
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่  14   มิถุนายน  2562  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 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์  แซ่ลี้ 
4 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ทักษิน  แสนสุวิโรจน์  
5 นำยโชคทวี   มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่  2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี  มณีศรีรักษ์ 
6 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ  เยชอกู่ 
7 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ  แลเชอ 
8 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย  แสนพอ 
9 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
10 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย  ลิว่ตระกูล 
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 นำยอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี      จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง ลำกิจ 
2 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย  
3 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก  
 
ผู้ขาดประชุม –ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 เลขำนุกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
5 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำร สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู จตุพล  อินต๊ะสงค์ 
6 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
7 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด  ชำติสยำม เวียงค ำ 
8 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงค์แก้ว 
9 ว่ำที่ร้อยตรีปรัชญำ ปั๋นเกี๋ยง นิติกร ปรัชญำ ปั๋นเกี๋ยง 
10 นำงพีรนุช สีธิ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร พีรนุช สีธ ิ
11 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สังกัดส ำนักงำนปลัด จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
12 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยฯ สังกัดส ำนักงำนปลัด กุณช์ณิชำ เขมวนำ 

 

ผู้มำประชุม  15   คน 
ผู้ลำประชุม         3 คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  12 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 15 คน ลำกิจ จ ำนวน 3 คน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน เข้ำห้องประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

 

 
 
 
 

- สวัสดีท่ำนผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 
ประจ ำปี 2562 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ ดังนี้ 
1. เรื่องผลกำรเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ เมื่อวันอำทิตย์ที่ 26 
พฤษภำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ ได้แก่ นำยดวงเนตร ประดับชมพู  
2. เรื่องผลกำรเลือกตั้ง ก ำนันต ำบลห้วยชมภู เมื่อวันอังคำรที่ 4 มิถุนำยน 25662 
ที่ผ่ำนมำ ได้แก่ นำยปรีชำ กนกนำฎกุล ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1  
3. ตำมมติที่ประชุม ก.อบต.ครั้งที่ เมื่อวันที่ ..... องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ชมภู ได้รับกำรโอนย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลห้วยชมภู ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำรมำ 1 คน 
 
  



 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2561 
เมื่อวันที่  27 ธันวำคม 2561 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึก
รำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ในหน้ำที่ 1 ตำรำงผู้ขำดประชุม ตรงช่องหมำยเหตุ “ลำกิจ” ผมเห็นว่ำ ไม่ควรใส่
ค ำว่ำลำกิจ เนื่องจำกเป็นผู้ขำดกำรประชุม ซึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่
แก้ไขให้ด้วยครับ   

- มีท่ำนใดจะแก้ไขอีกไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรแก้ไขแล้ว กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดย
กำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2562 เพ่ือ
ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ขอเชิญนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติ 



 

ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม 
นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี 
2562 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 
1. อุดหนุนส่วนรำชกำร (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย) โครงกำรผ่ำตัดท ำหมันสุนัขและ
แมวเพื่อลดจ ำนวนสุนัขและแมวฯ จ ำนวน 3,000 บำท  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 แบบ ผ 02 หน้า 3 ล าดับที่ 1  
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำก ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ด้ำนสำธำรณสุข ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ.2535 ในกำรป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ มีหน้ำที่ในกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ อำทิเช่น 
กำรกำรรณรงค์ป้องกัน กำรจัดซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนพิษสุนัขบ้ำ วัสดุกำรแพทย์อ่ืนๆ 
กำรส ำรวจจ ำนวนสุนัขและแมว แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง กำรผ่ำตัด ท ำหมันสุนัข -แมว 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะต้องให้
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง เช่น สัตว์แพทย์ มำด ำเนินกำร จึงจ ำเป็นต้องอุดหนุนให้
ทำงปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย 
  โอนลดจาก   
แผนงาน สำธำรณสุข  
งาน   บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ  
หมวด   ค่ำใช้สอย  
ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ   
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
ตั้งไว้ 20,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 9,738 บำท โอนลดครั้งนี้ 3,000 บำท คงเหลือ
หลังโอน 6,738 บำท 
 โอนเพิ่ม 
แผนงาน สำธำรณสุข  
งาน  บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ  
หมวด  เงินอุดหนุน  
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
โครงการ ผ่ำดัด-ท ำหมัน เพ่ือลดจ ำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พำหะของโรคพิษ
สุนัขบ้ำในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้ำของในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย ตั้งไว้ - บำท โอนเพิ่ม
ครั้งนี้ 3,000 บำท คงเหลือหลังโอน 3,000 บำท 
2. อุดหนุนส่วนรำชกำร (ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำแม่ลำว) โครงกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำและขยำยไฟกิ่ง บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 276,458 บำท 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ 02 หน้า 5 ล าดับที่ 13 
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำก บริเวณดังกล่ำว เป็นทำงสำธำรณะ มีผู้ใช้ทำง
จ ำนวนมำก และเป็นเส้นทำงที่เด็ก นักเรียน เดินไปโรงเรียน ไม่มีไฟส่องสว่ำง



 

เพียงพอ จึงจ ำเป็นต้องขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟกิ่งส่องสว่ำง เพ่ือป้องกัน
อันตรำย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน แต่ทั้งนี้ ภำรกิจ
ดังกล่ำว อบต.ห้วยชมภู ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ จึงขอให้ทำงไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคสำขำแม่ลำว มำด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวให้ เนื่องจำกเป็นภำรกิจ
เฉพำะของรัฐวิสำหกิจ ตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 โอนลดจาก   
1. แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน   บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวด   ค่ำวัสดุ 
ประเภท วัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้ 200,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 200,000 บำท  
โอนลดครั้งนี้ 200,000 บำท คงเหลือหลังโอน – บำท 
2. แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้ำถนน  
หมวด   ค่ำใช้สอย 
ประเภท รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  
รายการ  ค่ำจ้ำงเหมำเอกชนที่เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดำด ำเนินกำร  
ตั้งไว้ 220,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 121,000 บำท โอนลดครั้งนี้ 76,458 บำท 
คงเหลือ หลังโอน 44,542 บำท 
 โอนเพิ่ม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้ำถนน  
หมวด  เงินอุดหนุน  
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
โครงการ ขยำยแนวเขตไฟฟ้ำและขยำยไฟกิ่งบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 
276,458 บำท 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ มีท่ำนใดจะซักถำม หรือ อภิปรำยเกี่ยวกับกำรขออนุมัติโอนเงินเพื่ออุดหนุน
ส่วนรำชกำร จ ำนวน 2 รำยกำร ครับ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร โดยจะเรียงล ำดับที่ละโครงกำรไป
นะครับ 
โครงกำรที่ 1) อุดหนุนส่วนรำชกำร (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย) โครงกำรผ่ำตัดท ำ
หมันสุนัขและแมวเพื่อลดจ ำนวนสุนัขและแมวฯ จ ำนวน 3,000 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  17  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   2  เสียง  



