
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่  27  พฤศจิกายน  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 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง วินัย      แซ่พร่ำน 
10 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย  ลิว่ตระกูล 
11 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย  ฮำเยกุ 
12 นำยจะที      แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
13 นำยสมเดช   จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช  จะซำ 
14 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
15 นำยอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี      จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม  –ไม่มี- 
 
ผู้ขาดประชุม  
 
ที ่ ชื่อ –ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย  
2 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย  
3 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู /

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต 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 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
10 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยฯ  กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
11 นำยอภิเชฐ มนตรีน ำชัย ประชำชนหมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว อภิเชฐ มนตรีน ำชัย 
12 นำยเลำเอ๋อ แซ่ลี ประชำชนหมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว เลำเออ๋ แซ่ลี 
13 นำยสมพงษ์ แซลี ประชำชนหมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมพงษ์ แซลี 
14 นำยเทพฤทธิ์ มหัธนะน ำชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว เทพฤทธิ์ มหัธนะน ำชัย 
15 นำยขวัญชัย นำจันทร์ พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขวัญชัย นำจันทร์ 
16 นำยณัฐวัฒน์ ไชยกุล ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ณัฐวัฒน์ ไชยกุล 

 

ผู้มำประชุม  15   คน 
ผู้ลำประชุม         3 คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  16 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 15 คน ผู้ขำดประชุม จ ำนวน 3 คน ได้แก่ นำยสันติภำพ ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย , นำยอิทธิพล ใน
ค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย และนำยพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เข้ำห้องประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562 ต่อไปครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 
 

- สวัสดีท่ำนผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 
ประจ ำปี 2562 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ ดังนี้ 
1. เรื่องแรกเตรียมกำรป้องกันหมอกควันและไฟป่ำ ปีนี้จะมีกำรท ำประชำคมระดับ
ต ำบล โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย เป็นประธำน ร่วมกับกองทัพภำคที่ 3 , 
แม่ทัพภำค และทำงอ ำเภอ ส ำหรับกำรก ำหนดวันจัดประชำคมระดับต ำบล 
จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งครับ 
2. เรื่องที่สอง จะมีเจ้ำหน้ำที่ อบต.ห้วยชมภู ย้ำยไปที่ท ำงำนใหม่ จ ำนวน 2 ท่ำน 
ได้แก่ นำยขวัญชัย นำจันทร์ พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โอนย้ำยไป
ที่ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย และนำยณัฐวัฒน์ ไชยกุล ผู้ช่วยนำย
ช่ำงโยธำ สอบบรรจุได้ ไปเป็นนำยช่ำงโยธำที่ เทศบำลต ำบลงิ้ว อ.เทิง จ.เชียงรำย 
ก็ขอแสดงควำมยินดีกับทั้งสองท่ำนนะครับ ขอเชิญทั้งสองท่ำนมำกล่ำวอะไรกับที่
ประชุมสักเล็กน้อยครับ 

นำยขวัญชัย นำจันทร์
พนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยขวัญชัย นำจันทร์พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มำอยู่ที่นี่ ก็
เกือบ 2 ปี แล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันมำ คอย
บอกคอยสอน ที่กระผมจ ำเป็นต้องย้ำย เนื่องจำกภำระและควำมจ ำเป็นในกำร
ดูแลบุพกำรี และต้องดูแลครอบครัว ถ้ำมีโอกำสขอเชิญทุกท่ำนไปเที่ยวที่เชียงแสน
ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นำยณัฐวัฒน์ ไชยกุล 
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยณัฐวัฒน์ ไชยกุล ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ กระผมสอบบรรจุได้นำยช่ำงโยธำ 
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยต้องไปบรรจุใหม่ ที่เทศบำลต ำบลงิ้ว อ.
เทิง จ.เชียงรำย ในวันที่ 2 ธันวำคม 2562 ต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่คอยชี้แนะผม
ตลอดมำนะครับ หำกมีโอกำส อำจจะได้กลับมำที่นี้อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2562 
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำน
กำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- มีท่ำนใดจะแก้ไขอีกไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

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



 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน     14   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 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอควำมเห็นชอบพิจำรณำกำรขอแยกหมู่บ้ำนห้วยแก้ว  
หมู่ที่ 8 ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้
ชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจง
รำยละเอียดกำรขออนุมัติ ครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขนุกำรสภำฯ 

