
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  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 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย  ฮำเยกุ 
12 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์  แซ่เติ๋น 
13 นำยจะที      แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
14 นำยสมเดช   จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช  จะซำ 
15 นำยวุฒิชัย    เนติวฒุิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ วุฒิชัย เนติวุฒิ 
16 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วิศิษฐ์  สุดพิรส 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย ลำกิจ 

2 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย ลำกิจ 

3 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู ลำกิจ 
 
ผู้ขาดประชุม  
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก  
2 นำยอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น  
 
 
 
 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ  เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชกู 
3 นำยพรชัย ประเสริฐสุขกุล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 
4 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
5 นำยพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวำล รองปลัด อบต.ห้วยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 
6 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.ห้วยชมภู ชำติสยำม เวียงค ำ 
7 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
8 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
9 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 

 

ผู้มำประชุม  16   คน 
ผู้ลำประชุม         3 คน  
ผู้ขำดประชุม   2 คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม   9 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 15 คน ลำกิจ จ ำนวน 3 คน ขำด 2 คน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน เข้ำห้องประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2561 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- สวัสดีผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำนนะครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2561  
- เรื่องแจ้งให้ทรำบ ไม่มีนะครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อ
วันที่ 11 เมษำยน 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     14   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขออนุมัติยกเลิกโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ตำมมติที่ประชุมสภำฯ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 จ ำนวน 11 โครงกำร 
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงขอระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องครับ และหลังจำกนั้นขอ
เชิญท่ำนนำยก ได้อภิปรำยต่อครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำฯ และปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจง
ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
     1. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำรำ 4 
ได้ก ำหนดค ำว่ำ “งำนก่อสร้ำง” หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำง
สำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนใด และกำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือ
กำรกระท ำอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวต่ออำคำร สำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำง
ดังกล่ำว รวมทั้งงำนบริกำรที่รวมอยู่ในงำนก่อสร้ำงนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำนบริกรต้อง
ไม่สูงกว่ำมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงนั้น 
     2. และตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลว.5 มีนำคม 2561 เรื่องซักซ้อม
ควำมเข้ำใจนิยำมควำมหมำย“งำนก่อสร้ำง” ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ได้มีกำรชี้แจง และซักซ้อมควำมเข้ำใจนิยำมควำม
มำยของ “งำนก่อสร้ำง” ตำมมำตรำ 4 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 กรณี “กำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ที่ถือ
เป็นงำนก่อสร้ำงตำมนัยมำตรำ 4 หมำยควำมถึงกรณีดังนี้ 
 (1) กำรปรับปรุง หมำยถึง กำรแก้ไข กำรกระท ำ และหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใด 
เพ่ือให้สิ่งก่อสร้ำง ซึ่งได้ก่อสร้ำงไว้แล้วคงสภำพเดิมหรือให้มีสภำพที่ดียิ่งขึ้น 
 (2) กำรรื้อถอน หมำยถึง กำรรื้อหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใด เพ่ือน ำส่วนประกอบ
อันเป็นโครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดออกไป 
           (3) กำรต่อเติม หมำยถึง กำรดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลดหรือขยำย ซึ่ง
ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ ำหนัก เนื้อท่ีของโครงสร้ำงหรือส่วนต่ำงๆของ
สิ่งก่อสร้ำง ซึ่งได้ก่อสร้ำงไว้แล้วให้ผิดไปจำกเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของกำรซ่อมแซม  
           (4) กำรซ่อมแซม หมำยถึง กำรซ่อม กำรด ำเนินกำร และหรือกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบ อันเป็นโครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดให้คงสภำพและ
หรือใช้งำนได้ตำมปกติดังเดิม 
               ทั้ง กรณีตำมข้อ 1 ถึงข้อ 4 กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อเติม และกำร
ซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับ



 

 

อนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำรด้วย 
 ทั้งนี้ ในข้อบังคับสภำวิศวกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สำขำวิศวกรรมโยธำ พ.ศ.2551 ข้อที่ 5 ก ำหนดให้
ผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับ
สำมัญวิศวกร ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ได้เฉพำะงำน
วำงโครงกำร งำนออกแบบและค ำนวณ งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต งำนพิจำณำ
ตรวจสอบ หรืองำนอ ำนวยกำรใช้ทุกประเภทและทุกขนำด 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงเรื่อง
ระเบียบ ข้อกฎหมำย หนังสือสั่งกำร และข้อบังคับสภำวิศวกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สำขำวิศวกรรมโยธำ พ.ศ.
2551 โดยให้ อปท.ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ตำมมำตรำ 4 ซึ่งได้ให้ควำมหมำย
งำนก่อสร้ำง และตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลว.5 มีนำคม 2561 ได้อธิบำย
ขยำยควำมของค ำว่ำ “งำนก่อสร้ำง” ซึ่งรวมไปถึง “กำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อ
ถอน” ให้ถือว่ำเป็นงำนก่อสร้ำงตำมนัยมำตรำ 4 ด้วย ดังนัน้ งำนก่อสร้ำงในควำมหมำย
ดังกล่ำว จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะ 
เวลำด ำเนินกำรด้วย 
        ทั้งนี้ ตำมมติที่ประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2561 
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 12 โครงกำร 
ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 1 จ ำนวน 1,994,100 บำท 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2 จ ำนวน  497,600 บำท     
3. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที ่3 จ ำนวน 
1,915,300 บำท 
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 จ ำนวน 497,300 บำท    
5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 จ ำนวน 498,500 บำท  
6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแม่สลักเย้ำ หมู่ที่ 6 จ ำนวน 499,600 บำท   
7. โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลัก เส้นเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 1,568,400  
8. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำน (บ้ำนปำงขอน บ้ำนห้วยแม่
เลี่ยม บ้ำนร่มเย็น) จ ำนวน 612,000 บำท 
9. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จ ำนวน 1,778,200 บำท
10. โครงกำรปรับเกรดขยำยถนน เส้นทำงสำยแม่สลัก – จะคือ จ ำนวน 468,600 บำท 
11. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 จ ำนวน 499,100 บำท 
 



 

 

12. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงสำยหลัก เข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 จ ำนวน 
1,440,600 บำท  
        ทั้งนี ้ทำงคณะผู้บริหำรได้ประชุมเพ่ือพิจำรณำโครงกำรดังกล่ำว ว่ำเข้ำหลักเกณฑ์
ตำมหนังสือสั่งกำรหรือไม่ ปรำกฏว่ำโครงกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวเข้ำหลักเกณฑ์ จึงจ ำเป็น 
ต้องมีกำรรับรองจำกวิศวกร ก่อนจึงด ำเนินกำรต่อไปได้ ดังนั้น กระผมจึงขอยกเลิกกำร
อนุมัติโครงกำรที่ใช้จ่ำยเงินสะสม ทั้ง 12 โครงกำร เพ่ือให้ถูกต้องตำมหนังสือสั่งกำร และ
ข้อบังคับดังกล่ำว โดยต้องน ำโครงกำรทั้ง 12 โครงกำรนี้ไปผ่ำนกำรรับรองจำกผู้ที่ได้รับ
อนุญำตประกอบวิชำชีพ (ตำมข้อบังคับว่ำด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สำขำวิศวกรรมโยธำ พ.ศ.2551 ข้อที ่5) ก่อน แล้ว
จึงน ำเข้ำที่ประชุมสภำฯ เพื่อขออนุมัติจำกท่ีประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู อีกครั้ง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ หำกเรำเห็นว่ำผิดระเบียบ ข้อกฎหมำย หรือ หนังสือสั่ง
กำร เรำก็ต้องชะลอไว้ก่อน ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ จะดีที่สุดครับ มีท่ำนใด
จะเสนอควำมคิดเห็น หรือ แนะน ำ ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เห็นควรอนุมัติให้ยกเลิกโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ทั้ง 12 
โครงกำร ตำมท่ีท่ำนนำยกเสนอไหมครับ ขอให้ยกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ              จ ำนวน     14   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พิจำรณำคัดเลือก
สมำชิกสภำฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น กรณีครบวำระ วันที่ 6 มิถุนำยน 
2561 ดังนี้ 
  1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นฯ จ ำนวน 3 คน     
 2. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ จ ำนวน 3 คน    
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯได้ ชี้แจงระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 8 ให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1) ผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนกรรมกำร  
(2) รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมกำร  
(3) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสำมคน กรรมกำร  
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสำมคน กรรมกำร  
(5) ผู้แทนภำครำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจ ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อย
กว่ำสำมคน กรรมกำร  
(6) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่
ไม่เกินหกคน กรรมกำร  
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำรและเลขำนุกำร  
(8) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่มีหน้ำที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร  