 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โครงกำรที่ 2) อุดหนุนส่วนรำชกำร (ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำแม่ลำว) โครงกำร
ขยำยแนวเขตไฟฟ้ำและขยำยไฟกิ่ง บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 276,458 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  17  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   2  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2562 และ
สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2563 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อ
ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค ์เลขำนุกำรสภำฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ  
          ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มำตรำ 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะ
ก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำหนด และวรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆให้มีก ำหนดไม่
เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อระเบียบ ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีหน้ำที่ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ในหนึ่งปีให้มีประชุมสำมัญสองสมัย แต่ไม่
เกินสี่สมัย ขอเรียนเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ ท่าน
สมาชิกทุกท่าน ได้น าเสนอ พร้อมเหตุผล เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
ปลัด อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค์ ปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอพิจำรณำตำมห้วงเวลำที่เหมำะสมในกำร
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 
สมัยที่ 2 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที ่1 สิงหาคม 2562 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เนื่องจำกอยู่ในช่วงที่จะพิจำรณำเรื่องกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563 ซึ่งตำมระเบียบฯ วิธีกำรงบประมำณฯ ผู้บริหำร
จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัติต่อสภำท้องถิ่น ภำยใน 15 สิงหำคม เพ่ือให้สภำฯ 
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติให้ทันต่อกำรประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 
2563 ในเดอืน ตุลำคม 2562 ซึ่งถือเป็นต้นปีงบประมำณครับ 
สมัยท่ี 3 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เนื่องจำกเริ่มเปิดปีงบประมำณใหม่ จึงควรมีกำรเปิดประชุมเพ่ือพิจำรณำ



 

เตรียมกำร และตรวจสอบควำมเรียบร้อยโครงกำรต่ำงๆครับ 
สมัยท่ี 4 ก ำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เพ่ือให้นำยก อปท.ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้แถลงไว้ต่อสภำฯ 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และรำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินแผนฯ 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 
ก าหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน 
เหตุผล เนื่องจำก โครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ในห้วงไตรมำสแรก ได้เริ่มด ำเนินกำรแล้ว 
และจะเข้ำสู่ห้วงไตรมำสที่สอง จึงควรมีกำรประชุมสภำ เพื่อปรึกษำหำรือ ปัญหำ 
อุปสรรคที่อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในไตรมำสถัดไป 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2562 และสมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2563 ขอเชิญนะครับ 
- ถ้ำไม่มีเสนอ ผมขอมติที่ประชุม เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ 
ก ำหนดให้มีสมัยประชุม สี่ สมัย ดังนี้  
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562  
สมัยที่ 2 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที ่ 1 สิงหาคม 2562 
สมัยที่ 3 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่  1 ตุลาคม 2562 
สมัยที่ 4 ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 15 ธันวาคม  2562 
และประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ดังนี้  
สมัยแรก ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
-  ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      17   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       2    เสียง 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 12.00 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้
ทุกท่ำนเข้ำประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ  (-พักรับประทานอาหาร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
 

 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอควำมเห็นชอบใช้แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงตำมแบบ
มำตรฐำนของเทศบำลนครเชียงรำย ขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ชมภูได้ชี้แจงต่อไปครับ 



 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอควำมเห็นชอบใช้แบบรูปรำยกำรงำน
ก่อสร้ำงตำมแบบมำตรฐำนของเทศบำลนคร เพื่อควำมสะดวกในกำรบริหำรงำน 
และกำรด ำเนินกำร ส ำหรับรำยละเอียด ผมขอให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบได้
ชี้แจงครับ 

นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และท่ำนสมำชิกสภำฯ ผมนำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ขอเรียนชี้แจงรำยละเอียด ดังนี้ ตำมหนังสือคณะกรรมกำร
วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจ
นิยำมควำมหมำย “งำนก่อสร้ำง” ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 กรณกีำรซ่อมแซม/กำรปรับปรุง/กำรต่อเติม/กำรรื้อถอน หำก
ไม่กระทบต่อโครงสร้ำงหลัก หรือ ไม่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย หรือ ไม่
จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำน
รัฐสำมำรถด ำเนินกำรจัดจ้ำงในลักษณะอ่ืนที่ไม่ใช่งำนก่อสร้ำงได้ แต่กรณีที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลัก มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย จ ำเป็นต้องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะ เวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนรัฐจะต้อง
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงในลักษณะงำนก่อสร้ำง 
          ทั้งนี้ อบต.ห้วยชมภู มีโครงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหมู่บ้ำน
จ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นโครงกำรที่เป็นงำนก่อสร้ำงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลัก มี
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัย ประกอบกับ อบต.ห้วยชมภู ไม่มีบุคลำกรใน
หน่วยงำน ที่สำมำรถรับรองแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง (ตำม พ.ร.บ.วิชำชีพ เช่น 
พ.ร.บ.วิศวกร เป็นต้น)  
          เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของต ำบล 
ห้วยชมภู เป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนสูงสุด จึงขอเสนอพิจำรณำใช้แบบมำตรฐำนที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงของ
เทศบำลนครเชียงรำย ซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกวิศวกรระดับสำมัญวิศวกรเรียบร้อย
แล้ว โดยทำงเทศบำลนครเชียงรำย ยินดีให้ทำง อบต.ห้วยชมภู ใช้แบบมำตรฐำน
ก่อสร้ำง เพ่ือแก้ไขปัญหำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็ก ไม่สำมำรถหำ
วิศวกรระดับสำมัญมำเซนต์รับรองแบบได้ หรือ เป็นภำระที่ต้องจัดหำงบประมำณ
ในกำรจ้ำงวิศวกรระดับสำมัญวิศวกร เซนต์รับรองแบบ 
          ดังนั้น กองช่ำงและผู้บริหำร จึงขอเสนอพิจำรณำกำรใช้แบบมำตรฐำนงำน
ก่อสร้ำง ของเทศบำลนครเชียงรำย เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ครับ  
  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ มีท่ำนใดจะซักถำม ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มี กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือ
ครับ 

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



 

- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 13 โครงกำร  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตำมหนังสือสั่งกำร กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 
ธันวำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมของ อปท.เพ่ือสนับสนุน
นโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำ ดังนี้ 
     1. เป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง และตอบสนองต่อกำรแก้ไข
ปัญหำในระดับพ้ืนที่ และนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
     2. เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมฯ เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้กรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภำวะ เศรษฐกิจ และ
สภำพสังคมปัจจุบัน ให้อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับ
เงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ อปท 
พ.ศ.2547 ข้อ 4 ประกอบกับควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ และ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
     1. กำรใช้จ่ำยเงินสะสม มีเจตนำรมณ์เพ่ือให้ฐำนะกำรคลังมั่นคงพร้อมรับภำระ
ในกำรแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับประชำชนในอนำคต ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้หรือ
น ำไปใช้เพื่อจัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ดังนั้น จึงควร
พิจำรณำใช้จ่ำยเงินสะสมอย่ำงระมัดระวัง 
     2. กำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจ
เงินของ อปท พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
          2.1 ตรวจสอบยอดสะสม ที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่ง
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรของ อปท.แต่ละประเภท แล้วน ำไปหักรำยกำรเงิน
สะสมที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยังไม่ได้เบิกจ่ำย เพ่ือพิสูจน์
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
          2.2 เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว ข้อ 89 วรรคท้ำย ก ำหนดให้ อปท.
ต้องมียอดสะสมคงเหลือ เพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี และกรณีฉุกเฉินที่มี
สำธำรณภัยขึ้น ดังนั้น ก่อนจะน ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 2.1 ไปใช้ อปท.ควร
ส ำรองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ำย ดังนี้ 
               (1) ส ำรองเป็นค่ำบุคลำกร โดยค ำนวณจำกฐำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง
บุคลำกรท้องถิ่น ประมำณหกเดือน 
               (2) ส ำรองรำยจ่ำยประจ ำที่จะต้องจ่ำยให้ประชำชน เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ เงินเบี้ยควำมพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมำณไม่เพียงพอ หรือ
ได้รับกำรจัดสรรล่ำช้ำประมำณเดือน 
               (3) ส ำรองจ่ำยกรณีสำธำรณภัย โดยส ำรองไว้ประมำณร้อยละสิบของ
ยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจำกหักรำยกำรตำมข้อ 2.1 และ 2.2 (1) และ (2)  



