
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันพุธที่  11  เมษายน  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 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง วินัย  แซ่พร่ำน 
11 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย อิทธิพล  ในค ำ 
12 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
13 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย  ลิว่ตระกูล 
14 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย  ฮำเยกุ 
15 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์  แซ่เติ๋น 
16 นำยจะที      แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
17 นำยสมเดช   จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช  จะซำ 
18 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
19 นำยอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี  จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยวุฒิชัย    เนติวฒุิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ ลำกิจ 
2 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ ลำกิจ 
 
ผู้ขาดประชุม –ไม่มี- 
 
 
 
 



 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ  เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชกู 
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภ ู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.ห้วยชมภู ชำติสยำม เวียงค ำ 
5 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
6 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
7 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 

 

ผู้มำประชุม  19   คน 
ผู้ลำประชุม         2 คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม   7 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 18 คน ลำกิจ จ ำนวน 2 คน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน เข้ำห้องประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2561 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

 

 
 
 
 

- สวัสดีปีใหม่ไทย สวัสดีวันสงกรำนต์ทุกท่ำนนะครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561  
- วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ ดังนี้  
1. เรื่อง กำรรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 7 วันอันตรำย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 
11 ถึงวันที่ 17 เมษำยน 2561 ก็เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับ ขอให้ทุกท่ำนช่วยกัน
ประชำสัมพันธ์ รณรงค์เมำไม่ขับ และขับขี่เคำรพกฎจรำจร เพรำะต ำรวจจะตรวจเข้ม
ทั้งกำรตรวจปริมำณแอลกอฮอล์ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเที่ยวสงกรำนต์ อย่ำงไรให้
ปลอดภัย 
2. เรื่อง ไฟป่ำและหมอกควัน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย นำยสมบูรณ์ ศิริเวช ได้
ฝำกชมห้วยชมภูมำนะครับ ว่ำดีขึ้น ตัวเลขไฟป่ำเป็นศูนย์ ขอขอบคุณทุกคนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อ
วันที่ 25 มกรำคม 2561 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะแก้ไขอีกไหมครับ 



 

 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไมม่ี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอเสนอ
ญัตติด่วน จ ำนวน 1 เรื่อง คือ ขอควำมเห็นชอบยุบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน บ้ำนจะนู หมู่
ที่ 8 นะครับ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯได้ชี้แจงระเบียบ และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอยื่นญัตติครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) หมวด 3 ญัตติ  
          ข้อ 38 ญัตติทั้งหลำยต้องท ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่นล่วงหน้ำ 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำห้ำวันและมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองอย่ำงน้อยสองคน แต่ 
หำกสภำท้องถิ่นนั้นมีสมำชิกสภำท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่ำแปดคนให้มีสมำชิกสภำ 
ท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตำมกฎหมำยหรือระเบียบนี้ก ำหนดวิธีกำรเสนอญัตติไว้ 
เป็นอย่ำงอ่ืน 
          กำรเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้  
          ญัตติร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำรับรองของผู้บริหำร 
          ญัตติที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีกำรรับรองตำมวรรคหนึ่ง  
          ญัตติดังต่อไปน้ีอำจเสนอด้วยวำจำในที่ประชุมสภำท้องถิ่นได้โดยให้น ำควำมใน 
ข้อ 39 มำใช้บังคับ 
               (1) ขอให้รับรองรำยงำนกำรประชุม  
               (2) ขอให้รับรองรำยงำนอื่นๆ ของคณะกรรมกำรต่ำงๆที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้น  
               (3) ขอปรึกษำหรือขอให้พิจำรณำเป็นเรื่องด่วน  
               (4) ขอให้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติสำมวำระรวดเดียวตำมข้อ ๔๕  
               (5) ญัตติตำมข้อ 41  
               (6) ญัตติที่ประธำนที่ประชุมเห็นควรอนุญำต 
          กำรบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวำจำตำมวรรคห้ำ ให้ประธำนที่ประชุมบรรจุเข้ำ 
ระเบียบวำระกำรประชุมครำวนั้น 
          ข้อ 39 กำรเสนอญัตติด้วยวำจำนั้น ให้น ำควำมในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มำใช้ 
บังคับโดยอนุโลม 

          กำรรับรองญัตติเช่นว่ำนี้ให้กระท ำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 



 

 

          หมวด 5 ข้อ 63 สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่ำวถ้อยค ำใดต่อที่
ประชุมสภำ ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธำนสภำท้องถิ่นอนุญำตแล้วจึงกล่ำว
ได้ โดยให้ ยืนกล่ำว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่ำวกับประธำนสภำ
ท้องถิ่น    
          ประธำนสภำท้องถิ่นต้องให้โอกำสแก่ผู้เสนอญัตติ หรือ ผู้แปรญัตติอภิปรำย
ก่อน แต่ถ้ำมีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลำยคน ให้ประธำนสภำท้องถิ่นอนุญำตให้ 
อภิปรำยได้ครั้งละหนึ่งคน 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอญัตติเร่งด่วน เรื่องขอควำมเห็นชอบกำรยุบศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 ต ำบลห้วยชมภู เนื่องจำกกระผมได้รับหนังสือจำก
หมู่บ้ำนเรื่องขอยุบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 เนื่องจำก จ ำนวนเด็กที่มำเรียนมี
จ ำนวนน้อย 3 - 5 คน จึงปรึกษำกับผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 8 ว่ำเด็กท่ีเหลือจะให้ไปเรียนที่ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งหลวงในแทน จะได้เป็นกำรประหยัดงบประมำณกำรจ้ำงครู
ผู้ดูแลเด็ก และงบประมำณด้ำนอื่นๆ ซึ่งหำกด ำเนินกำรช้ำไป อำจจะท ำให้เสีย
งบประมำณโดยใช่เหตุ ฉะนั้น หำกรวมศูนย์ทั้ง 2 ได้ โดยกำรให้เด็กบ้ำนจะนูไปเรียนที่
แก่งหลวงในจะเป็นกำรประหยัดงบประมำณของทำงรำชกำรได้ครับ กระผมจึงขอ
อนุญำตที่ประชุมสภำฯขอเสนอญัตติโดยวำจำ เพ่ือให้สภำฯได้พิจำรณำครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

มีสมำชิกฯ ท่ำนใด จะคัดค้ำนไหมครับ หำกไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมรับรองญัตติด้วย
วำจำ เรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรยุบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 ครับ  

มติที่ประชุม - รับรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไม่รับรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง  

สิบตรีพทิยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรค 6 ขอบรรจุญัตติตำมที่
ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูเสนอโดยวำจำ เรื่อง ขอควำมเห็นชอบยุบ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 ในวำระกำรกระชุมในครำวนี้ ระเบียบวำระท่ี 4.7 
ครับ ล ำดับต่อไป กระผมจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4.1  

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ 
ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 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 และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ครับ ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือประชุม 

บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ห้วยชมภู  
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

