็ตองกลับมาพิจารณาวามีความจําเปนเรงดวน ถาจําเปนและเรงดวน 
ก็สามารถนําเงินตัวนี้มาใชได  

นายสิทธิชัย แสนพอ 

ส.อบต.หมูที่ 4 

        เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
วินัย แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4 ขอเรียนชี้แจงเหตุผลและความจําเปนเรงดวนครบั อาคาร
ศพด.บานผาลั้ง ถูกรื้อไปจะได 2 ปมาแลว เด็กไมมีที่เรียน สวนที่เด็กๆไปเรียนอยูตอนนี้ 
เราก็ยืมโรงเรียนบานผาลั้ง ทําการเรียนการสอนไปพลางๆกอน ซึ่งก็คับแคบ อยูกันอยาง
ลําบากมากครบั อยางที่ทานหัวหนาสํานักปลัดวา หากไมสามารถทําการเรียนการสอนได 
เด็กในหมูบาน ก็คงตองหยุดการเรียนลง งบประมาณเงินอุดหนุนคาอาหารนม อาคาร
กลางวัน ก็ไมไดใชตกเปนเงินสะสมตอ ถาพูดถึงความจําเปน กระผมในนามของตัวแทน
บานผาลั้ง คิดวามีความจําเปนสําหรับอนาคตของชาติมากๆครับ เพราะเด็กชวงนี้กําลัง
เรยีนรูสิ่งตางๆไดดี จดจําไดเกง หากเราไมดูแลเอาใจใส พวกเขาอาจจะกลายเปนภาระของ
สังคมก็ไดนะครับ สวนความเรงดวน หากทําเสร็จเร็ว เด็กมีที่เรียนเร็ว การพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กก็จะเร็วตามครบั กระผมขอฝากดวยครบั 
 

นายพิชิต เงนิแกว 

นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคลัง 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพิชิต เงิน
แกว นักวิชาการเงนิและบัญชีฯรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง ขอเรียนชี้แจงวา
ระเบียบไมไดหามไมใหกอสรางอาคาร แตเดิมจะมีระเบียบท่ีหามไมใหกอสรางอาคาร
สํานักงาน และท่ีเราจะสรางก็ไมใชอาคารสํานักงาน เพียงแตเราตองมาดูวาประชาชน
เดือดรอนไหม อยางหมู 4 เราก็ตองไปขออาศัยท่ีอื่นเพื่อใหเดก็ของเราไดมีท่ีเรียน อยางหมู
ท่ี 5 อาคารเดิมก็เกาทรุดโทรม ผุผังเยอะ จะพังมาเมื่อไรเราก็ไมรู อาจจะเกิดอันตรายแก
เด็ก ครู ผูปกครอง และประชาชนในหมูบานนั้นก็ได และเขาหลักเกณฑ 3 ขอ คือ 1 มี
ความจําเปนเรงดวน 2 เปนกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาที่ 3 ประชาชนไดรับผลกระทบ
โดยตรง เปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ฉะนั้น สรางไดครบั ไมผิดระเบียบ 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 
 
 
 

ครับ ทางเจาหนาที่ก็ไดชี้แจงแลวนะครับวาสามารถสรางไดไมผิดระเบียบ เขาหลักเกณฑ ก็
หากเปนความจําเปนเรงดวนก็สามารถใชจายเงินสะสมไดนะครับ เพ่ืออนาคตของชาติ มี
สมาชิกทานใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ หากไมมีผมจะขอมติแยกเปนโครงการไปนะครับ 
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ที่ประชุม 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 

       1. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลั้ง หมูที่ 4 ขอมติที่ประชุมครบั 
อนุมัติ           18  เสียง 
ไมอนุมัติ          -  เสียง 
งดออกเสียง      2  เสยีง  

       2.โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอย หมูท่ี 5ขอมติที่ประชุมครับ 
อนุมัติ           18  เสียง 
ไมอนุมัติ          -  เสียง 
งดออกเสียง      2  เสยีง  

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบอาคารสํานักงาน อบต.หวยชมภู ขอเชิญนายก หรือ เจาหนาท่ีที่
รับผิดชอบเรื่องนี้ ไดชี้แจงตอครับ  

