
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันพฤหัสบดีที ่ 25  มกราคม  2561  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู พิทยำ      สินธุปัญญำ 
2 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลชำนุกำรสภำ อบต. จตุพล     อินต๊ะสงค์ 
4 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์      แซ่ลี้ 
5 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ทักษิน     แสนสุวิโรจน์  
6 นำยโชคทวี   มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่  2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี   มณีศรีรักษ์ 
7 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ      เยชอกู่ 
8 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ      แลเชอ 
9 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย    แสนพอ 
10 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
11 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ ไนค ำ 
12 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
13 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
14 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ๋น 
15 นำยจะที      แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที      แสนหลง 
16 นำยสมเดช   จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช   จะซำ 
17 นำยวุฒิชัย    เนติวฒุิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ วุฒิชัย    เนติวุฒิ 
18 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วิศิษฐ์      สุดพิรส 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง ลำกิจ (ด่วน) 
2 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก ลำกิจ (ด่วน) 
3 นำยอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น ลำกิจ (ด่วน) 
 
ผู้ขาดประชุม –ไม่มี- 
 
 
 
 



 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ  เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชก ู
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวำล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวำล 
5 นำงสำยสวำท มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สำยสวำท มณีรัตน์ 
6 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
7 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
8 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
9 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
10 นำยสมชำย เขมวนำ ประชำชน หมู่ที่ 5 สมชำย เขมวนำ 
11 นำยยุทธชัย ไอ่ดอ ประชำชน หมู่ที่ 5 ยุทธชัย ไอ่ดอ 
12 นำยสุพจน์ ไอ่สอ ประชำชน หมู่ที่ 5 สุพจน์ ไอ่สอ 

 
ผู้มำประชุม  17   คน 
ผู้ลำประชุม         3 คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  12 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.45  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 17 คน ลำกิจ จ ำนวน 3 คน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน เข้ำห้องประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2560 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

 

 
 
 
นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

- สวัสดีครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน วันนี้ก็เป็นกำรประชุมสภำฯ สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 ส ำหรับ
วำระกำรประชุมในวันนี้ เป็นเรื่องเร่งด่วน เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งจะทรงเสด็จเยี่ยมเยือนรำษฎร บ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 เพ่ือสร้ำงขวัญ 
และก ำลังใจแก่พ่ีน้องบนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่ำงไกล เป็นพระมหำกรุณำธิคุณยิ่ง ในวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2561 ประมำณ 13.00 น. ดังนั้น ต้องมีกำรเตรียมงำน จึงได้เรียกประชุม
สภำฯ สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 ขึ้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้
ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

เรียนท่ำนประธำน สมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับกำร
ประชุมในวันนี้ ตำมประกำศอ ำเภอเมืองเชียงรำย เรื่อง เรียกประชุมสภำ อบต.ห้วย
ชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป มี



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดไม่เกิน 15 วัน ซึ่งกำรประชุมวันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน จึงได้ท ำหนังสือเรียกประชุม 
และเชิญประชุมสภำฯ แจ้งแก่สมำชิกให้ทรำบน้อยกว่ำสำมวัน ก่อนกำรประชุม แต่ทั้งนี้ 
ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนกำรประชุม ตำมระเบียบกระทรวงมหำไทย ว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
หมวด 2 กำรประชุม “ข้อ 22 กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่น ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้ง
เป็นหนังสือให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน เว้นแต่
เป็นกำรประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็
ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอัน
รีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย” 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2560 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวำคม 2560 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยสิทธิชัย 
แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ในบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ หน้ำที่ 13 ตรงที่กระผม 
นำยสิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้พูด บรรทัดที่ 3 นับจำกล่ำงขึ้นบน ข้อควำมว่ำ 
“ซึ่งจะมีกำรอบรมในวันที่ 15-19 มกรำคม 2561” แก้ไขเป็น “หมู่ที่ 4 จะมีกำรอบรม
ในวันที่  15-19 มกรำคม 2561” และบรรทัดที่  4 นับจำกล่ำงขึ้นบน ข้อควำม 
“โครงกำร ฝึกอบรม อปพร.เรียบร้อยแล้ว” แก้ไขเป็น “โครงกำรฝึกอบรม อพป. (อำสำ
พัฒนำและป้องกันตนเอง)” ตัดค ำว่ำเรียบร้อยแล้วออกด้วยครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะแก้ไขอีกไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรแก้ไขแล้ว กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน     15   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 