อ้ำงถึงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0311/ว1627 ลงวันที่ 22 
พฤษภำคม 2539 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดตั้งหมู่บ้ำน ต ำบล กิ่งอ ำเภอและอ ำเภอ 
ซึ่งได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2539 เรื่อง
กำรจัดตั้งหมู่บ้ำน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น  
1.1 เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 1,200 คน หรือมีจ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 240
บ้ำน  
1.2 เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนใหม่ต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน หรือมี
จ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 120 บ้ำน 
1.3 ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำต ำบล หรือ สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 
2. กรณีเป็นชุมชนห่างไกล 
2.1 เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600คนหรือมีจ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ120 บ้ำน  
2.2 เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนใหม่ต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 200 คน หรือมี
จ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 40 บ้ำน 
2.3 ชุมชนใหม่ ห่ำงจำกชุมชนเดิม ไม่น้อยกว่ำ 6 กิโลเมตร 
2.4 ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำต ำบล หรือ สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ ขอควำมเห็นชอบต่อสภำฯ ในกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรขอแยก
หมู่บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ซึ่งบ้ำนจะนู มีพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกบ้ำนห้วยแก้ว เป็นอย่ำง
มำก ล ำบำกในกำรเดินทำงสัญจร และยำกต่อกำรปกครองครอง ทั้งเรื่องพ้ืนที่และ
ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ก็ยังแตกต่ำงกัน ส ำหรับรำยละเอียด ขออนุญำต
ท่ำนประธำนให้ท่ำนผู้ช่วยเทพฤทธิ์ มหัทธนะน ำชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนห้วยแก้ว
ได้มำชี้แจง รำยละเอียดเพิ่มเติมครับ  



 

 
นำยเทพฤทธิ์ มหัทธนะน ำชัย 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยเทพฤทธิ์ มหัทธนะน ำชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 ในวันนี้ กระผม
พร้อมด้วยประชำชนบ้ำนห้วยแก้ว เป็นตัวแทนของหมู่บ้ำนห้วยแก้ว มำชี้แจง
รำยละเอียดต่อสภำฯ เพ่ือขอพิจำรณำเห็นชอบในกำรขอแยกหมู่บ้ำนห้วยแก้ว 
ตำมหลักเกณฑ์กำรขอจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ ซึ่งห้วยแก้วได้เข้ำหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. กรณีเป็นชุมชนหนำแน่น 
   1. เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 1,200 คน หรือมีจ ำนวนบ้ำนไม่น้อยว่ำ 240 
บ้ำน 
   2. เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนจะต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน หรือมี 
จ ำนวน บ้ำนไม่น้อยกว่ำ 120 บ้ำน 
   3. ต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำต ำบล หรือสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และท่ีประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 
2. กรณีเป็นชุมชนห่ำงไกล 
   1. เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน หรือมีจ ำนวนบ้ำนไม่น้อยว่ำ 120 
บ้ำน 
   2. เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนจะต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 200 คน หรือมี 
จ ำนวน บ้ำนไม่น้อยกว่ำ 40 บ้ำน 
   3. ชุมชนใหม่ห่ำงจำกชุมชนเดิมไม่น้อยกว่ำ 6 กิโลเมตร 
   4. ต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำต ำบล หรือสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และท่ีประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 
        หมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ขอ
แยกหมู่บ้ำน (กรณีท่ี 2 กรณีเป็นชุมชนห่ำงไกล) เป็นหมู่ที่ 13 บ้ำนภูฟ้ำ ต ำบลห้วย
ชมภู โดยหมู่บ้ำนก่อนแยก มีจ ำนวนประชำกร จ ำนวน 1,027 คน มีหลังคำเรือนที่
มีผู้อยู่อำศัยจ ำนวน 176 คน หมู่บ้ำนมีเนื้อที่ทั้งหมด 28 ตำรำงกิโลเมตร โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
     - หมู่บ้ำนที่ขอจัดตั้งใหม่มีจ ำนวนประชำกร จ ำนวน 743 คน มีหลังคำเรือน 
จ ำนวน 120 หลัง มีเนื้อท่ี 16 ตำรำงกิโลเมตร 
     - เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว คงเหลือประชำกร จ ำนวน 284 คน คงเหลือ
หลังคำเรือน จ ำนวน 56 หลัง คงเหลือเนื้อที่ 12 ตำรำงกิโลเมตร 
    - ขอแยกหมู่บ้ำน ในกรณีชุมชนห่ำงไกล มีระยะทำงระหว่ำงชุมชนของหมู่บ้ำน
ขอตั้งใหม่ กับชุมชนของหมู่บ้ำนเดิม จ ำนวน 73 กิโลเมตร  
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 

1. ปัญหำในกำรปกครอง ดูแลไม่ทั่วถึง (ผู้ใหญ่บ้ำนอยู่กันละหย่อมบ้ำน) 
2. ปัญหำควำมห่ำงไกล ลักษณะของกำรใช้เส้นทำงสัญจรไปมำหำสู่กันด้วย