 

     3. ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือให้ อปท.น ำเงินสะสมไปใช้เพ่ือสนับสนุน
นโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
          3.1 โครงกำรต้องเป็นประโยชน์ของประชำชนอย่ำงแท้จริง ไม่เป็นกำรใช้
จ่ำยในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็น 
          3.2 โครงกำรต้องอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ของ อปท.ในด้ำนกำรบริกำรชุมชน
และสังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ของ อปท. หรือ กิจกำรที่จัดท ำข้ึนเพ่ือ
บ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน 
          3.3 ให้ อปท. น ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน 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 ปรับปรุง
ตลำด 
               (4) โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรรักษำควำมสะอำดในท้องถิ่น 
               (5) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต เช่น กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกขั้นพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ สนับสนุนให้
ผู้สูงอำยุได้รับกำรบริหำรขั้นพ้ืนฐำนด้ำนสังคม สำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต กำร
ส่งเสริมกำรฝึกอำชีพให้กับผู้ด้อยโอกำส เด็กก ำพร้ำ ผู้สูงอำยุ หรือ ผู้พิกำร 
               (6) โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เช่น ปรับปรุงอำคำรเรียน สนำมฯ 
               (7) โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยพ่อ ก่อสร้ำง/
ปรับปรุงอำคำรร้ำนค้ำชุมชน ตลำดชุมชน 
               (8) โครงกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในเขต อปท. เช่น สร้ำงถนน สุขำ 
               (9) กำรจัดให้มีกำรบ ำรุงสนำมกีฬำ หรือ ซ่อมแซมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงเศรษฐกิจที่ อปท.ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำร เช่น ถนน สะพำน อ่ำง
เก็บน้ ำขนำดเล็ก  
อนึ่งกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรกีฬำ หรือ
กำรจัดหำพัสดุ อุปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ หรือพัฒนำคุณภำพชีวิต ขอให้ อปท.ให้
ควำมส ำคัญกับกำรใช้ยำงพำรำเป็นส่วนประกอบตำมนโยบำยรัฐบำลด้วย 
     3. กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสม เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม
แล้ว ให้ อปท.รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้อ ำเภอทรำบ และรำยงำนผลทำง
ระบบ E-Plan  
     4. โครงกำรที่ อปท.จะน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือสนับสนุน
กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่มี
วงเงิน เกิน 500,000 บำท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ โดยก ำหนดให้ อปท.ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันภำยใน 4 



 