       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 ำนำจหน้ำที่พร้อมกันนี้ยังเป็นกำรเชื่อม โยงระหว่ำงแผน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปีฯ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงแก้ไขปัญหำควำมต้องกำร 



 

 

 
 

ควำมเดือดร้อนของประชำชนในท้องถิ่นเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดถึงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นต่อไป จ ำนวน 29 โครงกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยวำระกำรประชุมที่
ส่งให้ทุกท่ำน ขอให้พิจำรณำไปพร้อมๆกันนะครับ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบมำ
พร้อมรำยงำนฉบับนี้)  

ที่ประชุม (พิจารณาตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- โครงกำรที่ท่ำนนำยกฯได้เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงโครงกำรในแผนพัฒนำสี่ปี ก็มี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อพ่ีน้องประชำชนในต ำบลของเรำนะครับ มีท่ำนใดจะเสนอ 
แนะ หรือ อภิปรำยต่อขอเชิญนะครับ  
- หำกไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย หรือ เสนอแนะเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจ ำปี 
2561 

มติที่ประชุม - รับรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไม่รับรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
ประจ ำปี 2561 รอบเดือนเมษำยน 2561 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและขอเชิญนำยกฯได้รำยงำนต่อที่ประชุมสภำฯครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจะต้องด ำเนินกำร (3) 
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละ
สองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี ครับ 

นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น รอบเดือนเมษำยน ห้วงเดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนมีนำคม 2561 ตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 
และข้อ 14 ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมีหน้ำที่



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำว จึงขอรำยงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภา ตำมเอกสำรที่ส่งให้ทุกท่ำน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือรองรับ การขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิน่ และการเชือ่มโยงประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 

500,000 450,000 หจก.เสริมสร้าง  
กิจเจริญจ ากัด 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

600,000 - ระหว่างด าเนินการ 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ 
แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 3 

178,000 - ระหว่างด าเนินการ 

4 โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำย
ข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

239,000 - ระหว่างด าเนินการ 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ 
คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 

371,000 370,000 น.ส.ลาวัลย์ บุญสม 

6 โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำย
ข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 

71,000 70,000 ร้าน 168  
บ้านช่างการค้า 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

500,000 498,000 น.ส.ลาวัลย์ บุญสม 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 

600,000 - ระหว่างด าเนินการ 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ 
คสล.หมู่ที่ 7 

442,000 - ระหว่างด าเนินการ 

10 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ หมู่ที่ 7 

98,000 - ระหว่างด าเนินการ 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 

392,000 390,000 หจก.เสริมสร้าง กิจ
เจริญจ ากัด 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ 
แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9 

179,000 - ระหว่างด าเนินการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 

300,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 

500,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 

459,000 458,000 หจก.เสริมสร้าง กิจ
เจริญจ ากัด 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ
แบบกลม หมู่ที่ 11 

127,000 126,000 หจก.เสริมสร้าง กิจ
เจริญจ ากัด 

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

152,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

18 โครงกำรจดัท ำป้ำยบอก
ทำงเข้ำหย่อมบ้ำน หมู่ท่ี 9 

21,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ/โอน 

19 โครงกำรจดัท ำป้ำยบอก
ทำงเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 

21,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ/โอน 

20 โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์ หมู่ที่ 8 

108,000 107,000 หจก.เสริมสร้าง กิจ
เจริญจ ากัด 

21 โครงกำรปรับขยำยถนน
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 
น.ส.ลาวัลย์ บุญสม 

22 โครงกำรติดตั้งกำร์ดเรลกัน
ตกข้ำงทำง ถนนทำงขึ้น 
อบต.ห้วยชมภ ู

238,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

23 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ (รถ JCB) 

130,000 119,000 
 

24 โครงกำรปรับปรุงโรงอำหำร 
อบต.ห้วยชมภ ู

146,000 - 
ยกเลิกโครงการ 

25 โครงกำรปรับปรุงอำคำรที่พัก 
พนง.ส่วนต ำบล 

138,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

26 โครงกำรซ่อมแซมจดุเช่ือมต่อ
ถนนสำยหลักทำงขึ้น อบต. 

62,000 - 
ระหว่างด าเนินการ 

27 วัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 100,000 100,000  
28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  306,000 8,252  
29 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ(กองช่ำง) 10,000 825  

รวม 7,088,000 2,797,077  
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อ

พัฒนำศักยภำพผูสู้งอำยุ/
กลุ่มสตร/ีกลุม่อำชีพ 

30,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพกลุม่อำชีพ 

40,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในต ำบลห้วยชมภ ู

10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพชุมชน ในกำร
บริหำรจดักำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงกำรสืบสำน อนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่ำ 

100,000 100,000  

รวม 190,000 100,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
2,422,200 1,613,580  

2 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  
ประจ ำปี 2561 

20,000 9,394  

3 โครงกำรอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ครู ผูดู้แลเด็ก 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

20,000 -  

4 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสื่อ
กำรเรยีนกำรสอน และ
นวัตกรรมกำรศึกษำ 

20,000 -  

5 โครงกำรอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเด็กและเยำวชน 

5,000 -  

6 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5,000 -  

7 โครงกำรค่ำยภำษำจีน 5,000 5,000  
8 โครงกำรค่ำยวิชำกำร 10,000 -  
9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ผู้ดูแลเด็ก 
10,000 9,360  

10 โครงกำรหนูน้อยรักษ์โลก 5,000 -  
11 ค่ำอำหำรเสรมิ (นม) 2,413,087 1,255,814  

รวม 4,935,287 2,893,148  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ 

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร/
ผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พ่ึง 

10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพผูสู้งอำย ุ

40,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงกำรวันผู้สูงอำยุแห่งชำต ิ 10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพสตร ี

30,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงกำรฝึกทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฯ 

100,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

6 โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมกำร
เคลื่อนย้ำยผู้คนและสัตว์กรณี
ภัยพิบัต ิ

20,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

7 โครงกำรเฝ้ำระวังและจ้ำง
เตือนภัยน้ ำปำ่ไหลหลำก ดิน
ทรุด ดินถลม่ แผนดินไหว 

10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงกำรลดอุบัตเิหตุทำงถนน 10,000 2,505  
9 โครงกำรอบรมและป้องกัน

กำรเกิดอัคคภีัย ไฟป่ำ 
10,000 6,790  

10 จัดซื้อเครื่องพ่นน้ ำดับเพลิง 100,000 93,500  
11 โครงกำรรณรงค์ และป้องกัน 

ปัญหำยำเสพตดิในพ้ืนท่ี 
5,000 - ระหว่าง

ด าเนินการ 
12 โครงกำรป้องกันและควบคุมฯ 20,000 - ระหว่าง

ด าเนินการ 
13 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคเอดส ์
10,000 - ระหว่าง

ด าเนินการ 
14 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่

ประชำชนในกำรส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค 

10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

15 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เชิง
ปฏิบัติกำรและกำรบรหิำร
จัดกำรขยะครบวงจร 

10,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

16 โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

20,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

17 โครงกำรพน่หมอกควันฯ 90,000 - ระหว่าง
ด าเนินการ 

18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 5,654,250 3,276,100  
19 เบี้ยยังชีพคนพิกำร 1,800,000 1,072,000  
20 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 110,000 52,500  

