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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2559  
วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2559  เวลา 10.00 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 นำยเจษฎำ    เบเชกู ส.อบต.หมู่ที่  2 บ้ำนแม่มอญ เจษฎำ    เบเชกู 
7 นำยโชคทวี    มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่  2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี    มณีศรีรักษ์ 
8 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ     เยชอกู่ 
9 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ     แลเชอ 
10 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
11 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง วินัย     แซ่พร่ำน 
12 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
13 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
14 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
15 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
16 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ๋น 
17 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8  บ้ำนห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
18 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช    จะซำ 
19 นำยเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9  บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง  จะโจ 
20 นำยวุฒิชัย     เนติวุฒ ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ วุฒิชัย      เนติวุฒิ 
21 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วิศิษฐ์      สุดพิรส 

หมำยเหตุ : นำยพลำวสัถ์  ลิ้ววัฒนำพิพัฒน์  ส.อบต.หมู่ที่  6  บ้ำนห้วยชมภู ลำออก มีผลเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 
 
ผู้ขาดประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น  
 
ลาออก 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 

1 นำยพลำวัสถ์  ลิ้ววัฒนำพิพัฒน์   ส.อบต.หมู่ที่ 6  บ้ำนห้วยชมภู วันที่ 25 สิงหำคม 2559 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยพรชัย ประเสริฐสุขกุล  รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พรชัย     ประเสริฐสุขกุล 

3 นำยอำเพียว เยส่อกู่ รองนำยกองค์หำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู อำเพียว เยส่อกู่ 
4 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
5 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
6 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
7 นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป อนุสรำ อะจิมำ 
8 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
9 นำงสำวจันทกำนต์ จันทร์ทำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร จันทกำนต์ จันทร์ทำ 
10 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล กุณณิชำ เขมวนำ 
11 นำยดนัย เขมวนำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ ดนัย เขมวนำ 
12 นำงสำวสิรภัทร สมร่ำง นักวิชำกำรคลัง สิรภัทร สมร่ำง 
13 นำงสำวมุทิตำ แซ่พ่ำน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ มุทิตำ แซ่พ่ำน 
14 นำยสุพจน์  หมอยำ เจ้ำพนักงำนพัสดุ สุพจน์  หมอยำ 
15 นำงสำววิไล ไอดุ่ง ประชำชน หมู่ที่ 5 วิไล ไอดุ่ง 

 
ผู้มำประชุม 20   คน 
ผู้ลำประชุม        - คน  
ผู้ขำดประชุม  1 คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  15 คน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประกฎว่ำครบองค์ประชุมแล้ว โดยมี
ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ และสมำชิกจ ำนวน 19 คน (นำยพลำวัสถ์ ลิ้ววัฒนำพิพัฒน์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 
ลำออก มีผลเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 และนำยอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขำดกำรประชุม) 

จึงขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เข้ำห้อง
ประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2559 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 

ขอเชิญนำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ได้ชี้แจงกำรประชุมในครั้งนี้ ให้ทึ่ประชุมรับทรำบครับ 

เรียนท่ำนประธำน สมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับกำร
ประชุมในวันนี้ อ้ำงตำมประกำศอ ำเภอเมืองเชียงรำย เรื่อง เรียกประชุมสภำ อบต.ห้วย
ชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป มี
ก ำหนดกำรไม่เกิน 15 วัน โดยได้ก ำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 28 ตุลำคม 2559 เวลำ 10.00 
– 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 
27 กันยำยน 2559 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำ
จะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรแก้ไขแล้ว กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      2    เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 
 
นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค ์เลขำนุกำรสภำฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ  
     - ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 กำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี (4) “...ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
พิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และประกำศใช้...” และวรรคสอง .. “เพ่ือให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เสนอร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อขอควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรจึง
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 
ขอเชิญนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภ ูได้เสนอร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู จะได้เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตำม
เอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือประชุมนี้ 
     - ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกันจัดเวทีประชำคมท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนว
ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
    (ก) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (ข) ภำรกิจถ่ำยโอนตำมกฎหมำยก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  
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    (ค) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด ำเนินกำร ใน
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญและมีผลต่อประชำชนโดยตรง เช่น กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน กำร
ป้องกันและ แก้ไขปัญหำยำเสพติด  
     (ง) กรอบนโยบำย ทิศทำง แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  
     (จ) นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นที่แถลงต่อสภำท้องถิ่น  
     (ฉ) แผนพฒันำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน 
     - ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำปัญหำควำม
ต้องกำรจำกแผนพัฒนำ หมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภำพของหมู่บ้ำนหรือชุมชน ที่
จะด ำเนินกำรเองได้มำพิจำรณำบรรจุไว้ ในแผนพัฒนำ แต่หำกเกินศักยภำพของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ให้เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรไปยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน ำมำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ต่อไป 
     - ซึ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ด ำเนินกำรประชุมประชำคมระดับต ำบล
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ เพ่ือพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) โดยได้น ำโครงกำรของทั้ง 11 หมู่บ้ำนที่ผ่ำนมติประชำคมท้องถิ่น มำบรรจุในร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีฉบับนี้ ประกอบกับโครงกำรระดับต ำบล กำรก่อสร้ำงถนนสำยหลัก 
เช่น สำยห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ไปบ้ำนกกน้อย หมู่ที่ 5 สิ้นสุดที่บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 หรือ 
เส้นทำงข้ึนบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 ตั้งแต่สวดป่ำดอยช้ำง ขึ้นมำทำง อบต.ห้วยชมภู จนถึง
โครงกำรสถำนีพัฒนำเกษตรที่สูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนปำงขอน ซึ่งผมได้จัดท ำโครงกำร
ทั้งหมดไว้ในร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แล้ว 
     - ขอชี้แจงส่วนประกอบของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้
ประกอบด้วย 
        ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
                 1. ด้ำนกำยภำพ  
                 2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
                 3. ประชำกร  
                 4. สภำพทำงสังคม  
                 5. ระบบบริกำรพื้นฐำน  
                 6. ระบบเศรษฐกิจ  
                 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  
                 8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
                 9. ทรัพยำกรธรรมชำติ  
               10. อ่ืน ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 
        ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)            
                 1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560  
                 2. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2557-2560  
                 3. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2557-2560  
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        ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค  
                 2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 3 กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
        ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
                 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน  
                 2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
        ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล  
                 1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  
                 2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
                 3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม  
                 4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยอิทธิพล   ในค ำ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
 
นำยวันชัย ลิ้วตระกูล  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 

 
นำยวิศิษฐ์ สุดพิรส 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 
 

นำยวุฒิชัย เนติวุฒ ิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 
 

นำยวัฒนวิทูร  แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 11) 
 
 
 
 
 
 

     - ขอให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำฯฉบับนี้ หำกมีอะไร แก้ไข แจ้งได้ครับ 

 

 

     - เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยอิทธิพล ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอสอบถำมเรื่องโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของหมู่ที่ 5 ไม่มีในแผนครับ 
 
 

     - เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้เข้ ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยวันชัย ลิ้วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 ยุทธศำสตร์ที่ 1 โครงกำรล ำดับที่ 3 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน จุดที่ 1 ขอแก้ไขชื่อ ห้วนนำรี ครับ ไม่ใช่ ห้วยน้ ำริน ครับ 
และจุดที่ 2 โครงกำรเดียวกัน จุดเริ่มต้นจำกต้นสวนกำแฟ สิ้นสุด ท้ำยสวนกำแฟ ครับ 
 
     - เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยวิศิษฐ์ สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10 ตรงยุทธศำสตร์ที่ 1 โครงกำรล ำดับที่ 6 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จุดที่ 3 ควำมกว้ำง 4 เมตร ครับ 

     - เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยวุฒิชัย เนติวุฒิส.อบต.หมู่ที่ 10 ตรงยุทธศำสตร์ที่ 1 โครงกำรล ำดับที่ 50 
โครงกำรวำงท่อ คสล.เชื่อมต่อหมู่บ้ำน จำกบ้ำนกกน้อย ถึงบ้ำนจะคือ เป็นโครงกำรของหมู่ 
10 ครับ 

     - เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยวัฒนวิทูร แยลอง ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอเรียนถำมว่ำ โครงกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำของบ้ำนห้วยม่วง และบ้ำนป่ำลัน ท ำไมไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ครับ ตอนที่ท ำ
ประชำคมแผนพัฒนำ ของหมู่ที่ 11 ผมยังเห็นมีอยู่นะครับ อย่ำงไรให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจดูให้
อีกทีนะครับ เพรำะทั้งสองหย่อมบ้ำน ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้เลยครับ เป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ครับ 
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นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงครับ 
     - ตำมที่ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ได้สอบถำมเรื่อง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนกกน้อย ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับนี้  เพรำะว่ำได้น ำโครงกำรนี้ เข้ำใน
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560- 2562) เรียบร้อยแล้วครับ 
     - ตำมที่ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ได้ขอให้แก้ไขชื่อ จำกห้วยน้ ำริน เป็น ห้วยนำรี ผมจะให้
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ครับ  
     - ตำมที่ ส.อบต.หมู่ที่ 10 ได้ขอให้แก้ไขโครงกำรก่อสร้ำงถนนของหมู่ที่ 10 จุดที่ 3 
ควำมกว้ำงถนน จำก 3 เมตร เป็น 4 เมตร และแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรวำงท่อ คสล.
เชื่อมต่อหมู่บ้ำน จำกบ้ำนกกน้อย ถึงบ้ำนจะคือ เป็นโครงกำรของหมู่  10 ผมจะให้
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ครับ  
     - ตำมที่ ส.อบต.หมู่ที่ 11 แจ้งว่ำโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำของหย่อมบ้ำน บ้ำนห้วยม่วง 
กับ บ้ำนป่ำลัน ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี นั้น ผมได้ให้เจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบแล้ว พบว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ได้พิมพ์ตกหล่นจริงๆ เพรำะโครงกำรนี้ มีอยู่ในประชำคนของหมู่ที่ 11 ต้องขอ
โทษท่ำนสมำชิกด้วยครับ ผมจะให้เจ้ำหน้ำที่แก้ไขให้ครับ   

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 
นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 

 
 

กระผมขอสอบถำมนะครับว่ำ เรำสำมำรถตั้งโครงกำรแบบภำพรวมของต ำบล อย่ำงเช่น 
โครงกำรพวกขยำยแนวเขตไฟฟ้ำ ทุกหมู่บ้ำน ได้หรือไม่ครับ เพรำะเรำตั้งไว้ในแผน หำกมี
บ้ำนไหนที่ต้องกำร หรือ มีควำมจ ำเป็นจะได้หยิบมำใช้ได้ทันทีครับ 

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กำรตั้ง
โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น เขำจะระบุให้เรำใส่สถำนที่ ที่เรำจะท ำเลย เพ่ือที่ว่ำกองช่ำง
จะได้ประมำณกำรได้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงครับ  

ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ก็ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับ และเมื่อไม่มี
กำรแก้ไขแล้ว กระผมขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
โดยกำรยกมือครับ 

ที่ประชุม 
 

- เห็นชอบ              จ ำนวน      18   เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ           จ ำนวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง          จ ำนวน       2   เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 
นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม ่ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำ กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ห้วยชมภู ได้เสนอโครงกำรที่จะขออนุมัติโอนครับ 
 



 

 

 

7 

 

 
 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยประสิทธิ์  
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอสภำฯ เรื่อง พิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2560 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ได้แก่ โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ 
(เพ่ิมเฟส) อบต.ห้วยชมภู เนื่องจำก ตั้งโครงกำรผิดประเภทรำยจ่ำย ซึ่งต้องตั้งใน งบ
เงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรำยจ่ำย เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร โครงกำร
ขยำยระบบไฟฟ้ำ (เพ่ิมเฟส) อบต.ห้วยชมภู ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2560 “โครงกำรขยำยระบบไฟฟ้ำ(เพิ่มเฟส)อบต.ห้วยชมภู ให้มำอยู่
ในหมวดเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 โอนลด   
 แผนงำน  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำน   งำนไฟฟ้ำถนน 
 งบ  งบลงทุน             หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ประเภท   ค่ำก่อสรำ้งสิ่งสำธำรณูปโภค 
 ชื่อโครงกำร   โครงกำรขยำยระบบไฟฟ้ำ (เพิ่มเฟส) อบต.หว้ยชมภ ู