เดือน นับแต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังซึ่งคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ฯ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
-โครงกำรที่ท่ำนนำยกฯ เสนอขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ทั้ง 13 โครงกำร รวมใช้
จ่ำยเงินสะสมครั้งนี้ เป็นเงิน 12,780,100 บำท เงินสะสมคงเหลือที่สำมำรถใช้ได้ 
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นเงิน 12,809,766.06 บำท (ตำมเอกสำรที่แนบ
มำพร้อมวำระกำรประชุม) ขอให้ท่ำนนำยกฯ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ได้ชี้แจง
ครับ  
- ขอเชิญนำยก อบต.ห้วยชมภู ได้ชี้แจงโครงกำรเพ่ือขอใช้จ่ำยเงินสะสมครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอน ำเสนอโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน ตำมหนังสือของหมู่บ้ำนที่ผ่ำนประชำคมเรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน 13 โครงกำร ดังนี้  
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 (ทางไปบ้านแม่มอญ) 
จุดก่อสร้าง สวนกำแฟนำยอะสะผะ แสนหมี่ สิ้นสุดสวนกำแฟ นำยพรชัย เลเตอะ  
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 715 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 2,860 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,996,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นเส้นทำงสำยหลักสัญจรไปมำ และขนส่งสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร หน้ำฝนชำวบ้ำนไม่สำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก สินค้ำได้รับ
ควำมเสียหำย 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 1 จ ำนวน 1,996,000 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   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 160 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 640 ตร.ม. พร้อมวำงท่อ คสล. จ ำนวน 7 ท่อน 
จุดที่ 2 จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้ำนนำยชำญณรงค์ แซ่ลี้ สิ้นสุด นำยอะจิฟู แซ่ย่ำง 
ขนาด กว้ำง 1 เมตร ยำว 82 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 82 ตร.ม. ก่อสร้ำงตำมแบบ อบต.ห้วยชมภู ก ำหนด พร้อมป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย 
ตามงบประมาณ 499,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : สภำพหมู่บ้ำนตั้งอยู่บนภูเขำ ประชำกรหนำแน่น ถนน
ทำงเข้ำหมู่บ้ำนเป็นลูกรัง เวลำกรณีฉุกเฉิน เช่น คนเจ็บป่วย ไม่สำมำรถเดินทำง
ออกมำได้ ท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 499,000 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   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 1,176 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
2) ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำวรวม 20 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
3) ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำวรวม 227 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิำณพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2,371 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,869,500 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้เป็นสำยหลักท่ีเข้ำหลำยหมู่บ้ำน และเป็น
ถนนที่ใช้ขนส่งสินค้ำกำรเกษตร เช่น กำแฟ มะเขือส้ม และพืชผลอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบัน
มีรถเข้ำออกวันละหลำยร้อยคัน ท ำให้กำรสวนกันล ำบำก เพรำะถนนแคบ อีกทั้ง
เป็นทำงชัน จะหลบกันก็ล ำบำก ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3
จ ำนวน 1,869,500 บำท 

มติที่ประชุม 
 
 

- อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4  



 

นำยก อบต.ห้วยชมภู จุดก่อสร้าง เริ่ม นำนำยจะปุ้ ปอมือ สิ้นสุด สำมแยกแสนต่อ ทำงไปบ้ำนกกน้อย 
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 154 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 616 ตร.ม. 
งบประมาณ 500,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักเข้ำหลำยหมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 5 
หมู่ 8 หมู่ 9 และ หมู่ 10 ถนนเป็นดินแดง หน้ำฝนถนนจะเละเป็นดินโคลน รถไม่
สำมำรถสัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวก และช่วงหน้ำแล้งจะเป็นฝุ่นเยอะมำก ท ำให้
เป็นโรคปอดได้ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 จ ำนวน 500,000 
บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 
 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำน แม่สลักเย้ำ หมู่ที่ 6 
จุดก่อสร้าง เริ่ม สวนลิ้นจี่นำยเลำสูควัน แซ่พ่ำน สิ้นสุด ทำงโค้งต้นไทร 
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 157 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 628 ตร.ม. 
งบประมาณ 499,500 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : หย่อมบ้ำนแม่สลักเย้ำ เป็นถนนลูกรัง และดินแดง ยัง
ไม่ได้รับกำรปรับเกรด ชำวบ้ำนเดินทำงยำกล ำบำก โดยเฉพำะหน้ำฝน ถนนเป็น
ดินโคลน และลื่นมำก อันตรำย 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำน แม่สลักเย้ำ หมู่ที่ 6 จ ำนวน 
499,500 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

6. 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 หรือมีปริมำณ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,001 ตร.ม. 



 

2) ขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำวรวม 113 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 226 ตร.ม. 
3) ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำวรวม 27 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 81 ตร.ม. ก่อสร้ำงตำมแบบ อบต. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
งบประมาณ 1,616,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนเส้นทำงสำยหลักขึ้นดอยเข้ำหมู่บ้ำน , สถำนที่
รำชกำร และแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของต ำบลห้วยชมภู ถนนเลนเดียวรถสวนกัน
ไปมำไม่สะดวก และถนนบำงส่วนช ำรุดเสียหำย อำจเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ อีกท้ัง
เป็นถนนหลักในกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร สินค้ำเกษตรเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
เช่น กำแฟ มะเขือส้ม และผลไม้เมืองหนำวต่ำงๆ  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลัก เส้นเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 
1,616,000  บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

7. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 
จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้ำนแก่งหลวงใน สิ้นสุด ถนนคสล.เดิม งบ อบจ. 
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 465 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 1,860 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,357,500 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่ำงหย่อมบ้ำนแก่งหลวงในกับ
บ้ำนจะนู ถนนเป็นดินแดง ลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงหน้ำฝนถนนจะลื่นมำก หน้ำ
ร้อนฝุ่นเยอะมำก ชำวบ้ำนเดือนร้อนหลำยหมู่บ้ำน 
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8) 
จ ำนวน 1,357,500 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

8. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 
จุดที่ 1 พิกัด 47Q0567820,2202458  สิ้นสุด 47Q0567915,2202523 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 125 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 500 ตร.ม. 
จุดที่ 2 พิกัด 47Q0568094,2202705  สิ้นสุด 47Q0568160,2202733 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 40 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 160 ตร.ม. 
งบประมาณ 498,500 บำท 



 

เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่ำงหย่อมบ้ำนห้วยแก้ว กับ
ต ำบลดอยฮำง ถนนเป็นดินแดง ลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงหน้ำฝนถนนจะลื่นมำก 
หน้ำร้อนฝุ่นเยอะมำก ชำวบ้ำนเดือนร้อนหลำยหมู่บ้ำน 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 
จ ำนวน 498,500 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะคือ หมู่ที่ 10  

จุดก่อสร้าง เริ่ม คสล.เดิมหน้ำโรงเรียนบ้ำนจะคือ (ประตู ที่ 1) สิ้นสุด หน้ำบ้ำน
นำยณัฐกลม ไศลวำส บ้ำนเลขท่ี 316  
ขนาด กว้ำง 4 เมตร ยำว 158 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 632 ตร.ม. 
งบประมาณ 498,500 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : ถนนเส้นนี้อยู่กลำงหมู่บ้ำน และผ่ำนสถำนที่รำชกำร
ส ำคัญ เช่น โรงเรียนบ้ำนจะคือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ อำคำรเอนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน มีประชำชนใช้ถนนจ ำนวนมำก แต่ถนนเป็นดินแดงลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขรุขระ ช่วงหน้ำฝนจะเละและลื่น หน้ำร้อนจะมีฝุ่นเยอะมำก  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ำย 
เงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 จ ำนวน 498,500 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

10. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางสายหลัก เข้าหมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 
จุดปรับปรุง เริ่ม 47Q0564920,2202386 สิ้นสุด 47Q0565092,2203651 
รำยละเอียดดังนี้ 
ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำวรวม 2,106 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำวรวม 15 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2,151 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,787,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักผ่ำนหลำยหมู่บ้ำน ถนนแคบ และ
เป็นเนินลำดชัน รถสวนกันล ำบำก หลบกันไม่ได้ ท ำให้เกิดอันตรำยได้ หำกรถท่ี
สวนลงดอยมำขับด้วยควำมเร็ว อำจท ำให้ตกเหวได้เกิดอันตรำยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำก็ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงแก่ชีวิต 



 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสม โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงสำยหลัก เข้ำหมู่บ้ำนร่มเย็น 
หมู่ที่ 11จ ำนวน 1,787,000 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

11. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงขึ้น อบต.ห้วยชมภู  
จุดปรับปรุงเริ่มต้นจำก 47Q0567301,2199534 สิ้นสุด 47Q0565344,2200796 
รำยละเอียดดังนี้ 
1) ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำวรวม 159 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 954 ตร.ม.ก่อสร้ำงตำมแบบ อบต. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
งบประมาณ 692,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนสำยหลักเข้ำหมู่บ้ำน ม.3 ม.4 ม.7 ม.11 และ
ถนนเป็นทำงโค้งขึ้นดอยช ำรุดเลียหำย อำจท ำให้ประชำชน และนักท่องเที่ยว ผู้
สัญจรไปมำอำจเกิดอุบัติเหตุได้ 