รวม 8,069,250 4,503.395  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ ำและ

สถำนท่ีส ำคญั 
10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

2 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 40,000 25,000  

3 โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

4 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

รวม 65,000 25,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 50,000 -  
2 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ 
1,000 - ระหว่างด าเนินการ 

3 โครงกำร เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนด้วยกิจกรรม 5 ส 

5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

4 โครงกำร อบต.สัญจร พบ
ประชำชน 

5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

5 โครงกำรวันพ่อแห่งชำต ิ 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

6 โครงกำรวันแม่แห่งชำติ 5,000 - ระหว่างด าเนินการ 

7 โครงกำรอบรมคณุธรรม
จริยธรรมส ำหรับผู้บรหิำร 
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำง และลูกจำ้ง 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

8 โครงกำรอบรมและศึกษำดู
งำนเพิ่มประสิทธิภำพ กำร
ท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
ส ำหลับผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ฯ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำง 

100,000 
 

- ระหว่างด าเนินการ 

9 โครงกำรจดัเก็บภำษีเคลื่อนที่ 5,000 1,650  

10 โครงกำรจดัท ำแผนที่ภำษ ี 100,000 
 

 ระหว่างด าเนินการ 

11 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ในกำรจัดท ำและทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
12 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดท ำแผนชุมชนแก่ผู้น ำ
ชุมชน 

10,000 - ระหว่างด าเนินการ 

13 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

2,619,550 965,569 ระหว่างด าเนินการ 

14 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
รับรองและพิธีกำร 

70,000 36,050 ระหว่างด าเนินการ 

15 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 130,000 76,748 ระหว่างด าเนินการ 

16 วัสดุส ำนักงำน 228,000 49,301 ระหว่างด าเนินการ 

17 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 50,000 1,225 ระหว่างด าเนินการ 

18 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 51,000 40,722 ระหว่างด าเนินการ 

19 วัสดุก่อสร้ำง 63,000 165,227 ระหว่างด าเนินการ 

20 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 - ระหว่างด าเนินการ 

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,200,000 1,710,680 ระหว่างด าเนินการ 

22 วัสดุกำรเกษตร 10,000 7,440 ระหว่างด าเนินการ 

23 วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ 4,000 - ระหว่างด าเนินการ 

24 วัสดุกีฬำ 20,000 - ระหว่างด าเนินการ 

25 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 71,000 22,038 ระหว่างด าเนินการ 

26 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

50,000 - ระหว่างด าเนินการ 

27 ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
(ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์) 

250,000 150,000 ระหว่างด าเนินการ 

28 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
(คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน PC 
กองคลัง) 

16,000 15,900 ระหว่างด าเนินการ 

29 ส ำรองจ่ำย 225,243 37,176 ระหว่างด าเนินการ 

รวม 6,443,793 3,279,726  
 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  

รายรับทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  32,260,815.07 บาท แยกเป็น 
- ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 34,916.00 บำท 
- ภำษีป้ำย 14,880.00 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย ์ 100.00 บำท 
- 
- 
- 

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 
ดอกเบี้ยธนำคำร 
เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้

1,686,076.00 
138,837.73 

3,548.00 

บำท 
บำท 
บำท 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

42.00 
146,513.00 

บำท 
บำท 

- 
- 

ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน 
ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พรบ.ก ำหนดแผน 

402,885.89 
5,106,613.35 

บำท 
บำท 

- ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พรบ.จดัสรรรำยได ้ 2,245,254.77 บำท 
- ภำษีธุรกิจเฉพำะ 114,898.47 บำท 
- ภำษีสรรพสำมิต 4,448,524.12 บำท 
- ค่ำภำคหลวงแร ่ 16,750.06 บำท 
- ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 30,784.28 บำท 
- ภำษีจัดสรรอื่นๆ 989.40 บำท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป 17,869,202.00 บำท 
 รวมท้ังหมด 32,260,815.07 บาท 

 รายจ่ายทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  9,670,405.64  บาท แยกเป็น 
- งบกลำง 4,220,360.00 บำท 
- 
- 

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 

1,292,760.00 
4,783,557.00 

บำท 
บำท 

- ค่ำตอบแทน 127,400.00 บำท 
- ค่ำใช้สอย 2,938,207.09 บำท 
- ค่ำวัสด ุ 3,318,209.65 บำท 
- 
- 

ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำครุภณัฑ ์

184,011.90 
284,900.00 

บำท 
บำท 

- เงินอุดหนุน 24,000.00 บำท 
- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 597,000.00 บำท 
- เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ 535,000.00 บำท 
 รวมท้ังหมด      9,670,405.64 บำท 
 รายรับ สูงกว่า รายจ่าย  เป็นเงิน 12,590,409.43 บาท 

1 ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 รอบเดือนเมษายน ประจ าปี 2561 
 จำกกำรติดตำมและประเมิลผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  สำมำรถสรุปได้  ดังนี้ 
 1.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีเป็นไปด้วยควำม
ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
 1.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ของแผน
และสำมำรถด ำเนินกำรได้ในอัตรำที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
           (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560)   

การด าเนินงาน 

2559 2560 
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติเพ่ือ

ปฏิบัต ิ

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ
เพ่ือปฏิบัต ิ

จ ำนวนโครงกำร 134 66 153 98 
ร้อยละ - 50 - 64 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตำรำงเปรียบเทยีบจะเห็นว่ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2560) เฉพำะปี 2559 มีจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมน้อยกว่ำปี  พ.ศ.2560 และมีโครงกำรทีไ่ดด้ ำเนนิกำรน้อยกว่ำปี 2560 เนื่องจำก 
                   1)  มีกำรจัดโครงกำรอบรมผู้น ำชุมชน เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จึงท ำให้กำรท ำ 
ประชำคมหมู่บ้ำน ได้คัดกรองโครงกำรที่เห็นว่ำส ำคญัจริงๆ และจัดล ำดับควำมส ำคญั ก่อนน ำเข้ำ
แผนพัฒนำฯ 
                   2)  โครงกำร/กิจกรรมที่ประชำคมได้เสนอขึ้นมำใหม่มีจ ำนวนน้อยลง 
                   3) โครงกำรที่น ำไปบรรจุในข้อบัญญัติ ปี2560 มีลักษณะเป็นโครงกำรภำพรวม 
สำมำรถแตกแยกย่อยได้หลำยกิจกรรม           
5.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         1. จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปีมจี ำนวนมำก แต่กำรน ำไปปฏิบตัิได้น้อย 
         2. จ ำนวนโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม และพัฒนำด้ำนบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ มีจ ำนวนน้อย 
         3. ประชำชนยังมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนน้อย และกำรรับรูเ้กี่ยวกับโครงกำร 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยังไมม่ำกเท่ำที่ควร 
          4. ประชำชนยังไมเ่ข้ำใจขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรได ้    
6.  ข้อเสนอแนะ   
    6.1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     1.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีและให้มีควำมสอดคล้องกัน  
                     2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำ ควรมีควำมชัดเจนว่ำในแต่ละปีจะด ำเนินกำรอะไรบ้ำง
และน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ โดยจัดแผนเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนโดยเคร่งครัด 
                     3. ควรเพิ่มโครงกำร กิจกรรม ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรดูแลรักษำ
ต้นน้ ำ กำรปลูกฝังจิตใจให้ประชำชนรักถิ่นเกิด ร่วมใจรักษำสิ่งแวดล้อม 
                     4. ไม่ควรบรรจุโครงกำร/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  ในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
                     5. ควรพิจำรณำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน
มำกที่สุด  เช่น  ถนน ไฟฟ้ำ น้ ำอุปโภคบริโภค  
                  6.2  การบริการประชาชน 