ควำมยำกล ำบำกมำก เพรำะทำงเป็นภูเขำสูงชันลงห้วย ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อตลอดสำย หำกใช้ เส้นทำงลัด จะใช้ ระยะทำงเฉพำะเดินเท้ำ 12 
กิโลเมตร แต่ถ้ำจะใช้ทำงรถยนต์ ก็ต้องอ้อมเข้ำในเมือง เข้ำทำงต ำบลดอย
ฮำง เข้ำหมู่บ้ำนรวมมิตร ต ำบลแม่ยำว รวมระยะทำง 73 กิโลเมตร ใช้เวลำ
ในกำรเดินทำง 3 ชั่วโมง 
 



 

 
3. ปัญหำกำรใช้ เส้นทำงหรือถนนเข้ำหมู่ บ้ ำนคนละสำย คนละโซน 

งบประมำณไม่ทั่วถึง ขำดงบประมำณจำกภำครัฐมำหลำยปี 
4. วัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกัน และปัญหำด้ำนภำษำ อำจจะท ำให้ไม่

เข้ำใจกัน 
5. ปัญหำทรัพยำกรป่ำไม้ จำกที่เคยอุดดมสมบูรณ์มำตั้งแต่อดีต ก ำลังจะถูก

ท ำลำยเสียหำย เพรำะไม่มีคนป้องกันดูแล 
6. ปัญหำยำเสพติด นับวันจะมีควำมรุนแรงขึ้น 
7. ปัญหำอำชญำกรรมและกำรลักเล็กขโมยน้อย เพ่ิมข้ึน 

ซึ่งปัญหำทั้งหมดนี้  กระผมพร้อมด้วยชำวบ้ำนได้เคยประสำนกับทำง
เจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ และเร่งให้ทำงเรำด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบ
กระผมพร้อมด้วยประชำชน จึงมำขอเรียนชี้แจงต่อสภำฯ เพ่ือเห็นชอบ
พิจำรณำกำรขอแยกหมู่บ้ำนด้วยครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ครับ ก็เป็นปัญหำมำช้ำนำนแล้วนะครับ ส ำหรับหมู่บ้ำนห้วยแก้ว ทั้งเรื่องถนน
หนทำงที่ไปมำหำสู่กันยำกล ำบำก เพระเนื่องจำกโซนบ้ำนหลักซึ่งมีผู้น ำชุมชนอยู่
ห่ำงไกล ในกำรประสำนงำนติดต่อ เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก ก็น่ำเห็นใจนะ
ครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำครับ 
- มีท่ำนใดจะอภิปรำย ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ หรือสอบถามเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ  

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

สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

5.2 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญท่ำนนำยก
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำกำร
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง จ ำนวน  2 รำยกำร ดังนี้ 
1.เครื่องเป่าลม แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รำยกำรเครื่อง
เป่ำลม 



 

 
ข้อความเดิม   จัดซื้อเครื่องเป่ำลม           เป็นเงิน 80,000 บำท 
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องเป่ำลม ส ำหรับท ำแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันกำรเกิดไฟ
ป่ำ ในพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู จ ำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเครื่องเป่ำลม  
     1. ควำมเร็วลมไม่น้ อยกว่ ำ  180 กม . สำมำรถเป่ ำพัด เศษใบไม้  เศษ
หญ้ำ วัชพืชที่แห้ง (ที่จะเป็นเชื้อเพลิง) ออกไปได ้
     2. เครื่องยนต์ เป็นแบบ 2 หรือ 4 จังหวะ  
     3. แบบสะพำยหลัง ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 45 ซีซี (จัดหำโดยสืบรำคำ
จำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ)   
- เป็ น ไป ต ำม ห นั งสื อ ก ระท รว งม ห ำด ไท ย  ที่  ม ท  0808..2/ว 1134 ล ง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 84 ล ำดับที่ 10 

ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องเป่ำลม           เป็นเงิน 80,000 บำท 
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องเป่ำลม ส ำหรับท ำแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันกำรเกิดไฟ
ป่ำ ในพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู จ ำนวน 14 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเครื่องเป่ำลม  
     1. ปริมำตรลมไม่น้อยกว่ำ 13.50 ลบ.ม./นำที สำมำรถเป่ำพัดเศษใบไม้ เศษ
หญ้ำ วัชพืชที่แห้ง (ที่จะเป็นเชื้อเพลิง) ออกไปได ้
     2. เครื่องยนต์ เป็นแบบ 2 หรือ 4 จังหวะ  
     3. แบบสะพำยหลัง ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 45 ซีซี (จัดหำโดยสืบรำคำ
จำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ)   
- เป็ น ไป ต ำม ห นั งสื อ ก ระท รว งม ห ำด ไท ย  ที่  ม ท  0808..2/ว 1134 ล ง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจำก เครื่องเป่ำลม ใช้ปริมำตรลมในกำรก ำหนดคุณลักษณะ แต่ใน
ข้อบัญญัติฯ พิมพ์ว่ำใช้ควำมเร็วลม เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โดยเปลี่ยนค ำว่ำ ควำมเร็วลมไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐ กม. 
เป็น ปริมำตรลมไม่น้อยกว่ำ ๑๓.๕๐ ลบ.ม./นำที 
          และขอเพ่ิมจ ำนวนเครื่องเป่ ำลม จำก 10 เครื่อง เป็น 13 เครื่อง 
เนื่องจำกรำคำเครื่องปรับลดลง จึงขออนุมัติจัดซื้อเพ่ิม เพ่ือให้ครบทุกหมู่บ้ำน 
และหย่อมบ้ำน 
2. รถเข็นพ่วงลาก 2 ล้อ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรรถเข็นพ่วงลำก 2 ล้อ 
ข้อความเดิม   จัดซื้อรถเข็นพ่วงลำก 2 ล้อ         เป็นเงิน 6,000 บำท 
  - เพ่ือจัดซื้อรถเข็นลำกพ่วง 2 ล้อ จ ำนวน 2 คัน ส ำหรับใช้บรรทุกของ ขน 
สัมภำระ ขนขยะ ขนถังน้ ำ ขนเศษใบไม้ - เศษหญ้ำ และขนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช่ใน 
กิจกำรของ อบต.โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ รถเข็น 2 ล้อ (ล้อจักรยำน/ล้อรถ