  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสม โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำน (บ้ำนปำง
ขอน บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม บ้ำนร่มเย็น) จ ำนวน 692,000 บำท 

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

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 
จุดก่อสร้าง บริเวณโค้งสองศอก  
ขนาด กว้ำง 5 เมตร ยำว 121 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 605 ตร.ม. 
งบประมาณ 498,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น : เป็นถนนโค้งสองศอก จุดเสี่ยงเกิดอันตรำย โดยเฉพำะ
ช่วงหน้ำฝน จะเกิดดินสไลด์มำปิดทำงเข้ำออกหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนเดินทำงเข้ำออก
หมู่บ้ำนไม่ได้ เนื่องจำกเป็นถนนสำยหลัก 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 จ ำนวน 498,000 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมอ่นุมัติ             จ ำนวน       -     เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน       1    เสียง  



 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

13. โครงการปรับเกรดขยายถนน เส้นทางสายแม่สลัก – 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 แคบรถ
สวนไปมำล ำบำก ช่วงหน้ำฝนจะเกิดดินสไลด์ ท ำให้ชำวบ้ำนเดินทำงไปมำไม่ได้ 
และถนนก็เละ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสม โครงกำรปรับเกรดขยำยถนน เส้นทำงสำยแม่สลัก – จะคือ จ ำนวน 
468,600 บำท 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ               จ ำนวน      18   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 กระผมนำย 
จตุพล อินต๊ะสงค์ ปลัด อบต.ห้วยชมภู ผมมีข้อเสนอแนะก่อนด ำเนินกำรตำม
โครงกำรดังกล่ำว ขอให้ท่ำนสมำชิกได้พูดคุยกับชำวบ้ำนที่มีที่ดินติดกับโครงกำร 
ให้ชำวบ้ำนลงนำมยินยอมให้ด ำเนินโครงกำรผ่ำนพื้นที่เขำด้วยครับ 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
สิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4  
- ขอสอบถำมโครงกำรที่ใช้จ่ำยเงินสะสมของ ม.4 ม.6 และ ม.11 ปริมำณงำน 
ควำมกว้ำง ยำว ใกล้เคียงกัน แต่ท ำไมใช้งบประมำณแตกต่ำงกันครับ 
- โครงกำรตำมข้อบัญญัติฯปี 61 ขอทรำบควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงหอ
กระจำยข่ำว ของ ม.4 ครับ 
- แจ้งควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยแนวเขตไฟฟ้ำ ของ ม.4 และ ม.5 เมื่อวันที่ 5 ที่
ผ่ำนมำ ได้เข้ำพบรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย ท่ำนได้ให้ค ำแนะน ำให้ท ำ
ศึกษำวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 



 

นำยวิศิษฐ์ สุดพิรส 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
วิศิษฐ์ สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10 
- สอบถำมเรื่องจะท ำบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่บ้ำนมีเงินเหลือ 200,000 บำท 
จะต้องท ำอย่ำงไรครับ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
วัฒนวิทูร แยลอง รองประธำนสภำฯและสมำชิกสภำ หมู่ 11 
- สอบถำมเรื่องโครงกำรในข้อบัญญัติปี  62 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
ด ำเนินกำรหรือยังครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ผมเสนอให้ทำง อบต.จัดซื้อผ้ำปูโต๊ะห้องประชุมสภำ กับไมโครโฟน ส ำหรับห้อง
ประชุมครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- ส ำหรับโครงกำรตำมข้อบัญญัติฯ ปี62 ของหมู่ที่  4 และหมู่ที่  11 ก ำลั ง
ด ำเนินกำรประกำศหำผู้รับเหมำครับ ยังไม่ได้ครับ จะรีบเร่งด ำเนินกำรให้ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562 และ
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 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  