1. ควรจัดให้มีสถำนที่ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงพอเพียง  เช่น  มีจุดบริกำร
และเก้ำอี้เพียงพอ สะดวก  สะอำด  และมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำท่ีดี    

2. ควรพิจำรณำจัดบริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกข้ึน  เพื่อให้ประชำชนได้รับควำม
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

3. ควรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชน เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจ 

4.  ควรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำก
ข้อเสนอแนะดังกลำ่ว หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถด ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ จะส่งผลให้
ประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสดุ 

 
สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญครับ หำกไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 



 

 

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 รับทราบ  (-พักรับประทานอาหาร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ท่องเที่ยวในอุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกก (เตรียมกำร) เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย ขอเชิญนำยกฯชี้แจงต่อครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงเรื่องกำรขอควำมเห็นชอบโครงกำรเพ่ิมศักยภำพ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวในอุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกก ผมขออ้ำงถึงหนังสือ
อุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกก ที่ ทส 0925.506/211 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 เรื่อง ขอ
ควำมเห็นชอบโครงกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวในอุทยำนแห่งชำติ
ล ำน้ ำกก ที่ส ำเนำให้ทุกท่ำนแนบวำระกำรประชุมนะครับ     
          เนื่องจำกทำงอุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกก ได้จัดท ำโครงกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรท่องเที่ยวฯ เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ
ในแหล่งท่องเที่ยวจำกกรมกำรท่องเที่ยวประจ ำปี พ.ศ.2561 ซึ่งตำมหลักเกณฑ์กำร
ขอรับกำรสนับสนุนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนในพื้นท่ี และพ้ืนที่บริเวณ
ก่อสร้ำงน้ ำห้องสำธำรณะดังกล่ำว อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ห้วยชมภู ดังนั้น ทำง
อุทยำนฯ จึงท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบโครงกำรดังกล่ำวมำยัง อบต.ห้วยชมภู เพ่ือให้
ทำงสภำ อบต.ห้วยชมภู ได้พิจำรณำต่อไป 
          ประโยชน์จำกกำรโครงกำรดังกล่ำว จะท ำให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำในต ำบลห้วย
ชมภูเพิ่มมำกข้ึน ซึ่งจุดเด่นของห้วยชมภู คือ ทรัพยำกรธรรมชำติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
แม่น้ ำ ป่ำเขำ ล ำธำร ต้นไม้ อีกท้ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร กำแฟ มะเขือเทศ และพืชผลเมืองหนำว ที่สร้ำงรำยได้ให้แก่
เกษตรกรอย่ำงมหำศำล ฉะนั้น กำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้
เป็นมำตรฐำนกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว เห็นควรพิจำรณำครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับ เพรำะที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวขึ้นมำชมควำมงำม 
สัมผัสธรรมชำติ วัฒนธรรม วธิีชีวิต ชำกำแฟ เป็นจ ำนวนมำก หำกเรำมีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก เช่น ห้องน้ ำท่ีได้มำตรฐำน ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นจุดแข็งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว สร้ำงควำมม่ันใจในมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวได้ดีครับ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำน  
- มีท่ำนใด จะสอบถำมเพ่ิมเติม หรือ อภิปรำย ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ           



 

 

มติที่ประชุม - รับรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไม่รับรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2560 และสมัย
ประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2561 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค ์เลขำนุกำรสภำฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ  
          ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มำตรำ 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ
สองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด และ
วรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำ
ออกไปอีกต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงข้อระเบียบ ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ในหนึ่งปีให้มีประชุมสำมัญสองสมัย แต่ไม่เกินสี่สมัย ขอเรียน
เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้น าเสนอ 
พร้อมเหตุผล เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค์ ปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอพิจำรณำตำมห้วงเวลำที่เหมำะสมในกำร
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 
สมัยที่ 2 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน
เหตุผล เนื่องจำกอยู่ในช่วงที่จะพิจำรณำเรื่องกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตำมระเบียบฯ วิธีกำรงบประมำณฯ ผู้บริหำรจะต้อง
เสนอร่ำงข้อบัญญัติต่อสภำท้องถิ่น ภำยใน 15 สิงหำคม เพ่ือให้สภำฯ พิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติให้ทันต่อกำรประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 2562 ในเดือน 
ตุลำคม 2561 ซึ่งถือเป็นต้นปีงบประมำณครับ 

สมัยท่ี 3 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวันเหตุผล 
เนื่องจำกต้องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือน
ตุลำคม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ 14 

 



 

 

สมัยท่ี 4 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 15 ธันวาคม  2561 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เพ่ือให้นำยก อปท.ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้แถลงไว้ต่อสภำฯ ใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2562 
ก าหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 เมษายน 2562 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เนื่องจำกต้องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี รอบ
เดือนเมษำยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผน พัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ 14  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2561 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 
2562 ขอเชิญนะครับ 
- ถ้ำไม่มีเสนอ ผมขอมติที่ประชุม เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ ดังนี้ 
ประจ ำปี 2561  
สมัยที่ 2 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่  1 กรกฎาคม 2561 
สมัยที่ 3 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 15 ตุลาคม 2561 
สมัยที่ 4 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 15 ธันวาคม  2561 
และประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2562 ดังนี้  
สมัยแรก ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 เมษายน 2562 
- กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไม่รับรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 เพ่ือ
ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 
 

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 สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี 2561 เพ่ือตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร คือ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำรเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณำภัย มีเครื่องพิมพ์ 
(printer) แบบหมึกด ำอย่ำงเดียว เพียง 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เนื่องจำก 
งำนสำธำรณภัยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังชั่น (multifunction) 
ประกอบด้วย Printer , Copier , Scanner และ Fax เพ่ือใช้งำนส ำหรับงำนสำธำรณ
ภัย เหตุด่วนต่ำงๆ จะมีควำมคล่องตัวในกำรรำยงำนเหตุด่วน จึงขออนุมัติต่อสภำ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่ำว 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ มีท่ำนใดจะซักถำม หรือ เสนอแนะครับ ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มี กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 12 โครงกำร  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 
 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตำมหนังสือสั่งกำร กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 
ธันวำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมของ อปท.เพ่ือสนับสนุนนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
     1. เป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง และตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำ
ในระดับพ้ืนที่ และนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
     2. เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมฯ เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพภำยใต้
กรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภำวะ เศรษฐกิจ และสภำพสังคม
ปัจจุบัน ให้อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547 ข้อ 4 
ประกอบกับควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
     1. กำรใช้จ่ำยเงินสะสม มีเจตนำรมณ์เพ่ือให้ฐำนะกำรคลังมั่นคงพร้อมรับภำระใน
กำรแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับประชำชนในอนำคต ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้หรือน ำไปใช้
เพ่ือจัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ดังนั้น จึงควรพิจำรณำใช้
จ่ำยเงินสะสมอย่ำงระมัดระวัง 
 