    โอนเพิ่ม  
แผนงำน  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำน   งำนไฟฟ้ำถนน 
งบ  งบเงินอุดหนุน             หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
ชื่อโครงกำร   โครงกำรขยำยระบบไฟฟ้ำ (เพิ่มเฟส) อบต.หว้ยชมภ ู

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

      - กำรโอนครั้งนี้ เป็นกำรตั้งโครงกำรผิดประเภทรำยจ่ำย เพียงแต่โอนไปตั้งโครงกำรให้
ถูกต้อง จ ำนวนเงิน และรำยละเอียดโครงกำรต่ำงๆ ไม่เปลี่ยนแปลง  
      - มีท่ำนใดจะอภิปรำย ขอเรียนเชิญครับ ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุมครับว่ำจะพิจำรณำ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณ โครงกำรนี้หรือไม่ หำกให้อนุมัติ ยกมือครับ 

มติที่ประชุม 
 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 
 

ที่ประชุม 
ประชุมต่อเวลา13.00 น. 

- อนุมัต ิ          18 เสียง 
- ไมอ่นุมัติ         –  เสียง 
- งดออกเสียง      2 เสียง 

เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 12.00 น. แล้ว อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554 ข้อ 30จึง
ขอหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำรและขอให้ทุกท่ำนเข้ำประชุม ต่อใน
เวลำ 13.00 น.ครับ 

รับทราบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ ำปี 2560 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น ครับ 
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สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 

 
ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ห้วยชมภู เสนอโครงกำรที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

     - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอสภำฯ เรื่อง พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2560 ได้แก่ โครงกำรจัดซื้อท่อประปำ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่อท่อ ส ำหรับหมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง กระผมขอเชิญ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้ชี้แจงที่มำที่ไป
ของกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรนี้ครับ 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 
 

     - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผมนำยสิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอน ำเสนอเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงดังนี้ 
ตำมท่ีหมู่ที่ 4 ได้รับงบประมำณ จ ำนวน 200,000 บำท ส ำหรับจัดซื้อท่อน้ ำพีวีซี เพ่ือต่อน้ ำ
จำกต้นน้ ำมำยังหย่อมบ้ำนที่ไม่มีน้ ำใช้ และกองช่ำงได้ประมำณ ดังนี้ 

1. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลำยบำน จ ำนวน 1,645 ท่อน 
2. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลำยบำน จ ำนวน 100 ท่อน 
3. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลำยบำน จ ำนวน 100 ท่อน 
4. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 3 นิ้ว ชั้น13.5 ชนิดปลำยบำน จ ำนวน100 ท่อน 
5. กำวประสำนท่อ ขนำด 1,000 กรัม จ ำนวน 20 กระป๋อง 
 แต่ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำพร้อมด้วยทำงหมู่บ้ำนได้ไปส ำรวจอีกครั้ง พบว่ำแรงดันน้ ำมีมำก เกรง

ว่ำควำมหนำของท่อ จะไม่สำมำรถต้ำนทำนแรงดันน้ ำจำกต้นน้ ำได้ จึงได้ประสำนมำยังกอง
ช่ ำง ให้ ช่ วยประมำณ กำร เพ่ิ มควำมหนำของท่ อ  ให้ สำมำรถรับแ รงดันน้ ำ ได้  
จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงรำยละเอียดในโครงกำรจัดซื้อท่อน้ ำพีวีซี ของหมู่ที่ 4 ดังนี้ 

1. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 1 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลำยบำน จ ำนวน 1,140 ท่อน 
2. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5  ชนิดปลำยบำน จ ำนวน 68 ท่อน 
3. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 2 นิ้ว ชั้น 13.5  ชนิดปลำยบำน จ ำนวน 69 ท่อน 
4. ท่อประปำพีวีซี ขนำด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลำยบำน จ ำนวน100 ท่อน 
5. กำวประสำนท่อ ขนำด 1000 กรัม จ ำนวน 20 กระป๋อง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 

     - ครับ ก็เป็นกำรขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงจำกหมู่ที่ 4 นะครับ ท่ำนสมำชิกมีควำม เห็น
เป็นอย่ำงไร ขอเชิญอภิปรำยครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เห็นควรอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณโครงกำรจัดซื้อท่อน้ ำพีวีซี ของหมู่ที่ 4 หรือไม่ครับ ถ้ำ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงได้ ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม - อนุมัติ           18 เสียง 
- ไม่อนุมัติ         –  เสียง 
- งดออกเสียง      2 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องครับ 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ.
2548 หมวด 4 ข้อ 22 (3) วรรคสอง ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีที่มีกำร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้ต่อไปได้ ครับ 
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สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ห้วยชมภู ได้เสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับ
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่      - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ครับ  
         เนื่องจำก ถนนทำงขึ้น อบต.ห้วยชมภู ช ำรุด เสียหำย หลำยจุด อำจจะก่อให้ เกิด
อันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนเดินทำงสัญจรไปมำได้ จึงจ ำเป็นที่ทำง อบต.ห้วยชมภู 
จะต้องเร่งรีบด ำเนินกำรปรับปรุง เพ่ือมิให้เกิดอันตรำยแก่ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงแต่ท้ังนี้ 
อบต.ห้วยชมภู ไม่ได้ตั้งโครงกำรไว้ในแผน ปี 2560 ดังนั้น จึงขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 – 2562 ฉบับที่ 1 โดยขอเพ่ิมเติมโครงกำรใน
แผนพัฒนำสำมปี จ ำนวน 1 โครงกำร คือโครงกำรปรับปรุง ถนน คสล.ทำงข้ึน อบต.ห้วย
ชมภู จ ำนวน 8,073,000 บำท ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

     - ครับ นี้ก็เป็นโครงกำรที่จ ำเป็นเร่งด่วน ถนนช ำรุดเสียหำย หำกปล่อยไว้นำน ถนนก็จะ
ช ำรุด เสียหำยเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมีผู้คนใช้ถนนเส้นนี้ทุกวัน เป็นเป็นจ ำนวนมำก  ก็จะท ำให้
งบประมำณในกำรซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ก่อสร้ำง ก็จะเพ่ิมไปด้วย และถ้ำไม่ท ำอำจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่พ่ีน้องประชำชน และผู้สัญจรไปมำได้ อีกทั้งเส้นทำงนี้เป็นเส้นทำง
ขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตรของพ่ีน้องในต ำบลห้วยชมภู หลำยหมู่บ้ำน ทั้ง กำแฟ มะเขือ
เทศ และพืชผลทำงกำรเกษตรอื่นๆ ซึ่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนมำก  
     - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย ให้ควำมคิดเห็น ขอเชิญครับ ... ถ้ำไม่มีผมขอมติที่
ประชุมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยกำรยกมือครับ 

ที่ประชุม - อนุมัติ           18 เสียง 
- ไม่อนุมัติ         –  เสียง 
- งดออกเสียง      2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เรื่องอ่ืนๆ  
เข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 6 มีสมำชิกท่ำนได้จะแจ้งที่ประชุมไหมครับ ผมขอเรียกเป็นหมู่บ้ำนนะ
ครับ โดยเริ่มจำกหมู่ที่ 1 จนถึง หมู่ที่ 11 ครบทุกหมูบ้ำน และต่อด้วยคณะผู้บริหำร อบต.
ห้วยชมภูครับ 