นางสาวพัชรี คําเครือ 

ผูชวยวิศวกร 

เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางสาวพัชรี คําเครือ 
ผูชวยวิศวกร กองชาง จะขอเอธิบายแบบท่ีจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงแบบนะคะ ตอนน้ีหนา
งานโครงการกอสรางเสร็จไปประมาณ 60 เปอรเซ็นตแลว และกําลังเขาสูงานทําพื้น ปู
กระเบ้ือง ตามแบบเดิมผูออกแบบไดออกแบบพ้ืนภายในเปนพื้นทรายลาง ซึ่งไมมีความ
เหมาะสมกับการใชงานจริง จึงไดมีการประชุมและมีมติจากทางคณะกรรมการขอ
เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนทรายลางเปนพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองมี
การคืนเงินในพื้นทรายลาง และคิดงานเพิ่มในสวนที่เปนพื้นกระเบื้อง และมีอีกจุดหนึ่งที่
ควรมีการเพิ่มเติม คือ ถาไปดูที่หนางานจะมีพ้ืนที่ยื่นออกมาจากขางบน แตไมมีหลังคาคลุม 
ซึ่งทําใหพ้ืนที่สวนนั้นไมไดใช เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการเพ่ิมข้ึน มีพื้นที่ใชสอย
เพ่ิมข้ึน จึงเห็นควรใสหลังคาคลุมขึ้นมา ปริมาณเงินที่ลด-เพ่ิม ขึ้น ใหดูตามเอกสารที่แจกให
ไปนะคะ อาจจะไมคอยชัด ตัวหนังสือเล็ก ขอใหทุกทานดูตามไปพรอมๆกันเลย เริ่มจาก    
ปริมาณเงินที่ลดลง หมายถึง ที่ผูรับจางตองคืนใหหลวง งานผิวพื้นทั้งหมด 277,063.70 
บาท งานผนังขยับออกไปของหองประชุม 3321 บาท งานทาสี 2496 บาท ยกเลิกแผงกัน
แดดรอบอาคาร และเอาเงินสวนนี้ไปทําหลังคา รวมท้ังสิ้นเงินที่ตองคืนหลวงก็คือ 
409,544.84 บาท สําหรบัปริมาณเงินที่ตองเพ่ิมขึ้น  งานพื้น เปลี่ยนพื้นทรายลางเปนพื้น
กระเบ้ือง ทั้งหมด 253,863 บาท งานหลังคา 171,000 บาท สรุปแลวงานที่เพ่ิมขึ้น 
424,865 บาท ทีน่ีเงนิที่เพ่ิมขึ้นมีมากกวาเงนิที่ตองคืน ผูรับจางจะตองยกประโยชนใหแก
ทางราชการ เปนจํานวน 19,345 บาท สวนรูปรางหนาตาจะเปลี่ยนไปตามแบบที่แสดงให
ทุกทานดูบนโปรเจคเตอรนะคะ (แสดงภาพ) 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม 

ครับก็เปนสิ่งท่ีดีนะครับ เราจะไดพื้นที่ประโยชนใชสอยเพิ่มขึ้น โดยที่รัฐไมเสียผลประโยชน
เลย ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารสํานักงาน อบต.หวยชมภูครับ 

- อนุมัติ                  จํานวน      17  เสียง 
- ไมเห็นชอบ            จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง           จํานวน       3   เสียง 
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สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.30 น. แลว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ30 จึง
หยุดพักการประชุมไวชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอใหทุกทานเขาประชุมตอใน
เวลา 13.30 น. 