 

 

     2. กำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจำ่ยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 
อปท พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
          2.1 ตรวจสอบยอดสะสม ที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจกำรของ อปท.แต่ละประเภท แล้วน ำไปหักรำยกำรเงินสะสมที่ได้รับ
กำรอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยังไม่ได้เบิกจ่ำย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
          2.2 เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว ข้อ 89 วรรคท้ำย ก ำหนดให้ อปท.ต้อง
มียอดสะสมคงเหลือ เพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี และกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณ
ภัยขึ้น ดังนั้น ก่อนจะน ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 2.1 ไปใช้ อปท.ควรส ำรองเงิน
สะสมไว้เพ่ือใช้จ่ำย ดังนี้ 
               (1) ส ำรองเป็นค่ำบุคลำกร โดยค ำนวณจำกฐำนเงินเดือน ค่ำจ้ำงบุคลำกร
ท้องถิ่น ประมำณหกเดือน 
               (2) ส ำรองรำยจ่ำยประจ ำที่จะต้องจ่ำยให้ประชำชน เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ เงินเบี้ยควำมพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมำณไม่เพียงพอ หรือ
ได้รับกำรจัดสรรล่ำช้ำประมำณเดือน 
               (3) ส ำรองจ่ำยกรณีสำธำรณภัย โดยส ำรองไว้ประมำณร้อยละสิบของยอด
วงเงินสะสมคงเหลือหลังจำกหักรำยกำรตำมข้อ 2.1 และ 2.2 (1) และ (2)  
     3. ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือให้ อปท.น ำเงินสะสมไปใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบำย
ของรัฐบำล ดังนี้ 
          3.1 โครงกำรต้องเป็นประโยชน์ของประชำชนอย่ำงแท้จริง ไม่เป็นกำรใช้จ่ำยใน
กิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็น 
          3.2 โครงกำรต้องอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ของ อปท.ในด้ำนกำรบริกำรชุมชนและ
สังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ของ อปท. หรือ กิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำม
เดือดร้อนของประชำชน 
          3.3 ให้ อปท. น ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน ดังนี้ 
               (1) โครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ก่อสร้ำงถนน ระบบรำงระบำยน้ ำ 
สวนสำธำรณะ สนำมกีฬำ  
               (2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ เพื่ออุปโภคบริโภค เพ่ือกำรเกษตร เช่น สร้ำง 
/ ซ่อมระบบประปำ ถังน้ ำกลำงหมู่บ้ำน ฝำยน้ ำล้น ขุดเจำะบ่อบำดำล ธนำคำรน้ ำใต้ดิน 
ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 
               (3) โครงกำรพัฒนำตลำดท้องถิ่น เช่น กำรจัดให้มี หรือ ปรับปรุงตลำด 
               (4) โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรรักษำควำมสะอำดในท้องถิ่น 
               (5) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต เช่น กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกขัน้พ้ืนฐำน กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ
ได้รับกำรบริหำรขั้นพ้ืนฐำนด้ำนสังคม สำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมกำรฝึก
อำชีพให้กับผู้ด้อยโอกำส เด็กก ำพร้ำ ผู้สูงอำยุ หรือ ผู้พิกำร 
 



 

 

               (6) โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เช่น ปรับปรุงอำคำรเรียน สนำมฯ 
               (7) โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยพ่อ ก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำร
ร้ำนค้ำชุมชน ตลำดชุมชน 
               (8) โครงกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในเขต อปท. เช่น สร้ำงถนน สุขำ 
               (9) กำรจัดให้มีกำรบ ำรุงสนำมกีฬำ หรือ ซ่อมแซมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เศรษฐกิจที่ อปท.ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำร เช่น ถนน สะพำน อ่ำงเก็บน้ ำ
ขนำดเล็ก  
อนึ่งกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรกีฬำ หรือกำร
จัดหำพัสดุ อุปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ หรือพัฒนำคุณภำพชีวิต ขอให้ อปท.ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรใช้ยำงพำรำเป็นส่วนประกอบตำมนโยบำยรัฐบำลด้วย 
     3. กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสม เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว 
ให้ อปท.รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้อ ำเภอทรำบ และรำยงำนผลทำงระบบ E-Plan  
     4. โครงกำรที่ อปท.จะน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อสนับสนุนกี่กระ
ตุ้มเศรษฐกิจในท้องถิ่นและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่มีวงเงิน เกิน 
500,000 บำท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบ
รำคำ โดยก ำหนดให้ อปท.ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันภำยใน 4 เดือน นับแต่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังซึ่งคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ฯ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
โครงกำรที่ท่ำนนำยกฯ เสนอขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ทั้ง 12 โครงกำร รวมกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมครั้งนี้ เป็นเงิน 12,269,300 บำท แต่เงินสะสมคงเหลือที่สำมำรถใช้ได้ ณ 
วันที่ 30 มีนำคม 2561 เป็นเงิน 12,136,252.52 บำท (ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อม
วำระกำรประชุม) ยอดเงินที่นำยกฯ จะขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมมำกกว่ำเงินสะสม
คงเหลือ ขอให้ท่ำนนำยกฯ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงครับ  