 

 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม/แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
หมวด ๔ กำรแก้ไข กำรเพ่ิมเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ 
ข้อ ๒๑  กำรแก้ไขแผนพัฒนำเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น   
ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 
       (๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  
       (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี
ที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
       (๓) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วน ต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหำร
ท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้ต่อไป 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ครับ ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือประชุมนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

       ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีฯ 
(พ.ศ.2561- 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 แล้วนั้น 
      ทั้งนี้ เนื่องจำกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำสำมปี ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยชมภู (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรม/โครงกำรที่ทำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู และมีบำงโครงกำรที่จ ำเป็นเร่งด่วนต้องด ำเนินกำรในปี พ.ศ.
2561 จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 กำรแก้ไขกำรเพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ ข้อ 22 โครงกำรกิจกรรมที่ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงใน
แผนพัฒนำสำมปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนโดยสำมำรถตอบสนอง
ปัญหำควำมต้องกำร ควำมเดือดร้อนของประชำชนใน พ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภูให้ได้มำก



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่สุด ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่พร้อมกันนี้ยังเป็นกำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปีฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงแก้ไขปัญหำควำมต้องกำร ควำมเดือดร้อน
ของประชำชนในท้องถิ่นเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดถึงกำรพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
โครงกำรดังต่อไปนี้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยระเบียบวำระกำรประชุม) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 (กรณี เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) : ลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส ำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ 
ขนำดกว้ำง 10 เมตรยำว10 เมตร หนำ 0.2 เมตร หรือ มีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 100
ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
จุดก่อสร้าง : บริเวณศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู หมู่ที่8บ้ำนห้วย
แก้ว (หย่อมบ้ำนจะนู) ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
งบประมาณ : 108,000 บำท 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ จ ำนวน 1 แห่ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส ำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ส ำหรับพระบรมศำนุวงศ์ และ
องคมนตรีที่มำตรวจเยี่ยม เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่พ่ีน้องประชำชนที่อยู่ห่ำงไกล 
โครงการที่ 2 โครงกำรปรับเกรดขยำยถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับเกรด และขยำยถนนภำยในหมู่บ้ำน ให้สำมำรถสัญจรไปมำได้
อย่ำงสะดวก และปลอดภัย 
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) : ปรับเกรดขยำยถนน กว้ำงเฉลี่ย 1 เมตร สูงเฉลี่ย 2 
เมตร ยำว 430 เมตร  
จุดก่อสร้าง : บริเวณศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วย
แก้ว (หย่อมบ้ำนจะนู) ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
งบประมาณ : 100,000 บำท 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ปรับเกรดขยำยถนน กว้ำงเฉลี่ย1เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร ยำว 430เมตร  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนสำมำรถเดินทำงสัญจรไปมำได้สะดวกและปลอดภัย 
และโครงกำรที่ ๓ – ๒๒ เป็นโครงกำรตำมข้อบัญญัติฯ ปี 2561 ซึ่งมำกำรส ำรวจพื้นที่
จริงและมีกำรแก้ไขรำยละเอียดเล็กน้อย เพ่ือควำมชัดเจนในพ้ืนที่ก่อสร้ำงครับ ขอให้ทุก
ท่ำนดูตำมเอกสำรได้เลยครับ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 (กรณีแก้ไข/เปลี่ยนแปลง)  