รับทราบ 

ประชุมตอเวลา 13.30 น. 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือมาตั้งรายการใหม 
จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
     1. คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเคร่ืองละไมเกิน 
16,000  บาท รวมเปนเงินไมเกิน 32,000 บาท (คุณลกัษณะและราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ) 
     2. พัดลม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 38 เคร่ือง ราคาเครื่องละ 950 บาท รวม
เปนเงิน 36,100 บาท ขอเรียนเชิญทานนายก หรือ เจาหนาที่ไดชี้แจงครบั 

นายชาติสยาม เวียงคํา 

หัวหนาสํานักปลัด 

 

เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายชาติสยาม 
เวียงคํา หัวหนาสํานักปลัด อบต.หวยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2560 เพื่อตั้งเปนรายการใหม จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ICT) กระผมขอเรียนชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนดังนี้ ครับ 
     1. คอมพิวเตอรของเจาหนาที่ท่ีใชอยูเร่ิมเสื่อมสภาพ ตามกาลเวลา เน่ืองจากใชมานาน
ตั้งแตป 2551 ก็เปนเวลา 10 กวา ปแลว ซอมแซมหรือซื้ออุปกรณเสริมมาเพ่ิมก็ไมคุมคา  
     2. คอมพิวเตอรใชงานไมเพียงพอ เนื่องจากเจาหนาที่สํานักงานปลัดเพิ่มขึ้น  
จึงเห็นควรใหจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ ไมเปลืองพ้ืนที่ใชสอย ดู
ไมรกเกะกะ จํานวน 2 เคร่ือง สําหรับงานบริหารงานท่ัวไป และงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน สําหรับคุณลักษณะและราคา เราจะเอาตามมาตรฐานครุภัณฑครับ 
โอนลดจาก หมวดเงนิเดือน แผนงานบรหิารงานท่ัวไป จํานวน 32,000 บาท 
โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดงบลงทุน 
รายการคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงาน(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 2 เครื่อง 
รวมเปนเงิน 32,000 บาท 
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

ครับ คอมพิวเตอรเปนสิ่งจําเปนนะครบั ถาไมมีเจาหนาที่ก็ไมสามารถทํางานได มีทานใดจะ
ชี้แจง หรือ สอบถามครับ...หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุมครบั 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ                 จํานวน      18  เสียง 
- ไมเห็นชอบ            จํานวน       -    เสียง 
 งดออกเสียง           จํานวน       2   เสียง 

นางกชนันท  วงคแกว 
ผูอํานวยการกอง 

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางกชนันท วงคแกว 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หวยชมภู ขออนุมัติโอนเงิน 
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งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 เพ่ือตั้งเปนรายการใหม จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
จํานวน 7 แหง รายละเอียดดังน้ี แหงละ 6 เคร่ือง จํานวน 5 แหง และ 4 เครื่อง จํานวน 2 
แหง รวมเปน 38 เครือ่ง ราคาเคร่ืองละ 950 บาท เปนเงนิ   36,100 บาท คะ 
เหตุผลและความจําเปนเนื่องจากที่ผานมาเราไดดําเนินการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก แตยังขาดพัดลมติดผนัง ทําใหอากาศอบอาวโดยเฉพาะหนารอน เด็ก
เล็กๆจะงอแง ไมสนใจการเรียนการสอนของครู  
 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

มีทานใดสอบถามไหมครบั ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมครบั 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ                 จํานวน      18  เสียง 
- ไมอนุมัต ิ              จํานวน       -    เสียง 
 งดออกเสียง             จํานวน       2   เสียง 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขอ
ความเห็นชอบเร่ืองการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน จากเดิมหมูที่ ๘ บานหวยแกว มาเปนหมูที่ 
๘ บานจะนู ขอเชิญนายก หรือ ผูท่ีเก่ียวของ ไดชี้แจงครับ 

นายสมเดช จะซา 

ส.อบต.หมูที่ 8 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสมเดช จะซา  
ส.อบต.หมูท่ี 8 บานหวยแกว ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน จากบาน
หวยแกวเปนบานจะนู โดยผมไดทําหนังสือประชาคมหมูบานมาใหที่ อบต.เรียบรอยแลว 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน เนื่องจากบานจะนูเปนศูนยกลาง มีหนวยงานราชการ 
เชน ที่ทําการผูใหญบาน ,โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สาขาบานจะนู ,ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานจะนู จะขอเปลี่ยนแปลงขื่อบานหลักเปนบานจะนู แตชื่อหยอมบานเหมือนเดมิครับ 