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค์ ปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว0512 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2561 เรื่อง เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินตำมแนว
ทำงกำรใช้จ่ำยสะสมฯ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ 
อปท. ตำมมำตรกำรรัฐบำลในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เศรษฐกิจ และ
สังคมภำยในท้องถิ่น (ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559) 
ข้อที่ 2 กรณีกำรส ำรองเงินสะสม ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2560 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ประมำณ 6 
เดือน นั้น หำก อปท.พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มีรำยรับของ อปท.เพียงพอ และคำดว่ำ
สำมำรถใช้จ่ำยเงินกรณีดังกล่ำวได้ถึงสิ้นปีงบประมำณ อปท.ก็สามารถพิจารณาส ารอง
เงินเดือนได้ตามฐานะการคลัง 
- ผมจึงได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนต่ำงๆ เพ่ือพิจำรณำโครงกำร
ช่วยเหลือที่หมู่บ้ำนส่งมำ แต่ละโครงกำรมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน 
เนื่องจำกพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู เป็นภูเขำสลับกับหุบเขำ ถนนส่วนใหญ่ยังคงเป็นดินแดง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และลูกรังอยู่ในหลำยพ้ืนที่ ในช่วงหน้ำฝน จะเกิดดินสไลด์ ดินถล่ม ต้นไม้หักโค่น ทับ
ถนน ท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรสัญจรไปมำไม่สะดวก และบำงครั้งไม่
สำมำรถสัญจรไปมำได้ และนอกจำกนี้ อำชีพหลักของชำวบ้ำนมีอำชีพเกษตรกร ต้อง
ขนส่งสินค้ำกำรเกษตร เช่น กำแฟ มะเขือส้ม ลิ้นจี้ เชอรี่ ท้อ ไหน หอมชู และพืชผล
ทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ ไปขำยในเมือง ท ำให้สินค้ำกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยขณะ
ขนส่ง รำยได้ของเกษตรกรจึงลดลง ดังนั้น ทำงผู้บริหำรจึงลงควำมเห็นว่ำทุกโครงกำรมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ต้องกำรด ำเนินกำรให้ทันกำรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชำชนให้ทันก่อนหน้ำฝน ซึ่งงบประมำณที่จะขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม
ครั้งนี้ มำกกว่ำเงินสะสมคงเหลือที่สำมำรถใช้ได้ จ ำนวน 133,047.48 บำท จึงให้กอง
คลังพิจำรณำส ำรองเงินสะสมตำมสภำพกำรณ์จริง และฐำนะกำรคลัง ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้ 
     - เงินส ำรองด้ำนบุคลำกร (เดิม) ได้ประมำณกำรตำมกรอบอัตรำก ำลัง ซึ่งปัจจุบัน 
เรำมีกรอบอัตรำก ำลังว่ำงอยู่ และได้ขอใช้บัญชีสอบของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นไปแล้ว แต่มีจ ำนวนผู้สอบผ่ำนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น อบต.
ห้วยชมภู จึงต้องจ ำเป็นต้องรอให้กรมฯ จัดสรรคนตำมต ำแหน่งที่ขอไป ทั้งนี้ คำดว่ำ
จะจะระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรพอสมควร อำจจะได้มำปีงบประมำณหน้ำ ดังนั้น จึง
ท ำกำรเปลี่ยนแปลงเงินส ำรองด้ำนบุคลำกร (ใหม่ ) โดยลดกำรส ำรองเงินตำมกรอบ
อัตรำก ำลังที่ว่ำง และคำดว่ำจะยังไม่มีกำรบรรจุในช่วงปีงบประมำณนี้ เพ่ือให้สำมำรถ
น ำเงินสะสมไปใช้ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง รำยละเอียดกำร
ส ำรองเงินสะสม มีดังนี้  

ที ่ รายการ ยอดเงิน (บาท) 
(1) เงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจำกตรวจสอบยอดเงิน และหกั

เงินสะสมที่ต้องส่งฝำก ก.ส.ท. หรอื ก.ส.อ. แล้ว 
21,771,292.80 

(2) ส ำรองจ่ำยเงินสะสมที่มภีำระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ำย แตย่ังไมไ่ด้
ด ำเนินกำรหรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย 

3,387,000.00 

(3) คงเหลือเงินสะสมท่ีน ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3) = (1) - (2) 18,384,292.80 
(4) ส ำรองงบบุคลำกร และเบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เอดส์  

(ประมำณกำรไว้ 3 เดือนตำมจริง)  
4,750,000.00 

(5) เงินสะสมคงเหลือ (3) - (4) 13,634,292.80 
(6) ส ำรองกรณีสำธำรณภัย 10% (5) x 10% 1,363,429.28 
(7) คงเหลือเงินสะสมท่ีน ำไปใช้จ่ำยได ้(5) - (6) 12,270,863.52 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ครับ ก็เป็นกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของพ่ีน้องประชำชนอย่ำง
แท้จริง ตำมกำรพิจำรณำของผู้บริหำร และฐำนะกำรคลังว่ำสำมำรถปรับลดกำรส ำรอง
งบบุคลำกรลงได้ เพรำะมีกรอบอัตรำก ำลังว่ำอยู่ และคำดว่ำจะยังไม่มีกำรใช้งบ
บุคลำกรดังกล่ำวในช่วงนี้ จึงปรับลดลง ครับ มีท่ำนใดจะเสนอแนะ/ชี้แจง ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มี ผมขอควำมเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงเงินสะสมคงเหลือใหม่ ตำมที่ท่ำน
ปลัดได้ชี้แจง เป็นเงินจ ำนวน 12,270,863.52 บำท  



 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัติ         จ ำนวน  17 เสียง 
ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ   จ ำนวน   -  เสียง 
งดออกเสียง              จ ำนวน   1 เสียง 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ล ำดับต่อไป ขอเชิญนำยก อบต.ห้วยชมภู ได้ชี้แจงโครงกำรเพื่อขอใช้จ่ำยเงินสะสมครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอน ำเสนอโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ตำมหนังสือของหมู่บ้ำนที่ผ่ำนประชำคมเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 12 โครงกำร 
ดังนี้  
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 (ทางไปบ้านแม่มอญ) 
จุดก่อสร้าง สวนกำแฟนำยอะสะผะ แสนหมี่ สิ้นสุด สวนกำแฟ นำยพรชัย เลเตอะ  
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 800 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 3,200 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,994,100 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นเส้นทำงสำยหลักสัญจรไปมำ และขนส่งสินค้ำทำงกำร
เกษตร หน้ำฝนชำวบ้ำนไม่สำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก สินค้ำได้รับควำมเสียหำย 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 1 จ ำนวน 1,994,100 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 
จุดที่ 1 จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้ำนนำยอะจิฟู แซ่ย่ำง สิ้นสุด บ้ำนนำยสมบัติ ตำหมี่  
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 165 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 660 ตร.ม. 
จุดที่ 2 จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้ำนนำยชำญณรงค์ แซ่ลี้ สิ้นสุด นำยอะจิฟู แซ่ย่ำง 
ขนาด กว้ำง 1 เมตร ยำว 82 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 82 ตร.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. จ ำนวน 7 ท่อน 
งบประมาณ 497,600 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : สภำพหมู่บ้ำนตั้งอยู่บนภูเขำ ประชำกรหนำแน่น ถนน
ทำงเข้ำหมู่บ้ำนเป็นลูกรัง เวลำกรณีฉุกเฉิน เช่น คนเจ็บป่วย ไม่สำมำรถเดินทำงออกมำ
ได้ ท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มขีอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 497,600 บำท 



 

 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 
จุดปรับปรุงเริ่มต้นจำก 47Q0564129,2201826  
สิ้นสุด 47Q0564920,2202386 รำยละเอียดดังนี้ 
1) ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำวรวม 1,360 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
2) ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำวรวม 35 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
3) ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำวรวม 227 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิำณพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2,600 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,915,300 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้เป็นสำยหลักท่ีเข้ำหลำยหมู่บ้ำน และเป็นถนนที่
ใช้ขนส่งสินค้ำกำรเกษตร เช่น กำแฟ มะเขือส้ม และพืชผลอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันมีรถเข้ำออก
วันละหลำยร้อยคัน ท ำให้กำรสวนกันล ำบำก เพรำะถนนแคบ อีกทั้งเป็นทำงชัน จะ
หลบกันก็ล ำบำก ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีทำ่นใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3
จ ำนวน 1,915,300 บำท 