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(เดิม) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว  
รายละเอียดโครงการ  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 8 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 เริ่มต้นหน้ำบ้ำนนำยพิชัยภูสิทธิ์ สวุินมณี ถึง บ้ำนนำงนำอ่ือ ไอ่สอ ขนำดกว้ำง 4 
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นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
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เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม.  
จุดที่ 2 เริ่มต้นจำกต้นสวนลิ้นจี่นำยไวภพ แลปำย ถึงท้ำยสวนลิ้นจี่ นำยไวภพ แลปำย 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 115 หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 460 ตร.
ม.ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน +6 และ GMS หน้ำ 61 ข้อ 4 
(ใหม่) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว 
รายละเอียดโครงการ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 8 จ ำนวน 1 จุด งบประมำณ 392,000 บำท 
จุดเริ่มต้น จำกถนน คสล.เดิม บริเวณหน้ำบ้ำนนำยพิชัยภูสิทธิ์ สุวินมณี  
จุดสิ้นสุด บริเวณทำงแยกเข้ำศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 143 เมตร หนำ 0.15 เมตรหรอืมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ572ตร.ม. 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1/2451 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยกำรยกมือครับ 
 
- เห็นชอบ            จ ำนวน      15   เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ          จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2    เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณฯ 
พ.ศ.2561 ได้แก่ โครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว  
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
ชี้แจงต่อไปครับ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29ก ำหนดว่ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ดังนี้ 
ข้อความเดิม 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 8 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 เริ่มต้นหน้ำบ้ำนนำยพิชัยภูสิทธิ์ สวุินมณี ถึง บ้ำนนำงนำอ่ือ ไอ่สอ ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม.  
จุดที่ 2 เริ่มต้นจำกต้นสวนลิ้นจี่นำยไวภพ แลปำย ถึงท้ำยสวนลิ้นจี่ นำยไวภพ แลปำย 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 115 หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 460 ตร.
ม.ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
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ข้อความใหม่ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จ ำนวน 1 จุด  
งบประมำณ 392,000 บำท 
จุดเริ่มต้น จำกถนน คสล.เดิม บริเวณหน้ำบ้ำนนำยพิชัยภูสิทธิ์ สุวินมณี  
จุดสิ้นสุด บริเวณทำงแยกเข้ำศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 143เมตร หนำ 0.15เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 572 ตร.ม.   
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำก หมู่ที่ 8 มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณเพ่ือ
ด ำเนินกำรในโครงกำรก่อสร้ำงจุดอื่นท่ีจ ำเป็นมำกกว่ำ จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
บริเวณจุดก่อสร้ำง 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงครับ 

 

- อนุมัต ิ               จ ำนวน      15   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2    เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 12.00 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำ
ประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 3 โครงกำร ขอเชิญเลขำนุกำรชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และนำยกได้ชี้แจงรำยละเอียดต่อครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำกำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 จ ำนวน 3 โครงกำรดังนี้ครับ 
โครงการที่ 1. โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ (เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพ 
  รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี) จ ำนวน 108,000 บำท  



 

 

 
 โอนลดจาก แผนงำน เคหะและชุมชน งำน ไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวด ค่ำท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนกอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ   600,000  บำท (ข้อบัญญัติฯ 61 หน้ำที่ 96 ล ำดับที่ 11)  
งบประมาณก่อนโอนลด   600,000  บำท 
โอนลดครั้งนี้   108,000 บำท  
งบประมาณหลังโอนลด   492,000 บำท 

 โอนเพิ่ม แผนงำน เคหะและชุมชน งำน ไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวด ค่ำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอด
เฮลิคอปเตอร์ 
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ   0 บำท  
โอนเพิ่มครั้งนี้   108,000 บำท  
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 108,000 บำท 
เหตุผล เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ืออนุมัติกำรโอนโครงกำรที่ 
1 โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ (เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี) จ ำนวน 108,000 บำท ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      15   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

โครงการที่ 2. โครงกำรปรับเกรดขยำยถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 จ ำนวน 100,000 
 โอนลดจาก แผนงำน เคหะและชุมชน งำน ไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวด ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนกอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่8   
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  600,000 บำท (ข้อบัญญัติฯ 61 หน้ำที่ 96 ล ำดับที่ 11) 
งบประมาณก่อนโอนลด   492,000 บำท 
โอนลดครั้งนี้  100,000 บำท  
งบประมาณหลังโอนลด  392,000 บำท 