 

มอเตอร์ไซค์ ) ด้ำมจับแข็งแรงได้มำตรฐำน  เพลำรองรับกระบะเป็นแบบ
ชนิด 3 เพลำ รองรับน้ ำหนักได้มำก ขำตั้งรถเข็นเป็นแบบ ขำตั้งคู่ เพ่ือควำม
มั่นคง ปลอดภัย ไม่ล้ม 
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ)   
          - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808..2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 83 ล ำดับที่ 7 
ข้อความใหม่ 

จัดซื้อรถเข็นพ่วงลำก 2 ล้อ  เป็นเงิน 6,000 บำท 
  - เพ่ือจัดซื้อรถเข็นลำกพ่วง 2 ล้อ จ ำนวน 2 คัน ส ำหรับใช้บรรทุกของ ขน
สัมภำระ ขนขยะ ขนถังน้ ำ ขนเศษใบไม้ - เศษหญ้ำ และขนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช่ใน
กิจกำรของ อบต. โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ รถเข็น 2 ล้อ (ล้อจักรยำน/ล้อรถ
มอเตอร์ไซค์ ) ด้ำมจับแข็งแรงได้มำตรฐำน  เพลำรองรับกระบะเป็นแบบ
ชนิด 3 เพลำ รองรับน้ ำหนักได้มำก ขำตั้งรถเข็นเป็นแบบ ขำตั้งคู่ เพ่ือควำม
มั่นคง ปลอดภัย ไม่ล้ม 
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ)   
          - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808..2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เหตุผลและความจ าเป็น 
      เนื่องจำก รถเข็นพ่วงลำก 2 ล้อ ทั่วไป ไม่มีแบบชนิด 3 เพลำ จึงขอปลี่ยน
แปลงค ำชี้แจง โดยตัดค ำว่ำ เพลำรองรับกระบะเป็นแบบชนิด 3 เพลำ ออกไป 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย จะสอบถำม ขอเชิญครับ  
- ถ้ำไม่มีผมขอลงมติ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.3563 ที่ละรำยกำรไปนะครับ 

รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องเป่าลม                     งบประมาณ    80,000 บาท  
มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  

- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

รายการที่ 2 รถเข็นพ่วงลาก 2 ล้อ                       งบประมาณ 6,000 บาท 
มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  

- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  



 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนดครับ ต่อไปจะเข้ำสู่วำระ
ที่ 5.2 ครับ 

สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

5.2 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
- ตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วำระท่ี 5.1 ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจงต่อไปเลยครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติโครงกำร 
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 จ ำนวน 5 รำยกำร ดังนี้ 

 1. ตู้ เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้เก็บเอกสำร แบบ ๒ บำนเลื่อน ส ำหรับใช้
ส ำนักงำนปลัด อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 8 ตู้ 
ข้อความเดิม  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ ำนวน 40,000 บำท 
   - เพ่ื อจ่ ำย เป็ น ค่ ำจั ดซื้ อตู้ เก็ บ เอกสำร  แบบ  2 บ ำน เลื่ อน  (ท รง
เตี้ย) จ ำนวน 8 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของส ำนักงำน
ปลัด และของกิจกำรสภำ อบต.ห้วยชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
  - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว/2931 ลว 15 พค.62 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค.61 
ข้อความใหม่ ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย)  จ ำนวน 40,000 บำท 
   - เพ่ื อจ่ ำย เป็ น ค่ ำจั ดซื้ อตู้ เก็ บ เอกสำร  แบบ  2 บ ำน เลื่ อน  (ท รง
เตี้ย) จ ำนวน 8 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของส ำนักงำน
ปลัดและของกิจกำรสภำ อบต.ห้วยชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว/2931 ลว 15 พค.62 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค.61 