นำยเจษฎำ เบเชก ู
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

- เรียนประธำนสภำ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ ฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน กระผมนำยเจษฎำ เบเชกู ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำกำรก่อสร้ำง
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนแม่มอญ ก ำลังมีปัญหำครับ คือ ผมเข้ำไปตรวจดูพบว่ำ
ผู้รับเหมำไม่ท ำตำมแบบครับ เอำเหล็กซี 5 ใส่ แต่ในแบบเป็น ซี 6 ผมและชำวบ้ำน ไม่
มั่นใจว่ำจะมั่นคงแข็งแรง เพรำะถ้ำหำกเกิดอะไรขึ้นมำ เหล็กรับน้ ำหนักไม่ไหว จะเกิด
อุบัติเหตุกับเด็กเล็กภำยในศูนย์ได้ครับ อันตรำยมำกๆ ซึ่งผมได้ประสำนช่ำงผู้คุมงำนแล้ว 
ช่ำงเข้ำไปดูและบอกให้รื้อแล้ว แต่ผู้รับเหมำก็ยังท ำแบบเดิมอีกครับ ผมก็ไม่รู้จะท ำอย่ำงไร
แล้ว อยำกจะให้ผู้บริหำรและเพ่ือนสมำชิกรับทรำบด้วย  
- ถ้ำกำรเอำเหล็กซี 5 แทน เหล็กซี 6 ได้ ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง ผมขอให้ทำง อบต.ท ำ
หนังสือชี้แจงกับชำวบ้ำนด้วย และถ้ำ อบต.ว่ำไม่ถูกต้อง ก็ขอให้ช่ำงผู้คุมงำน สั่งให้
ผู้รับเหมำรื้อถอนทั้งหมด หำกผู้รับเหมำไม่ยอมท ำตำมค ำสั่งช่ำงผู้คุมงำน ก็ให้ระงับกำรเบิก
จ่ำยเงินให้กับผู้รับเหมำรำยนั้นครับ  

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ กระผมก็ได้ไปดู โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่มอญมำแล้ว โครงกำร
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เลขำนุกำรสภำฯ 
 

ด ำเนินกำรไปเร็วมำก คนงำนไม่มีหยุด และเปลี่ยนคนงำนบ่อย ผมก็ได้บอกปำกเปล่ำกับ
คนงำนไปแล้ว แต่ก็ยังท ำแบบเดิมอีก พอไปตรวจอีกที ปรำกฏว่ำคนงำนเดิมที่เคยบอกก็ไม่
อยู่ เปลี่ยนคนงำนมำใหม่แทน ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับผู้รับเหมำท่ีดื้อขนำดนี้นะครับ ถ้ำหำก
พูดปำกเปล่ำไม่ได้ ก็คงต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งผู้รับเหมำไปครับ 

นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

โครงกำรของหมู่ 1 หมู่ 2 นี่ก็รื้อไปหลำยครั้งแล้ว แต่ก็ท ำแบบเดิม 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

อย่ำงนี้ ปล่อยไว้ไม่ได้ละครับ ผู้รับเหมำที่ไม่ท ำตำมแบบ ต้องใช้มำตรกำรขั้นเด็ดขำด 
โครงกำรเรำจะเสียตำมไปด้วย อย่ำงไรขอฝำกไว้ที่ทำงทีมงำนคณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องด้วยนะครับ 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 

 
นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- เรียนประธำนสภำ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน กระผมนำยสิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอแจ้ง 2 เรื่องครับ 
     เรื่องที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน หมู่ที่ 4 ผู้รับเหมำใช้หินสกปรกมำก ติดโคลน และ
ดินเยอะมำก ผมเห็นตอนที่ก ำลังเทเลยครับ อยำกให้ทีมงำนบริหำร คณะกรรมกำรลงไป
ตรวจสอบด้วยครับ 
     เรื่องที่ 2 บริเวณโค้งน้ ำเหมย มีดินสไลด์ เนื่องจำกฝนตกติดต่อกัน ผมขอให้รถไถของ 
อบต.ช่วยไปปรับเกรดให้หน่อยครับ เพรำะถนนลื่น อันตรำยต่อพ่ีน้องที่สัญจรครับ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณโค้งน้ ำเหมย มีอยู่ในข้อบัญญัติฯปี 2560 แล้วนะครับ 
ถ้ำอย่ำงไรผมจะเร่งให้ด ำเนินกำร ภำยในไตรมำสแรกนี้ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ครับ โครงกำรโค้งน้ ำเหมย ถ้ำรีบท ำได้จะดีมำก เพรำะชำวบ้ำนเดือนร้อนจริงๆ สัญจรไปมำ
ยำกล ำบำก แล้วก็ขอฝำกทำงท่ำนปลัดด้วยครับ 
- ส่วนโครงกำรก่อสร้ำงสะพำน หมู่ที่ 4 ถ้ำหินที่จะใช้สกปรกมำก มีดินโคลนติดเยอะ เวลำ
ผสมปูนก็จะไม่ติด ถนนจะไม่แข็งแรง ฝำกทำงท่ำนนำยก ปลัด และทีมงำนดูแลด้วย 