 โอนเพิ่ม แผนงำน เคหะและชุมชน งำน ไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวด ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรปรับเกรดขยำยถนนภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่ที่ 8 
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ   0 บำท  
โอนเพิ่มครั้งนี้   100,000 บำท 
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 100,000 บำท 
เหตุผล เพ่ือปรับเกรด และขยำยถนนภำยในหมู่บ้ำน ให้ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำ
ได้  อย่ำงสะดวก และ ปลอดภัย 



 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ืออนุมัติกำรโอนโครงกำรที่ 
2 โครงกำรปรับเกรดขยำยถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 จ ำนวน 100,000 ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      15   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2    เสียง 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

โครงการที่ 3. โครงกำร ถังพ่นน้ ำดับไฟ จ ำนวน 100,000 บำท 
 
 โอนลดจาก แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ดับเพลิง รำยกำรเครื่อง
ดับเพลิง 2 ระบบ    
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ   100,000 บำท (ข้อบัญญัติฯ 61 หน้ำที่ 72) 
งบประมาณก่อนโอนลด   100,000 บำท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บำท  
งบประมาณหลังโอนลด             0 บำท 

 โอนเพิ่ม แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำวัสดุ ประเภท วัสดุกำรเกษตร รำยกำรถังพ่น
น้ ำดับไฟ 2 ระบบ (มือโยกและแบตเตอรี่) 
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ           0 บำท  
โอนเพิ่มครั้งนี้   100,000 บำท 
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 100,000 บำท 
เหตุผล ตำมท่ี อบต.ห้วยชมภู ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง ส ำหรับดับไฟป่ำของแต่ละหมู่บ้ำน จ ำนวน 55 เครื่อง ตั้ง
งบประมำณไว้ 100,000 บำท นั้น 
         แต่เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำว มีลักษณะเป็นเครื่องพ่นน้ ำดับไฟ ส ำหรับฉีดน้ ำ
เพ่ือดับไฟ ป้องกันกำรลุกลำมไฟป่ำ เข้ำเขตที่ท ำกิน และเขตที่พักอำศัยของชำวบ้ำน 
เพ่ือป้องกันอันตรำยที่อำจจะก่อให้เกิดกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชำวบ้ำน 
         ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ให้ถูกต้อง จำก
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง มำเป็นวัสดุกำรเกษตร ครับ 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ืออนุมัติกำรโอนโครงกำรที่ 
3 โครงกำรถังพ่นน้ ำดับไฟ จ ำนวน 100,000 บำท ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      15   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       2    เสียง 
 



 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นำยโชคทวี มณีศรีรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยโชคทวี 
มณีศรีรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 มี 2 เรื่อง ดังนี้ 
     1. กำรจัดซื้อเครื่องดับไฟป่ำ อบต.ซื้อแบบไหนครับ ผมเสนอว่ำแบบลมก็ดีนะครับ 
และจะให้หมู่บ้ำนละกี่เครื่อง 
     2. เรำมีงบฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟป่ำไหม ต้องวำงแผนกันไว้ครับ เพรำะแม่มอญจะท ำ
แนวกันไฟ จำกน้ ำตกขุนกรณ์ถึงหมู่บ้ำน หรือ อำจจะต้องขออนุเครำะห์รถไถฟำร์มเข้ำ
ไปน ำทำงให้ชำวบ้ำนครับ 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยสิทธิชัย 
แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 มีเรื่องสอบถำม 2 เรื่อง ดังนี้ 
       1. โครงกำรปรับเกรดถนน สำมแยกห้วยแม่เลี่ยม – สำมแยกสวนลิ้นจี่อิ้วเมี่ยน 
ตอนนี้ด ำเนินกำรไปถึงไหนครับ 
       2. เนื่องจำกฤดูฝนที่ผ่ำนมำ หมู่ 4 ได้รับผลกระทบจำกพำยุฮำโต๊ะ ท ำให้ปริมำณ
น้ ำมำก สะพำนเกิดกำรทรุดตัว ชำวบ้ำนไม่สำมำรถสัญจรไปมำอย่ำงสะดวกปลอดภัยได้ 
เกรงว่ำจะเกิดอันตรำย ซึ่งผมก็ได้ประสำนมำยัง อบต.และ อบต.ก็ประสำนไปยังจังหวัด
แล้ว แต่ยังไม่ได้งบประมำณ อย่ำงไรอยำกจะขอฝำกทำง อบต.ด้วยสนับสนุน
งบประมำณในส่วนนี้ด้วย 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