 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจำก ขนำดของตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต ที่ขำย
ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่เท่ำกับ 4 ฟุต ตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งก ำหนดให้ 4 ฟุต 
เท่ำกับ 121.92 ซม. (1 ฟุต = 30.480 ซม.) แต่ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่ถึงตำม
ขนำดมำตรฐำนสำกล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรจัดหำพัสดุเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบ จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โดยตัดค ำว่ำ 4 ฟุต แนวนอน ออกไป 
 2. ตู้ เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง) งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน 
(ทรงสูง) ส ำหรับใช้ในส ำนักงำนปลัด อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 1 ตู้  
ข้อความเดิม ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงสูง)    จ ำนวน 5,000 บำท 
        - เพ่ื อจ่ ำยเป็ นค่ ำจัดซื้ อตู้ เก็บ เอกสำร  แบบ 2 บำน เลื่ อน  (ทรงสู ง )
จ ำนวน 1 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับเก็บกรอบรูปใบประกำศ และโล่รำงวัล
ของ อบต.ห้วยชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต ทรงสูง 
     2. มีแผ่นชั้นเหล็ก สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
 - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
  - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
ข้อความใหม่  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงสูง)     จ ำนวน 5,000 บำท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บ เอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน  (ทรงสูง)
จ ำนวน 1 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับเก็บกรอบรูปใบประกำศ และโล่รำงวัล
ของ อบต.ห้วยชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต ทรงสูง 
     2. มีแผ่นชั้นเหล็ก สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
 - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจำก ขนำดของตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต ที่ขำย
ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่เท่ำกับ 4 ฟุต ตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งก ำหนดให้ 4 ฟุต 
เท่ำกับ 121.92 ซม. (1 ฟุต = 30.480 ซม.) แต่ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่ถึงตำม
ขนำดมำตรฐำนสำกล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรจัดหำพัสดุเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบ จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โดยตัดค ำว่ำ 4 ฟุต แนวนอน ออก  



 

 3. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
รำยกำรตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ส ำหรับใช้ในงำน กองคลัง ของ อบต.ห้วย
ชมภู จ ำนวน 4 ตู้ 
ข้อความเดิม  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ ำนวน 20,000 บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร  แบบ  2 บำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของกองคลัง อบต.ห้วย
ชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
ข้อความใหม่  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย)  จ ำนวน 40,000 บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร  แบบ  2 บำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของกองคลัง อบต.ห้วย
ชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ ๑ ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจำก ขนำดของตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต ที่ขำย
ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่เท่ำกับ 4 ฟุต ตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งก ำหนดให้ 4 ฟุต 
เท่ำกับ 121.92 ซม. (1 ฟุต = 30.480 ซม.) แต่ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่ถึงตำม
ขนำดมำตรฐำนสำกล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรจัดหำพัสดุเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบ จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โดยตัดค ำว่ำ 4 ฟุต แนวนอน ออกไป 

 4. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน รำยกำรตู้ เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ส ำหรับใช้ในงำน กอง
กำรศึกษำ ของ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 4 ตู้ 



 

ข้อความเดิม  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย)  จ ำนวน 20,000 บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร  แบบ  2 บำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)
จ ำน วน  4 ตู้  ร ำค ำตู้ ล ะ  5,000 บ ำท  ส ำห รั บ ใช้ เก็ บ เอ ก ส ำร  ข อ งก อ ง
กำรศึกษำ อบต.ห้วยชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
ข้อความใหม่  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ ำนวน 40,000 บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร  แบบ  2 บำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของกองคลัง อบต.ห้วย
ชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจำก ขนำดของตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต ที่ขำย
ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่เท่ำกับ 4 ฟุต ตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งก ำหนดให้ 4 ฟุต 
เท่ำกับ 121.92 ซม. (1 ฟุต = 30.480 ซม.) แต่ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่ถึงตำม
ขนำดมำตรฐำนสำกล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรจัดหำพัสดุเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบ จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โดยตัดค ำว่ำ 4 ฟุต แนวนอน ออกไป 
 5. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) แผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ส ำหรับใช้ในงำนช่ำง 
อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 4 ตู้ 
ข้อความเดิม  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย)  จ ำนวน 20,000 บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร  แบบ  2 บำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของกองช่ำง อบต.ห้วย
ชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 



 