นำยสมเดช จะซำ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 

- เรียนประธำนสภำ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน กระผมนำยสมเดช จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่องครับ 
     เรื่องที่ 1 โครงกำรปรับเกรดถนนเส้นทำงไปป่ำลัน เสร็จแล้วครับ ชำวบ้ำนดีใจมำก 
ฝำกขอบคุณทำงผู้บริหำร เพ่ือนสมำชิก ท่ำนปลัดและทีมงำนด้วยครับ 
     เรื่องที่ 2 จุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยบริเวณล ำห้วยป่ำขม ข้ำงสะพำนไม้ ทำงเชื่อมต่อ
บ้ำนป่ำลัน กับบ้ำนจะนู ในช่วงที่ผ่ำนมำมีฝนตกหนัก กระแสน้ ำไหลเชี่ยวและแรงมำก จน
ท ำให้รถของชำวบ้ำนหลำยคันถูกกระแสน้ ำพัดไปติดโขดหิน อยำกจะให้ท ำโครงกำร
ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำห้วยตรงนี้ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ถ้ำมีงบประมำณ น่ำจะจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำห้วยแห่งนี้ครับ เห็นว่ำอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีแล้วนะครับ  

นำยวิศิษฐ์  สุดพิรส 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 

- เรียนประธำนสภำ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน กระผมนำยวิศิษฐ์  สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10 มีเรื่องแจ้ง 3 เรื่องครับ 
     เรื่องท่ี 1 ขอทรำบควำมคืบหน้ำของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ของ หมู่ที่ 10 ครับ 
     เรื่องท่ี 2 โครงกำรปรับผิวจรำจรเส้นทำงไปบ้ำนกกน้อย เสร็จสิ้นไปด้วยดี ชำวบ้ำน
สัญจรไปมำ สะดวก สบำยขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกๆภำคส่วนที่เกี่ยวข้องครับ 
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     เรื่องท่ี 3 ขอเชิญทุกท่ำนร่วมกินข้ำวใหม่บ้ำนจะคือ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2559 ครับ
งำนนี้งด ดนตรี แสง สี เสียง ครับ  
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้อง ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน ที่ได้เห็นใจกันมอง
ภำพรวมของต ำบล ที่ผลักดันให้โครงกำรปรับเกรดผิวจรำจร ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ชำวบ้ำน
ที่สัญจรไปมำได้รับควำมสะดวก สบำย ไม่ล ำบำกเหมือนที่ผ่ำนมำ และต้องขอขอบคุณทุก
ท่ ำ น ที่ เสี ย ส ล ะ เว ล ำ ม ำ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ พิ จ ำ ร ณ ำ แ ผ น พั ฒ น ำ ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี 
ในวันนี้ สุดท้ำยนี้ผมขอฝำกข้อคิดดีๆ กำรท ำงำนทุกอย่ำงย่อมมีอุปสรรค คนท ำงำนร่วมกัน
ต้องมีควำมเข้ำใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน อย่ำใจร้อน ต้องปรับควำมเข้ำใจกัน 
- บัดนี้ได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมขอปิดกำรประชุม และขอให้ทุกท่ำนเดินทำงกลับโดย
สวัสดิภำพครับ ขอบคุณครับ 

 

         
               
        (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   
 
 
 