มติที่ประชุม 
 
 
 

- อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 
จุดก่อสร้าง บริเวณโค้งสองศอก  
ขนาด กว้ำง 5 เมตร ยำว 135 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 675 ตร.ม. 
งบประมาณ 497,300 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนโค้งสองศอก จุดเสี่ยงเกิดอันตรำย โดยเฉพำะช่วง
หน้ำฝน จะเกิดดินสไลด์มำปิดทำงเข้ำออกหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนเดินทำงเข้ำออกหมู่บ้ำน
ไม่ได้ เนื่องจำกเป็นถนนสำยหลัก 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 จ ำนวน 497,300 บำท 
 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง  



 

 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4  
จุดก่อสร้าง เริ่ม นำนำยจะปุ้ ปอมือ สิ้นสุด สำมแยกแสนต่อไปบ้ำนกกน้อย 
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 166 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 664 ตร.ม. 
งบประมาณ 498,500 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักเข้ำหลำยหมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 8 
หมู่ 9 และ หมู่ 10 ถนนเป็นดินแดง หน้ำฝนถนนจะเละเป็นดินโคลน รถไม่สำมำรถ
สัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวก และช่วงหน้ำแล้งจะเป็นฝุ่นเยอะมำก ท ำให้เป็นโรคปอดได้ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 จ ำนวน 498,500 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำน แม่สลักเย้ำ หมู่ที่ 6 
จุดก่อสร้าง เริ่ม สวนลิ้นจี่นำยเลำสูควัน แซ่พ่ำน สิ้นสุด ทำงโค้งต้นไทร 
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 169 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 676 ตร.ม. 
งบประมาณ 499,600 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : หย่อมบ้ำนแม่สลักเย้ำ เป็นถนนลูกรัง และดินแดง ยังไม่ได้
รับกำรปรับเกรด ชำวบ้ำนเดินทำงยำกล ำบำก โดยเฉพำะหน้ำฝน ถนนเป็นดินโคลน 
และลื่นมำก อันตรำย 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำน แม่สลักเย้ำ หมู่ที่ 6 จ ำนวน 499,600 
บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

7. โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลัก เส้นเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7  
จุดปรับปรุง เริ่ม แยกทำงเข้ำ อบต.ห้วยชมภู สิ้นสุด รอยต่อหมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 
3 รำยละเอียดดังนี้ 
1) ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำวรวม 2,001 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร จ ำนวน 7 จุด หรือ
มีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,001 ตร.ม. 
2) ขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำวรวม 113 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร จ ำนวน 4 จุด หรือมี
ปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 226 ตร.ม. 
3) ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำวรวม 27 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร จ ำนวน 1 จุด หรือมี
ปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 81 ตร.ม. ก่อสร้ำงตำมแบบ อบต. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 



 

 

งบประมาณ 1,568,400 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนเส้นทำงสำยหลักขึ้นดอยเข้ำหมู่บ้ำน , สถำนที่
รำชกำร และแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของต ำบลห้วยชมภู ถนนเลนเดียวรถสวนกันไปมำ
ไม่สะดวก และถนนบำงส่วนช ำรุดเสียหำย อำจเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ อีกท้ังเป็นถนน
หลักในกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร สินค้ำเกษตรเศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น กำแฟ 
มะเขือส้ม และผลไม้เมืองหนำวต่ำงๆ  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลัก เส้นเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 
1,568,400  บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

8. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำน (บ้ำนปำงขอน บ้ำนห้วยแม่
เลี่ยม บ้ำนร่มเย็น)  
จุดปรับปรุงเริ่มต้นจำก 47Q0567301,2199534  
สิ้นสุด 47Q0565344,2200796 รำยละเอียดดังนี้ 
1) ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำวรวม 625 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร จ ำนวน 4 จุด หรือมี
ปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 625 ตร.ม. 
2) ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำวรวม 55 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร จ ำนวน 1 จุด หรือมี
ปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 275 ตร.ม. ก่อสร้ำงตำมแบบ อบต. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย 
งบประมาณ 608,200 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักเข้ำหมู่บ้ำน ม.7 ม.3 ม.11 และถนนเป็น
ทำงโค้งข้ึนดอยช ำรุดเลียหำย อำจท ำให้ประชำชน และนักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมำอำจ
เกิดอุบัติเหตุได้  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำน (บ้ำนปำงขอน บ้ำนห้วย
แม่เลี่ยม บ้ำนร่มเย็น) จ ำนวน 608,200 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

9. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 
จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้ำนแก่งหลวงใน สิ้นสุด ถนนคสล.เดิม งบ อบจ. 
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 655 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 2,620 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,778,200 บำท 
 



 

 

เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่ำงหย่อมบ้ำนแก่งหลวงในกับบ้ำน
จะนู ถนนเป็นดินแดง ลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงหน้ำฝนถนนจะลื่นมำก หน้ำร้อนฝุ่น
เยอะมำก ชำวบ้ำนเดือนร้อนหลำยหมู่บ้ำน 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8) จ ำนวน 1,778,200 
บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

10. โครงกำรปรับเกรดขยำยถนน เส้นทำงสำยแม่สลัก – จะคือ 
จุดที่ 1 เริ่ม 47Q0552117,2217025  สิ้นสุด 47Q0552022,2216921 
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ย 1.5เมตร ยำว 150 เมตร 
จุดที่ 2 เริ่ม 47Q0550991,2216019  สิ้นสุด 47Q0550885,2215923 
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ยำว 300 เมตร 
จุดที่ 3 เริ่ม 47Q0550868,2215875  สิ้นสุด 47Q0550659,2215700 
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ยำว 285 เมตร 
งบประมาณ 468,600 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักเข้ำหมู่บ้ำน ถนนเป็นดินแดง แคบรถสวน
ไปมำล ำบำก ช่วงหน้ำฝนจะเกิดดินสไลด์ ท ำให้ชำวบ้ำนเดินทำงไปมำไม่ได้ และถนนก็
เละ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับเกรดขยำยถนน เส้นทำงสำยแม่สลัก – จะคือ จ ำนวน 468,600 
บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะคือ หมู่ที่ 10  

จุดก่อสร้าง เริ่ม คสล.เดิมหน้ำโรงเรียนบ้ำนจะคือ (ประตู ที่ 1) สิ้นสุด หน้ำบ้ำนนำยณัฐ
กลม ไศลวำส บ้ำนเลขที่ 316 ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 170 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 680 ตร.ม. 
งบประมาณ 499,100 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้อยู่กลำงหมู่บ้ำน และผ่ำนสถำนที่รำชกำรส ำคัญ 
เช่น โรงเรียนบ้ำนจะคือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ อำคำรเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน มี
ประชำชนใช้ถนนจ ำนวนมำก แต่ถนนเป็นดินแดงลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ช่วง
หน้ำฝนจะเละและลื่น หน้ำร้อนจะมีฝุ่นเยอะมำก  
 