     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
ข้อความใหม่  ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย)  จ ำนวน 40,000 บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ เก็บเอกสำร  แบบ ๒ บำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร ของกองช่ำง อบต.ห้วย
ชมภู โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน 
     2. แผ่นชั้น 2 แผ่น สำมำรถปรับระดับได ้
     3. ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู้  
  - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 / หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลว 15 พค.62 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลว 19 ตค. 61 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจำก ขนำดของตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต ที่ขำย
ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่เท่ำกับ 4 ฟุต ตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งก ำหนดให้ 4 ฟุต 
เท่ำกับ 121.92 ซม. (1 ฟุต = 30.480 ซม.) แต่ตำมท้องตลำด มีขนำดไม่ถึงตำม
ขนำดมำตรฐำนสำกล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรจัดหำพัสดุเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบ จึงขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โดยตัดค ำว่ำ 4 ฟุต แนวนอน ออกไป 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย จะสอบถำม ขอเชิญครับ 
- ถ้ำไม่มีผมขอลงมติ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.3562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ที่ละ
รำยกำรไปนะครับ 
รายการที่ 1 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) ของส านักงานปลัด
และกิจการสภาฯ จ านวน 8 ตู้ งบประมาณ 40,000 บาท  

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 



 

 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

 
รายการที่ 2 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง) ของส านักงานปลัด 
จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,000 บาท 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
รายการที่ 3 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) ของกองคลัง จ านวน  
4 ตู้ งบประมาณ 20,000 บาท 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
รายการที่ 4 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) ของกองการศึกษา 
จ านวน 4 ตู้ งบประมาณ 20,000 บาท 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
รายการที่ 5 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) ของกองช่าง จ านวน 
4 ตู้ งบประมาณ 20,000 บาท 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุป
ได้ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนดครับ 
- 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  

สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

5.4 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ ขอเชิญนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติ ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม 
นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี 
2563 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ คอกสแตนเลส ส ำหรับติด
รถยนต์ส่วนกลำง  จ ำนวน  20,000 บำท 
โอนลด   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รำยกำร โครงเหล็กเสริมกระบะรถยนต์ 
ตั้งไว้ 20,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 20,000 บำท โอนลดครั้งนี้ 20,000 บำท 
คงเหลือหลังโอนลด – บำท 
โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ คอกสแตนเลส ส าหรับติดกระบะ
รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ห้วยชมภู โอนเพิ่มครั้งนี้ 20,000 บำท  
เหตุผลและความจ าเป็น  
เนื่ องจากต าบลห้ วยชมภู  อยู่บน พ้ืนที่ สู ง อากาศเย็น  ชื้น  ตลอดปี  การใช้ 
โครงเหล็ก หรือ คอกเหล็กติดเสริมกระบะ เพ่ือบรรทุกของ อาจจะท าให้เหล็กเป็น 
สนิมได้ง่าย ไม่เหมาะแก่งานบนดอยพ้ืนที่สูง จึงจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ท า
โครง หรือ คอก เป็น สแตนเลส แทน เหล็ก เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม และให้
สามารถใช้งานได้นาน ทนทาน เพื่อความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณราชการ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ครับ มีท่ำนใดจะซักถำม หรือ อภิปรำยเกี่ยวกับกำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณฯ 
เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ครับ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ถ้ำไม่มีผมขอลงมติ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณฯ เพ่ือตั้งเป็นรำยกำร
ใหม่ คือ จัดซื้อคอกสแตนเลส ส าหรับติดกระบะรถยนต์ส่วนกลาง จ ำนวน 20,000 
บำท ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินคืนค่ำประกันสัญญำ กรณีริบเงินประกันสัญญำ จ ำนวน 2 โครงกำร 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 92,345 บำท ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และขอเชิญท่ำนนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ได้ชี้แจงรำยละเอียด
ต่อไปครับ 



 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

      ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำก
เงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินรำยรับและต่อมำมีกำรขอคืนในลักษณะของลำภมิควรได้ภำยใน
ก ำหนดอำยุควำม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนเงินคืนรำยรับ โดยถือปฏิบัติ
ตำมข้อ 95 และ ข้อที่ 96 (**แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558**) 
       ข้อที่ 95 กำรถอนคืนเงินรำยรับตำมข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสำระดังนี้ 
(1) เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรถอนเงินคืนรำยรับที่น ำส่งเป็นเงินรำยรับที่น ำส่งแล้ว 
(2) หลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น หลักฐำนแสดงกำรยกเลิกกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรขอคืนเงินค่ำซ้ือเอกสำร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จำกกำรละเมิด 
       ข้อที่ 96 วิธีปฏิบัติในกำรถอนคืนเงินรำยรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ขอเงินคืนภำยในปีงบประมำณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ำถูกต้องให้จ่ำย
คืนเงินรำยรับดังกล่ำว โดยต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
(2) ขอเงินคืนภำยหลังปีงบประมำณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ำถูกต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยขำดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่น 
       และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 170 ให้หน่วยงำนของรัฐคืนหลักประกันสัญญำให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ คู่สัญญำ หรือผู้ค้ ำประกันตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ (2) หลักประกันสัญญำให้
คืนให้แก่คู่สัญญำ หรือผู้ค้ ำประกันโดยเร็ว และอย่ำงช้ำต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัด
จำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำแล้ว...  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- โครงกำรที่ท่ำนนำยกฯ เสนอจะขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 2 โครงกำร 
รวมใช้จ่ำยเงินสะสมครั้งนี้ เป็นเงิน 92,345 บำท เงินสะสมคงเหลือที่สำมำรถใช้ได้ 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 เป็นเงิน 6,961,802.52 บำท (ตำมเอกสำรที่แนบมำ
พร้อมวำระกำรประชุม) ขอให้ท่ำนนำยกฯ หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงครับ  