 

 

        กรรมกำรตำมข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี
และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ 
หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
พัฒนำท้องถิ่นประกอบด้วย  
(1) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวนสำมคน  
(2) ผู้แทนประชำคมท้องถิน่ที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวนสองคน  
(4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวนสองคน  
        โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร และ
กรรมกำรอีกหนึ่งคนทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
        กรรมกำรตำมข้อ ๒๘ ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำร
คัดเลือกอีกได้  
ข้อ 29 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
(1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละ
สองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ก็เป็นระเบียบที่เรำต้องถือปฏิบัตินะครับ คณะกรรมกำรทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วย
สมำชิกสภำฯ 3 คน ท ำหน้ำที่พิจำรณำแผนพัฒนำท้องถิ่น และติดตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ของ อบต.ห้วยชมภูมีวำระ 2 ปี และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ 
- ขอให้เรำช่วยกันพิจำรณำคัดเลือก ตัวแทนสมำชิกสภำฯ เพื่อเข้ำเป็นเป็นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน นะครับ หรือ เรำอำจจะมี
มติให้สมำชิกสภำฯ (คณะกรรมชุดเดิม) ที่ท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำร ต่ออีกวำระหนึ่งก็
ได้ ขอให้เรำพิจำรณำกันนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้ว ผมขอฝำกให้พวกเรำเอำไปคิดกัน
ตอนรับประทำนอำหำรกลำงวันนะครับ แล้วช่วงบ่ำยเรำมำพิจำรณำกัน 
- บัดนี้เป็นเวลำ 12.00 น. แล้ว 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 4.2 (ต่อ) พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น กรณีครบวำระ วันที่ 6 มิถุนำยน 2561 ดังนี้ 
  1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นฯ จ ำนวน 3 คน     
 2. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ จ ำนวน 3 คน   
- ขอเชิญท่ำนสมำชิกเสนอชื่อคณะกรรมกำรได้เลยนะครับ  

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกทุกท่ำน คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 2 ขอเสนอควำมคิดเห็น ให้พิจำรณำ
คณะกรรมกำรชุดเดิม เป็นต่ออีกวำระหนึ่งครับ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและคล่องตัวใน
กำรท ำงำน เนื่องจำกคณะกรรมกำรชุดเดิม มีประสบกำรณ์ สำมำรถท ำงำนต่อยอดได้
เลยครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน ครับ 

ที่ประชุม  ผู้รับรอง คนที่ 1 นำยอำแซ เยชอกู่ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 
ผู้รับรอง คนที่ 2 นำยวินัย แซ่พร่ำน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ผมขอแจ้งชื่อคณะกรรมกำรชุดเดิม ทั้ง 2 ชุด มีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ได้แก่ 
1. สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ประธำนสภำฯ  
2. นำยอำยะ แลเชอ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 
3. นำยอำเว่ย ฮำเยกุ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ได้แก่ 
1. สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ประธำนสภำฯ  
2. นำยอำยะ แลเชอ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 
3. นำยอำเว่ย ฮำเยกุ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 
- ท่ำนโชคทวี มณีศรีรักษ์ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2 เสนอเห็นควรให้คณะกรรมกำรชุดเดิม
ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกมีควำมคุ้นเคยกับงำน และมีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน สำมำรถท ำงำนต่อยอดได้เลย โดยมีผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ นำยอำแซ เยชอกู ่
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 และนำยวินัย แซ่พร่ำน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 
- ท่ำนสมำชิกสภำ ที่ถูกเสนอชื่อมำ ยินดีรับเป็นคณะกรรมกำรหรือไม่ครับ ส่วนตัว
กระผม สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ประธำนสภำฯ ยินดีเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ครับ  

นำยอำยะ แลเชอ 
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม
นำยอำยะ แลเชอ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 ยินดีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นครับ 

นำยอำเว่ย ฮำเยกุ 
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม
นำยอำเว่ย ฮำเยกุ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ยินดีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นครับ 