นายจตุพล อินตะสงค 

เลขานุการสภาฯ 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย 
จตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ครบั  
     - หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน ของกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 2 มกราคม 
2547 กําหนดวา  
          1.ชื่อเดิมมีความหมายไมดี ไมสุภาพ หรือไมเปนมงคล  
          2.การเปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือแสดงถึงความเปนมาทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
ดั้งเดิม สามารถพิสูจนไดจากเอกสารบุคคล หรือสถานท่ี  
          3. ชื่อที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงตองไมขัดตอวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  
          4. ขอเปลี่ยนกลับไปใชชื่อเดิม ซึ่งมีความหมายดีประชาชนนิยมเรียกขานเปน
ระยะเวลายาวนานและเปนท่ีรูจักของประชาชนทั่วไป  
          5. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือใชภาษาทองถิ่น ซึ่งมีความหมายในทางที่ดี และถือ
เปนการอนุรักษดานภาษา  
          6. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเปนกรณีพิเศษ โดยไดรับพระราชทานชื่อใหมจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและพระบรมวงศานุวงศหรือสมเด็จพระสังฆราชประทาน 
          7. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อในกรณีมีการจัดตั้งหรือแยกหมูบาน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัดแลว ปรากฏวาชื่อนั้น ๆ ไปเหมือนหรือพองกับชื่อที่มีอยูเดิม 
          8. ชื่อเดิมไปตรงกัน พองกันกับชื่อวัดในหมูบาน ตําบลเดียวกัน ทําใหมีผูเขาใจผิด
เสมอวาเปนวัดเดียวกัน  
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           9. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดใหตรงกับชื่อหมูบาน ตําบล เพ่ือใหวัด และหมูบาน
หรือตําบล เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตทั้งนี้จะตองไมมีชื่อวัดตามชื่อ หมูบานตําบลอยูกอน 
          10. เปล่ียนเปนชื่อที่ถูกตองตามท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
       - วิธีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ จังหวัด อําเภอ และตําบลหมูบาน ตองมีการยื่นคาํขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อจะตองไดรบัความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้  
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อตําบล และหมูบาน 
1. คณะกรรมการหมูบาน (กม.)  
2. สภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล  
3. นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด 
     - เอกสารประกอบคําขอ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อตําบล และหมูบาน  
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการหมูบาน (กม.)  
2. สําเนารายงานการประชุมสภาตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล  
3. ความเห็นชอบของนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา

ประธานสภาฯ 

ครับ มีทานใดสอบถามไหมครับ หากไมมี ขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ              จํานวน      15  เสียง 
- ไมเห็นชอบ           จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง           จํานวน      5   เสียง 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
ผมมีเร่ืองฝากประชาสัมพันธทุกหมูบานนะครับ ตอนนี้เรากําลังกอสรางถนนทางข้ึน อบต.
อยู ถนนอาจจะเละไปบาง ก็ขอความเห็นใจ อดทนนิดเดียวมันก็เสร็จ อยาไดตอวากันและ
กันเลย เพราะเราก็รูดีวาทุกคนท่ีใชเสนทางนี้ ไดรับความลําบาก ก็ลําบากเหมือนกันหมด 
     - สมาชิกทานใด มีเร่ืองแจงใหทราบไหมครบัขอเชิญครับ 

นายทักษิน แสนสุวิโรจน 
ส.อบต.หมูที่ 1 

เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายทักษิน แสน
สุวิโรจน ส.อบต.หมูที่ 1 ขอสอบถามเร่ืองเงนิงบประมาณของหมูบานเหลือเจ็ดหมื่นกวา
บาท เปนงบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถนํามาทาํโครงการไดไหมครบั   

นายทรงวุฒิ สายฉลาด 
ผูอํานวยการกองชาง 
 

กรณี คาน้ํามันเชื้อเพลิง ของใหทุกหมูบานที่มีความประสงคไปทําโครงการอ่ืนท่ีไมใชปรับ
เกรดถนน รบกวนมาเช็คยอดที่ชางอีกทีนะครับ แลวขอใหทําหนังสือแจงเขามาดวย เพราะ
ชางจะไดรวบรวมและดําเนินการใหตอไปครับ 
 