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
คืนประกันสัญญำ กรณีริบเงินประกันสัญญำ จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่  
1. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 4 จ ำนวน 66,250 บำท  
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จ ำนวน 26,095 บำท รวม
เป็นเงิน 92,345 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่กองคลังได้อธิบำยชี้แจงรำยละเอียดต่อที่
ประชุมสภำฯ ครับ 

นำยพิชิต เงินแก้ว 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ช ำนำญกำร 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมพิชิต 
เงินแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
        1. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมล ำห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 4 
ผู้รับเหมำ คือ หจก.สหไทยสินสมบูรณ์ เงินหลักประกันสัญญำ 66,250 บำท 
          ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ำมล ำห้วยแม่เลี่ยม) หมู่ที่ 4 ขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 20 เมตร จ ำนวน 1,325,000 บำท คู่สัญญำจ้ำง คือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
สหไทยสินสมบูรณ์ ตำมสัญญำจ้ำง เลขที่ 31/2559 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2559 



 

ทั้ งนี้  ผู้ รับ จ้ ำงได้ ส่ งมอบงำนจ้ ำงแล้ ว  เม่ื อ วันที่  7  ธันวาคม 2559 โดย
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และช่ำงควบคุมงำน ได้ตรวจรับงำนเมื่อวันที่ 16 
ธันวำคม 2559 ซึ่งใช้หนังสือค้ ำหลักประกันสัญญำของธนำคำรกสิกรไทย เป็น
หลักประกันสัญญำ และจะครบก าหนดคืนประกันสัญญา ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2561 (ครบก าหนด 2 ปี) ทั้งนี้  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบควำมช ำรุดเสียหำย ก่อนคืนเงินประกันสัญญำ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2561 ปรำกฏว่ำพบควำมช ำรุดบกพร่อง พ้ืนผิวจรำจรบนสะพำนหลุดร่อน เห็น
ควรให้แจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนคืนหลักประกันสัญญำ 
ซึ่งทำง อบต.ห้วยชมภูได้แจ้งผู้ รับจ้ำงให้ด ำเนินกำรซ่อมแซม แต่ผู้รับจ้ำงไม่
ด ำเนินกำรซ่อมแซม จึงได้ริบเงินประกันสัญญำ จ ำนวน 66,250 บำท  
      แต่หลังจำกนั้น เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2562 ผู้รับจ้ำงได้เข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซม
ผิวหน้ำจรำจรบนสะพำน โดยคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ได้เข้ำตรวจงำน เมื่อ
วันที่ 17 ตุลำคม 2562 ปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรซ่อมแซมผิวหน้ำจรำจรบน
สะพำนเรียบร้อยแล้ว จริง จึงเห็นควรคืนหลักประกันสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำงได้   

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม เพ่ือคืนหลักประกันสัญญำโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำม
ล ำห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 4 ผู้รับเหมำ คือ หจก.สหไทยสินสมบูรณ์ เงินประกันสัญญำ 
66,250 บำท  

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

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ครับ ต่อไปโครงกำรที่ 2 ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือจ่ำยเป็นเงินคืนประกัน
สัญญำ กรณีริบเงินประกันสัญญำ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 จ ำนวน 26,095 บำท ขอเชิญท่ำนนำยกครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

ครับ กระผมขอให้ทำงเจ้ำหน้ำที่กองคลัง ได้ชี้แจงรำยละเอียดครับ 

นำยพิชิต เงินแก้ว 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ช ำนำญกำร 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมพิชิต 
เงินแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
        1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่  10 บ้ ำนจะคือ 
ผู้รับเหมำ คือ หจก.จิรำกรก่อสร้ำง หลักประกันสัญญำ 26,095 บำท 
          ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ จ ำนวน 4 จุด จ ำนวน 521,900บำท 
 คู่สัญญำจ้ำง คือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จิรำกร ก่อสร้ำง ตำมสัญญำจ้ำง เลขที่ 
33/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2559 ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนจ้ำงแล้ว เม่ือ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และช่ำงควบคุมงำน ได้
ตรวจรับงำนเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559 ซึ่งใช้หนังสือค้ ำหลักประกันสัญญำของ
ธนำคำรกสิกรไทย เป็นหลักประกันสัญญำ และจะครบก าหนดคืนประกันสัญญา 
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (ครบก าหนด 2 ปี) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบควำมช ำรุดเสียหำย ก่อนคืนเงินประกันสัญญำ เมื่อวันที่ 1 