 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- มีท่ำนใดจะเสนออย่ำงอ่ืนไหมครับ หำกไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกคณะกรรมกำรทั้ง 2 ชุด เป็น คณะกรรมกำรชุดเดิม ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
คณะกรรมกำรชุดใหม่ อีกวำระหนึ่ง โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงปี 2563 มีรำยชื่อดังนี้ 

 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ได้แก่ 
1. สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ประธำนสภำฯ  
2. นำยอำยะ แลเชอ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 
3. นำยอำเว่ย ฮำเยกุ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ได้แก่ 
1. สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ประธำนสภำฯ  
2. นำยอำยะ แลเชอ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 
3. นำยอำเว่ย ฮำเยกุ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 
     - ขอมติที่ประชุม เห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ            จ ำนวน     14   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง        จ ำนวน      1   เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอควำมเห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.
2561 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร คือ ค่ำจ้ำงออกแบบงำนก่อสร้ำงของ 
อบต.ห้วยชมภู จ ำนวนเงิน 370,000 บำท ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญนำยก อบต.ห้วยชมภู ได้ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ/ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค ์เลขำนุกำรสภำฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ  
     - ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
มำตรำ 4 ได้ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ“งำนก่อสร้ำง” และตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
112 ลว.5 มีนำคม 2561 รำยละเอียดที่ได้เรียนชี้แจงข้ำงต้น ในวำระท่ี 4.1 แล้ว ให้งำน
ก่อสร้ำงตำมนิยำมดังกล่ำว ต้องมีวิศวกรรับรองแบบโครงกำรฯ ดังนั้น ทำงผู้บริหำรจึง
ขออนุมัติจำกสภำฯ เพื่อยกเลิกโครงกำรทั้ง 12 โครงกำรนั้น เพื่อน ำมำให้วิศวกรรับรอง
แบบ ให้ถูกต้องตำมระเบียบก่อนแล้วจึงด ำเนินกำรต่อไป  
     และตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 4 งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ส่วนที่ 2 กระบวนกำร
จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ข้อ 160 อัตรำค่ำจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
ก่อสร้ำง ให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ 90 
วรรคสอง ดังนี้ 
     “กฎกระทรวง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนออกแบบหรือควบคุมงำน
ก่อสร้ำง พ.ศ.2560 ดังนี้ 



 

 

บัญชีอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ(ล้านบาท) อัตรา (ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
สถำปัตยกรรม ออกแบบ ขนำดเล็ก (<50 ) 4.5 6.5 8.5 
  ขนำดกลำง (50<250 ) 4 5.25 7 
  ขนำดกลำง (250<750 ) 3.5 4 6 

- ตำมอัตรำดังกล่ำว โครงกำรของ อบต.ห้วยชมภู เป็นโครงกำรขนำดเล็ก ไม่ซับซ้อน ตั้ง
วงเงินงบประมำณ 4.5 ของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู  

ตำมท่ีท่ำนปลัดได้กล่ำวถึงหนังสือสั่งกำรข้ำงต้น ทำงผู้บริหำรฯ ได้ประชุมหำรือเรื่องกำร
โอนเงินงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ
งำนก่อสร้ำงของ อบต.ห้วยชมภู ดังนี้  
      1. โครงกำรที่จะใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 12 โครงกำร ตำมท่ีสภำฯอนุมัติไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 เป็นเงิน 12,269,300 บำท 
      2. โครงกำรที่ก ำลังจะขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมต่อสภำ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือนร้อนของพี่น้องประชำชน จ ำนวน 500,000 บำท  
      3. โครงกำรที่ก ำลังจะขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
(หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขอน) จ ำนวน 90,000 
     4. โครงกำรที่ก ำลังจะน ำเข้ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน เป็นเงิน 5,500,000 บำท 
       รวมงบประมำณโครงกำรงำนก่อสร้ำง เป็นเงิน 18,359,300 บำท ถ้ำคิดตำมอัตรำ
ในกฎกระทรวงฯ 4.5 % จะเท่ำกับ 826,168.5 บำท ซึ่งงบประมำณของ อบต.ห้วยชมภู 
มีจ ำกัด ไม่สำมำรถโอนลดจำกภำรกิจอื่นมำได้มำกนัก จึงได้ปรึกษำกับทำงเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ว่ำจะขอควำมอนุเครำะห์ค่ำจ้ำงออกแบบโครงกำรงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ โดย
จะขอเจรจำต่อรอง แต่ละโครงกำร อำจจะไม่ถึงอัตรำตำมที่กฎกระทรวงตั้งไว้ 4.5% ก็
ได้ ทำงผู้บริหำรจงึได้หำรือกันแล้วว่ำ จะขอเจรจำต่อรอง จำก 4.5% มำเป็น 2% เพ่ือ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรและเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชำชน ดังนั้น กระผมจึงขอ
ควำมเห็นชอบโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 มำตั้งเป็นค่ำจ้ำงออก 
แบบงำนก่อสร้ำงของ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 370,000 บำท โดยโอนลดมำจำกเงิน
รำยได้ของ อบต.ห้วยชมภู ดังนี้ 
โอนลด  
 1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ 1,450,000 บำท งบประมำณคงเหลือก่อน
โอนลด 380,965 บำท โอนครั้งนี้ 50,000 บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 330,965 
บำท 
 2) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ 952,000 บำท 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลด 382,370 บำท โอนครั้งนี้ 53,500 บำท งบประมำณ