นายโชคทวี มณีศรีรักษ 
ส.อบต.หมูที่ 2 

เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายโชคทวี  
มณีศรีรักษ ส.อบต.หมูท่ี 2 ขอเสนอแนะที่ประชุมสัก 2 เร่ือง  
     1. การประชุมวันนี้ผมเพ่ิมทราบเมื่อเชานี้ ผมกําลังอยูในสวน ไมไดเตรียมตัวอะไรเลย 
ขอใหทางเลขาฯหรือเจาหนาที่ชวยโทรหาสมาชิกสักหนอย เปนขอบกพรองดานการ
ประสานงาน ขอฝากดวยครับ 
     2. ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานแมมอญเพ่ิงเปดใหม อยากใหผูบริหารไดเขาไปเยี่ยมเยียน
บาง วามีอะไรขาดตกบกพรองไหม ระบบประปา ไฟฟา เปนอยางไร ขอฝากครบั 

 



 

 

 

11 

 

 

 

นายอาแซ เยชอกู 
ส.อบต.หมูที่ 3 

ฝากชาง เร่ืองถนนครับ ยังไมทันใช แตกละครับ ผมถายรูปมาอยูครับ  
และก็ถาโครงการเขาหมูบาน ชวยแจง ส.อบต.ดวยครบั บางที่ทําถนนเสร็จแลว ส.อบต.ยัง
ไมรูเรื่องเลยครับ จะไดชวยกันสอดสองดูแล ชวยๆกันครบั 

นายสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมูที่ 4 

ผมมีเร่ืองอยู 3 เรื่อง  
เรื่องที่ 1 เร่ืองปายหมูบาน อยากใหมีทุกหมูบาน หยอมบาน แหลงทองเที่ยว ปาย   
            ประชาสัมพันธ 
เรื่องที่ 2 ใกลหนาฝนแลว ขอใหอบต.เตรียมพนหมอกควันดวย 
เรื่องที่ 3 บานแสนตอไดทําฝายตนน้ํา ตอนนี้ไดน้ําแลวแตไมเยอะ ตองใชประหยัด อยากจะ  
            ของบประมาณดูแลตนน้ํา สวนพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกไป ชาวบานและเจาหนาท่ีไดขอ
คืนแลว เพ่ือดูแลรักษาปาตอไป 

นายวุฒิชัย เนติวุฒิ 
ส.อบต.หมูที่ 10 

1. ขอขอบคุณการจัดซื้อวัสดุซอมแซมถนนที่ทรุด ไดซอมแซมเรียบรอยแลว 
2. ขอขอบคุณงบประมาณป 60 ไดดําเนินการเสร็จแลวอยางรวดเร็ว 
3. สอบถามเร่ืองโครงการหมูบาน เปนหนาที่ของ ส.อบต.ตองเขาไปดูไหมครบั ถาไมใช
ขอใหแจงดวยครับ 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

ครับ สวนใหญเปนเร่ืองการประสานงานนะครับ ฝากใหผูมีสวนเก่ียวของกอนทํางานใน
หมูบานขอใหแจง ส.อบต.ดวย และการแจงประชุมขอใหแจงทางโทรศัพทดวยครบั 
อยางไรก็ฝากทางผูบริหาร หรือไมอยางนั้นก็โทรหาผมโดยตรงไดนะครบั ทางทานผูบริหาร 
เจาหนาที่ มีเรื่องอะไรแจงใหทานสมาชิกทราบไหมครับ ขอเชิญครบั 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ/ปลัด 
อบต. 