ขอตอบค ำถำมของท่ำนสมำชิกสภำฯ ดังนี้ 
หมู่ที่ 2 เรื่อง กำรจัดซื้อเครื่องดับไฟป่ำ เรำได้ตั้งงบประมำณจัดซื้อในปีงบประมำณฯ
พ.ศ.2561 จ ำนวน 100,000 บำท จะให้เจ้ำหน้ำที่เร่งด ำเนินกำรให้ครับ 
หมู่ที่ 4 เรื่อง ปรับเกรดถนน ตอนนี้ได้ผู้รับเหมำแล้ว คำดว่ำจะด ำเนินกำรในอำทิตย์
หน้ำ ส่วนเรื่องสะพำน  
     - ต้องขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำน ฝ่ำยบริหำร ท่ำนรองเจษฎำ ท่ำนปลัด และ
พนักงำนทุกคน ที่ช่วยให้งำนวัฒนธรรม 4 ชนเผ่ำ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีเสียงชื่นชม 
และเสียงตอบรับดีมำก ซึ่งท ำให้ผู้จัดมีก ำลังใจในกำรท ำงำน และจะน ำข้อผิดพลำดในปี
นี้มำปรับปรุงแก้ไขในปีหน้ำ  

นำยเจษฎำ เบเชกู่ 
รองนำยก อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยเจษฎำ 
เบเชกู ่รองนำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
รำยรับ กำรขำยบัตรขันโตก 175,800 บำท / เบียร์สิงห์ สนับสนุนเงินสด 20,000 บำท/
ค่ำสถำนที่ลำนเบียร์ จำกเบียร์สิงห์ 7,000 บำท รวมเป็นเงิน 202,800 บำท ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยสำมำรถมำดูท่ีผมได้นะครับ ว่ำจ่ำยเป็นค่ำอะไรบ้ำง เพรำะรำยละเอียดเยอะ 

 

 

 



 

 

นำยพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวำล 
รองปลัด อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยพงษ์ทวี 
พงษ์พันธุ์ชัชวำล ผมมีเรื่องแจ้ง 1 เรื่อง กำรเตรียมกำรรับเสด็จพระเทพฯ วันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2561 ผมไดร้ับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมเตรียมงำน เมื่อวันอังคำรที่ผ่ำน
มำ ซึ่งก็ได้รับมอบหมำยงำนในส่วนของ อบต.รับผิดชอบ มี 8 ข้อ ดังนี้ 
1. ก่อสร้ำงลำน ฮ. รับเสด็จฯ 
2. ปรับเกรดถนนทำงเข้ำบ้ำนจะนู และภำยในหมู่บ้ำน  
3. ตั้งเต็นท์รับเสด็จ ส ำหรับประชำชน  
4. ประสำนขอรถยนต์ รถดับเพลิง ส ำหรับรดน้ ำลำน ฮ. และลำนรับเสด็จ ล่วงหน้ำ 3 
วัน โดยรดน้ ำติดต่อกัน   
5. แพทย์ พอสว.จะให้บริกำรประชำชน วันที่ 13-14 
6. ให้ทำงหมู่บ้ำนกักบริเวณ หมู ไก่ สุนัข แมว  
7. อบต.จัดข้ำวกล่องมื้อเที่ยง  
8. ให้วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.40 จ ำนวน 6 ท่อนทำงเข้ำโรงเรียน 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 และขอขอบคุณทุก
ท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 
 

 
 

 ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกกำรประชุม 

 (นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์)         
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู   

 
 
 

        สิบตรี                              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                           (พิทยำ  สินธุปัญญำ) 

            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 

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

 
(นำยอำยะ  แลเซอ) 

         ส.อบต.หมู่ที่ 3  



 

 

 
 
 