 

 

คงเหลือหลังโอน 328,870 บำท 
 3) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน หมวดค่ำวัสดุ ประเภทรำยจ่ำย 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 306,000 บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลด 
292,000 บำท โอนครั้งนี้ 100,000 บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 192,000 บำท 
 4) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทรำยจ่ำย ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค จ ำนวน 17 โครงกำร รวมเป็นเงิน 
166,500  บำท ดังนี้ 
  4.1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 500,000 คงเหลือก่อนโอน 
5,000 บำท โอนครั้งนี้ 5,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2 ต้ังไว้ 600,000 คงเหลือก่อนโอน 
50,000 บำท โอนครั้งนี้ 50,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.3 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 178,000 คงเหลือ
ก่อนโอน 2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.4 โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 239,000 
คงเหลือก่อนโอน 3,000 บำท โอนครั้งนี้ 3,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.5 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 371,000 
คงเหลือก่อนโอน 1,000 บำท โอนครั้งนี้ 1,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.6 โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 71,000 
คงเหลือก่อนโอน 1,000 บำท โอนครั้งนี้ 1,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 500,000 คงเหลือก่อนโอน 
2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 600,000 คงเหลือก่อนโอน 
50,000 บำท โอนครั้งนี้ 50,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
           4.9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 600,000 คงเหลือก่อนโอน 
2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.10 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 179,000 คงเหลือ
ก่อนโอน 2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 300,000 คงเหลือก่อนโอน 
2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 500,000 คงเหลือก่อนโอน 
2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 459,000 คงเหลือก่อนโอน 
38,636 บำท โอนครั้งนี้ 38,000 บำท คงเหลือหลังโอน 636 บำท 
 4.14 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ แบบกลม หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 127,000 คงเหลือ
ก่อนโอน 1,000 บำท โอนครั้งนี้ 1,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.15 โครงกำรก่อสร้ำงลำนเฮลิคอปเตอร์ ตั้งไว้ 108,000 คงเหลือก่อนโอน 
1,000 บำท โอนครั้งนี้ 1,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 4.16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 152,000 คงเหลือก่อนโอน 
2,000 บำท โอนครั้งนี้ 2,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 



 

 

 4.17 โครงกำรคิดตั้งกำร์ดเรลกันตกข้ำงทำงถนนทำงขึ้น อบต.ห้วยชมภู ตั้งไว้ 
238,000 คงเหลือก่อนโอน 2,500 บำท โอนครั้งนี้ 2,500 บำท คงเหลือหลังโอน 0 
บำท 
       โอนเพิ่ม แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 370,000 บำท คงเหลือหลัง
โอนเพิ่มครั้งนี้ 370,000 บำท 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ทำงท่ำนปลัดและนำยกก็ได้ชี้แจงมำแล้วนะครับ ว่ำท ำไมจึงขอโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 จ ำนวน 370,000 บำท  
- มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอควำมเห็น ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม (...พิจารณาตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ค่าจ้างออกแบบฯ ตามเอกสารแนบ ท้ายระเบียบ
วาระการประชุม...) 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
หำกไม่มสีมำชิกท่ำนใดสงสัย หรือ มีข้อเสนอแนะ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ            จ ำนวน     14   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง        จ ำนวน      1   เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2561 และขอขอบคุณทุก
ท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 
 

 
 
 

 ปิดประชุม เวลา 14.10 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  
 
 