ครับ ผมก็ขอนอมรับในขอที่ทานสมาชิกไดทวงติงมาเรื่องการประสานงาน จะนําไป
ปรับปรุงใหดีขึ้น ตอไปจะมีการแจงทั้งไลน ทางโทรศัพท และมีหนังสือดวยครับ ตองขอ
นอมรับและขออภัยมา ณ ที่น้ีดวยนะครับ 
    - เร่ืองแผนพัฒนาสี่ป ซึ่งจะใชในปถัดไปจะทําการเปลี่ยนแปลงโครงการสลับกัน ไป-มา 
ไมไดนะครับ เชน โครงการอยูป 63 แตจะมาทําป 61 เลยไมไดนะครับ ถาเราจะ
เปลี่ยนแปลงโครงการ หรอืงบประมาณในป 61 ก็ตองดูโครงการในแผนพัฒนาสี่ป ป 61 
จะไปดูในปอื่นไมได ซึ่งแตกอน แผนพัฒนาสามป สามารถนําโครงการสลับปมาทําได แต
แผนสี่ปนี้ไมไดนะครับ ถาจะทําตองผานกระบวนการประชาคมครับ 
     - เร่ืองการตรวจรับงานจางของหมูบาน จะไปย้ําเจาหนาที่ใหแจง ส.อบต.ในพ้ืนที่ไดรับ
ทราบดวยครับ บางคร้ังอาจจะเปนผิดพลาดในการติดตอประสานงานของเขาหนาที่ ซึ่ง
ทานสมาชิกฯเปนคนสําคัญและเปนตัวแทนของชุมชนอยูแลว เราใหความสําคัญเสมอครับ 
หากโครงการที่ลงไปไมดี ไมผาน ทานสมาชิกก็สามารถแจงไดครับ 

นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต. 

ครับ ผมขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหคําแนะนําชี้แจงหลายอยาง ทั้งเรื่องเขางานไม
แจงบาง ซึ่งผมเขาใจวาเจาหนาที่แจง เพราะผมก็ใหเกียรติทานสมาชิกอยูแลว และไดย้ําให
เจาหนาที่แจงสมาชิกดวย 
    - สวนเร่ืองระเบียบ ผมก็เขาใจวาทุกทานเปนหวงไมไดเพ่ือความขัดแยงกัน ซึ่งหากถามี
ปญหาอะไรเกิดขึ้นผมก็ตองรับผิดชอบคงหนีไมพนครับ  
    - สุดทายนี้ตองขอขอบทานสมาชิกทุกทานครับ ที่ชวยกันดูแลโครงการ ชวยกันดูแล
ตําบลหวยชมภูดวยกัน ขอบคุณมากครับ 
 



 

 

 

12 

 

นายชาติสยาม เวียงคํา 
หัวหนาสํานักปลัด 

ผมขอฝากประชาสัมพันธ เร่ืองโครงการพนหมอกควัน ประจําป 2560 นะครับ เวลานี้ 
เครื่องพน น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํายา มีพรอมแลวครับ แตเรายังไมไดทําโครงการซึ่ง
จะมีคาตอบแทนใหคนท่ีพน ตองรอนาจะประมาณเดือนหนา แตถาบานไหนไมขอรับ
คาตอบแทนใหคนพน ก็สามารถทําหนังสือเขามาไดเลยนะครับ 

นายเจษฎา เบเชกู 
ส.อบต.หมูที่ 2 

หมูบานผมเปนไขเลือดออกหลายคน ขอพนสักอาทิตยไดไหมครับ 

นายชาติสยาม เวียงคํา 
หัวหนาสํานักปลัด 

ถาเปนไขเลือดออก ขอใหทําหนังสือดวนเขามาเลยนะครับ ภายใน 24 ชั่วโมง  

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

สําหรบัวันนี้ ก็ขอขอบคุณทานสมาชิก ผูบริหาร เจาหนาท่ี และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ก็ลวงเลยเวลามาสมควรแลวนะครับ ก็ตองขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ทางทานผูบริหาร 
ทางหมูบาน ฝายปกครอง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่มารวมประชุมในวันนี้นะครับ 
สุดทายนี้ผมก็ขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปดการประชุมครับ 

        
               
        (ลงชื่อ)                                    ผูบันทึกการประชุม 

 (นายจตุพล  อินตะสงค)          
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู   

 
 
 

       สิบตรี                                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    (พิทยา สินธุปญญา) 

                                ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกตองจึงลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน 

 
 

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

 
(นายอายะ  แลเซอ) 

            ส.อบต.หมูที่ 3   
 

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ ไดรับรองแลวในประชุมสภาฯ 

สมัย.............สมัยที่.....ครั้งที่....ประจําป......เม่ือ......................... 

         ขาพเจาจึงไดลงชื่อรับรองไวเพ่ือปดประกาศรายงาน 

การประชุมสภาฯ ใหประชาชนท่ัวไปโดยทั่วกัน 

................................ประธานสภา อบต.หวยชมภู 

 