 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10  จ ำนวน 499,100 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

12. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางสายหลัก เข้าหมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 
จุดปรับปรุง เริ่ม 47Q0564920,2202386 สิ้นสุด 47Q0565092,2203651 
รำยละเอียดดังนี้ 
ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำวรวม 1,922 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 1,922 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,440,600 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักผ่ำนหลำยหมู่บ้ำน ถนนแคบ และเป็นเนิน
ลำดชัน รถสวนกันล ำบำก หลบกันไม่ได้ ท ำให้เกิดอันตรำยได้ หำกรถที่สวนลงดอยมำ
ขับด้วยควำมเร็ว อำจท ำให้ตกเหวได้เกิดอันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำก็
ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงแก่ชีวิต 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงสำยหลัก เข้ำหมู่บ้ำนร่มเย็น หมู่ที่ 11
จ ำนวน 1,440,600 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องขอควำมเห็นชอบยุบศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 บ้ำน
ห้วยแก้ว ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 
 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ/ปลัดฯ 

ตำมคู่มือมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่ำ หำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ต้องกำรยุบ/เลิก/รวม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัด ให้
พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำท้องถิ่น และเม่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท ำประกำศแล้ว ให้รำยงำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นทรำบ 
 



 

 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
      ตำม หนังสือที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 8 ที่ – ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561 เรื่อง
ขอส่งรำยงำนกำรประชุมประชำคม ในกำรขอยุบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะนู เนื่องจำก
ปัจจุบันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะใช้สถำนที่ของ กศน.เป็นที่เรียนของเด็กๆ และบริเวณ
ดังกล่ำว ยังมีโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน บ้ำนจะนูอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ดังกล่ำว จึงท ำ
ให้เด็กส่วนใหญ่ไปเรียนที่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ทำงหมู่บ้ำนจึงมีมติที่ประชุม
เห็นควรยุบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะนู เพ่ือประหยัดงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำนี้ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ             จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ          จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณ พ.ศ.2561  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 
 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ/ปลัด อบต 
 
 

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 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โครงกำรจัดท ำป้ำยบอก
ทำงเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ใส่จ ำนวนป้ำยผิด จำก 3 ป้ำย เป็น 1 ป้ำย จึง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง ดังนี้ 
ข้อความเดิม 
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยชื่อทำงเข้ำหมู่บ้ำน ของหมู่ที่ 4 พร้อมติดตั้ง จ ำนวน 
1 ป้ำย จุดติดตั้งทำงเข้ำบ้ำนผำลั้ง บริเวญหน้ำโรงเรียน (พิกัด : 47Q0559694, 
2203950) เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรง ค่ำขนส่ง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรติดตั้งป้ำย
ชื่อหมู่บ้ำน 
ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมืองและกำรบริหำร หน้ำ 72 ข้อ 56 



 

 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

ข้อความใหม่ 
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยชื่อทำงเข้ำหมู่บ้ำน ของหมู่ที่ 4 พร้อมติดตั้ง เช่น ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรง ค่ำขนส่ง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรติดตั้งป้ำยชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวน 3 
ป้ำย ดังนี้ 
จุดติดตั้งที่ 1.ปำกทำงเข้ำบ้ำนอ้ิวเมี่ยน  
จุดติดตั้งที่ 2.ปำกทำงเข้ำบ้ำนหำดยำว 
จุดติดตั้งที่ 3.ปำกทำงเข้ำบ้ำนแสนต่อ  
ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมืองและกำรบริหำร หน้ำ 72 ข้อ 56 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงครับ 
ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่ำนใดเรื่องแจ้งไหมครับ ขอเชิญครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำฯ / ปลัด อบต.ห้วยชมภู มีเรื่องแจ้งดังนี้ จำกท่ีไปประชุม
ประจ ำเดือนของฝ่ำยปกครอง ทำงผู้ใหญ่บ้ำนอยำกให้ทำงสมำชิกเป็นตัวประสำน
ระหว่ำงอบต.กับฝ่ำยปกครอง เวลำท ำหนังสือแจ้งควำมเดือนร้อนของพ่ีน้อง ก็ให้ผ่ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน เวลำโครงกำรผู้รับเหมำลงพื้นที่ก่อสร้ำง ก็ให้ประสำนสมำชิกและผู้ใหญ่บ้ำน  
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- จำกที่ประชุมประจ ำเดือนฝ่ำยปกครองที่ผ่ำนมำ ได้มีผู้สอบถำมเรื่องศูนย์พัมนำเด็ก
เล็ก ม.4 เมื่อไดจะเสร็จ ผมขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตอนนี้ได้ประกำศไปแล้ว แต่ไม่มีคนมำยื่น 
ถ้ำมีจะรีบด ำเนินกำรครับ 
- วันที่ 16 เมษำยน 2561 ขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวนำยกอ ำเภอเมือง
เชียงรำย ทำง อบต.จะซื้อเครื่องดื่ม ขอเชิญพวกเรำเข้ำร่วมด้วย 
- เรื่องขยะ พ้ืนที่ไหนมีที่ขุดขยะ ขอให้แจ้ง อบต.มำจะด ำเนินกำรขุดบ่อขยะให้    

นำยโชคทวี มณีศรีรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยโชคทวี 
มณีศรีรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 มีเรื่องดังนี้ เรื่องงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของพี่น้องประชำชน ถนนหนทำง หำกงบฯ อบต.ไม่เพียงพอ อยำกจะให้ 
ประสำนไปทำงจังหวัด /อบจ./ส.อบจ. 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  

ขอให้ท่ำนนำยกเร่งรัดกำรหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กครับ  

 



 

 

นำยวันชัย ลิ่วตระกูล 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ถ้ำมีโครงกำรก่อสร้ำงในหมู่บ้ำน ขอให้ทำงผู้เกี่ยวข้องแจ้ง ส.อบต.ในพ้ืนที่ทรำบด้วย 
เพรำะที่ผ่ำนมำ โครงกำรเสร็จแล้วแต่ไม่เก็บงำนให้เรียบร้อย หินวำงเกะกะทำงสัญจร 

นำยเรืองรอง จะโจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต (คสล.) ของหมู่ที่ 9 ยังไม่ถึง 2 ปี น้ ำเซำะถนนพังละ 
ครำวต่อไปผมจะขอคุมงำนเองครับ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 

- เรื่องขยะสองข้ำงทำงเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 11 ควรจะมีกำรบริหำร
จัดกำรควำมสะอำด เหมือนตัวอย่ำงของหมู่ที่ 2 จ้ำงคนเก็บขยะ มีค่ำบริกำรหลังคำละ 
20 บำท หรือ ทำง อบต.ห้วยชมภูท ำป้ำยห้ำมท้ิงขยะ และควรมีที่ทิ้งขยะให้ 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน ของปีงบประมำณ 61 ยังไม่เสร็จ แล้วโดนปรับ ผมเกรงว่ำ
คุณภำพจะไม่ดีครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ 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  
 
 



 

 

 
 


