
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันพฤหัสบดีที ่27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 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 เลขำนุกำรสภำ 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 เยซอกู่ 
8 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย แสนพอ 
9 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4  บ้ำนผำลั้ง วินัย  แซ่พร่ำน 
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 แซ่เติ้น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้ำนปำงขอน พรพจน์ แซ่เติ้น 
15 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
16 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช จะซำ 
17 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
18 นำยวุฒิชัย     เนติวุฒ ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วุฒิชัย เนติวุฒิ 
19 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วิศิษฐ์  สุดพิรส 
20 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี  จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม ลำกิจ 

 
ผู้ขาดประชุม  -  ไม่มี  - 
 
 

 
 
 
 



ผู้มำเข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ   เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชกู 
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยก อบต.ห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
5 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
6 นำงกชนันท์ วงศ์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
7 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
8 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
 
ผู้มำประชุม 20   คน 
ผู้ลำประชุม        1 คน  
ผู้ขำดประชุม  - คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  8 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.15 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 19 คน , ลำประชุม 1 คน คือ 
นำยอำยะ แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2561 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณประจ ำปี และขออนุมัติกันเงินงบประมำณ และข้อรำชกำรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

สวัสดีครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี้ก็
เป็นกำรประชุมสภำฯ สมัยประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2561 ซึ่งในวันนี้จะมีวำระเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี และขออนุมัติกันเงินงบประมำณและเรื่องข้อรำชกำร
ที่ส ำคัญ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมครับ 
- เข้ำสู่ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทรำบ 
เรื่องที่ 1 ขอประชำสัมพันธ์โครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพผู้บริหำร เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ
ใหม่ๆให้กับสมำชิกสภำ วันที่ 9 – 11 พฤศจิกำยน 2561 โรงแรมลักษวรรณ เชียงรำย ครับ 
เรื่องที่ 2 ขอชื่นชมและขอขอบคุณหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 ที่ประสบควำมส ำเร็จกำรน ำพำ
หมู่บ้ำนได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้ำนท่องเที่ยว OTOP Village ถือเป็นประวัติกำรของ
ต ำบลห้วยชมภู  

ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 รายการ  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 
1. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ จ านวน 87,245 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร โอนลดครั้งนี้ 87,245 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ งบประมำณก่อนโอน 
100,000 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 87,245 บำท คงเหลือหลังโอน 187,245 บำท  
เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงของ อบต.
ห้วยชมภ ู
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จ านวน 2,958,000 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ประสงค์ อบต.ห้วยชมภู โอนลดครั้งนี้ 2,958,000บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
2,958,000 บำท คงเหลือหลังโอน 2,958,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อมูลในระบบ E-LAAS ผิดพลำด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม ่ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร โดยจะเรียงล ำดับที่ละโครงกำรไปนะครับ
โครงการที่ 1 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ จ านวน 87,245 บาท 
ขอมติที่ประชุมครับ 



มติที่ประชุม - อนุมัติ      จ ำนวน  18  เสียง  
- ไม่อนุมัติ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 18 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จ านวน 2,958,000 บาท  
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  18  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 18 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

4.2 ขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ห้วยชมภู เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการ
ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2407  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2407 มำตรำ 13 ทวิ ได้กล่ำวไว้ว่ำ ในกรณีที่
ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐ มีควำมประสงค์จะใช้พื้นที่บำงแห่งภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน หรือเพ่ือเป็นประโยชน์ของรัฐอย่ำงอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศก ำหนดบริเวณดังกล่ำวเป็นบริเวณท่ีทำงรำชกำรใช้ประโยชน์
ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอควำมเห็นชอบจำก
สภำท้องถิ่น เพ่ือขออนุญำตใช้พ้ืนที่ของส่วนรำชกำรภำยในเขตพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ตำม
มำตรำ 13 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2407 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
พ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 44 ไร่ 1 งำน 85.20 ตำรำงวำ พิกัดท่ีตั้งของที่
ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู 47Q0565166,2200479 ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดสงสัย หรือ ข้อสอบถำม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

หำกไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบครับ 



มติที่ประชุม - เห็นชอบ         จ ำนวน  18  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง     จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 18 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เนื่องจำกบัดนี้ เวลำ 11.55 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึง
หยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำประชุมต่อใน
เวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

4.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 16 โครงการ  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขออนุมัติกันเงิน
โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยละเอียด
ดังนี้ 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการดังนี้  
1.โครงกำรจัดซื้อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 5 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 57,000 บำท 
2.โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำ เครื่องละ 
16,000 บำท เป็นเงิน 32,000 บำท 



3.โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ 1 (หน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 4 เครื่อง รำคำเครื่องละ 22,000 บำท เป็นเงิน 88,000 บำท  
4.โครงกำรจัดซื้อพัดลมระบำยอำกำศ แบบฝังติดเพดำน จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่องละ 
5,000 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท 
5.โครงกำรจัดซื้อจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 
รำคำเครื่องละ 4,000 บำท 
6.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 2,958,000 บำท 
7.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนป่ำลัน จ ำนวน 747,000 บำท       
8.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง (หย่อมบ้ำนแสนต่อ) จ ำนวน 500,000 บำท
9.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น (หย่อมบ้ำนป่ำลัน) จ ำนวน 310,000 บำท  
10. โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น (หย่อมบ้ำนป่ำลัน) จ ำนวน 
462,000 บำท 
11.โครงกำรวำงท่อ คสล.และก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก จ ำนวน 94,000 บำท 
12.โครงกำรวำงท่อ คสล.และก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ จ ำนวน 97,000 บำท 
13.โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม คสล.และก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ  
จ ำนวน 306,000 บำท  
14.โครงกำรจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียดภำพ 1366x768 พิกเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 5 เครื่อง รำคำเครื่องละ 8,000 บำท เป็นเงิน 40,000 บำท   
15.โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด 
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 8 แห่ง เป็นเงิน 237,600 บำท 
16.ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนฯ จ ำนวน 87,245 บำท  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

จากทีน่ายกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้อภิปรายเรื่องการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย แบบยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน เหตุผลความจ าเป็นเพราะโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเป็น
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 และโครงกำรที่นำยกฯ ขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เมื่อกำรประชุม
ครั้งที่ผ่ำนมำ และขออนุมัติกันเงินต่อสภำ ในครั้งนี้ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ  

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  18  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 18 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง อ่ืนๆ  



สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ส ำหรับวำระกำรประชุมสภำฯ ครำวหน้ำ จะเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของ
ท่ำนนำยกให้สมำชิกทรำบด้วยนะครับ มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ  

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 
3 ประจ ำปี 2561 และขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณครับ 

 
 
 
ปิดประชุม เวลา 14.00 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  
 
 