 

ตุลำคม 2561 ปรำกฏว่ำพบควำมช ำรุดบกพร่อง ถนนช ำรุดหลำยจุด ดังนี้  
(1) จุดที่ 1 โค้งก่อนเข้ำบ้ำนไอ่มู ช ำรุดเสียหำย จ ำนวน 7 จุด  
(2) จุดที่ 2 ศูนย์พิธีกรรมวัฒนธรรมลำหู่ จ ำนวน 2 จุด 
(3) จุดที่ 3 ถนนหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ถนนปกติ ไม่มีกำรช ำรุดเสียหำย 
(4) จุดที่ 4 ถนนหน้ำที่นำนำยจะฟะ ช ำรุดเสียหำย จ ำนวน 2 จุด  

เห็นควรให้แจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนคืนหลักประกัน
สัญญำ ซึ่งทำง อบต.ห้วยชมภูได้แจ้งผู้รับจ้ำงให้ด ำเนินกำรซ่อมแซม แต่ผู้รับจ้ำงไม่
ด ำเนินกำรซ่อมแซม จึงได้ริบหลักประกันสัญญำ จ ำนวน 26,095 บำท  
      แต่หลังจำกนั้น เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2562 ผู้รับจ้ำงได้เข้ำด ำเนินกำร
ซ่อมแซมผิวหน้ำจรำจรบนสะพำน โดยคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ได้เข้ำตรวจ
งำน เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 ปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว จริง จึงเห็นควรคืนหลักประกันสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำงได้   

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
สะสม เพ่ือคืนหลักประกันสัญญำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้ำนจะคือ ผู้รับเหมำ คือ หจก.จิรำกรก่อสร้ำง เงินประกันสัญญำ 26,095 บำท  

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

สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรปรับปรุงถนนสำย
หลักเส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และขอเชิญท่ำนนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ได้ชี้แจง
รำยละเอียดต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติเปลี่ยน 
แปลงค ำชี้แจงโครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลักเส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7  
ตำมมติที่ประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู ได้มีกำรอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลักเส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 วงเงิน
งบประมำณ 1,616,000 บำท โดยเริ่มจุดปรับปรุง ตั้งแต่ถนนทำงแยกเข้ำ 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 
     ทั้งนี้ อบต.ห้วยชมภู ได้ว่ำจ้ำง หจก.วิลำวัลย์ก่อสร้ำง ด ำเนินกำรโครงกำร
ดังกล่ำว ด้วยงบประมำณ 1,439,000 บำท เริ่ม เข้ำด ำเนินกำร เมื่อวันที่ 10 
กันยำยน 2562 ตำมสัญญำเลขที่  30/2562 ลงวันที่  9 กันยำยน 2562  
งบประมำณ 1,190,000 บำท ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรพร้อมช่ำงควบคุมงำน ได้ลง
พ้ืนที่ตรวจควำมคืบหน้ำของงำน พบว่ำพ้ืนที่ปรับปรุงถนนเต็มพ้ืน ที่  ตำม
รำยละเอียดของโครงกำรแล้ว แต่ปริมำณพ้ืนที่รวมยังเหลืออยู่ เพ่ือไม่ให้เป็นกำร
เสียประโยชน์ของรำชกำร และเพ่ือเป็นกำรใช้งบประมำณให้คุ้มค่ำ จึงเห็นควรเพิ่ม
พ้ืนที่ โดยกำรขยำยจุดเริ่มต้นออกไปอีกประมำณ 40 เมตร   
     ดังนั้น กระผมจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุง
ถนนสำยหลักเส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 โดยเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นจำก
เดิม ตั้งแต่ถนนทำงแยกเข้ำ อบต.ห้วยชมภู สิ้นสุด รอยต่อหมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม  
เปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น ตั้งแต่โรงเก็บกำแฟนำยอำโซ ยำแปง สิ้นสุด รอยต่อ
หมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม  
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกปริมำณพ้ืนที่ปรับปรุงตำมโครงกำรครบแล้ว 
แต่ปริมำณพ้ืนที่เหลืออยู่ จึงจ ำเป็นต้องขยำยจุดเริ่มต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนอย่ำงสูงสุด และเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
รำชกำร 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มี ขอมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่ำนใดเรื่องแจ้งไหมครับ ขอเชิญครับ 

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
สิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4  
-  ขอสอบถำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรที่ใช้จ่ำยเงินสะสมของหมู่ที่ 4 (แสนต่อ , 
หำดยำว) และหมู่ท่ี 10 บ้ำนจะคือ  

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- ส ำหรับโครงกำรของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ก ำลังด ำเนินกำรประกำศหำผู้รับเหมำ
ครับ ยังไม่ได้ครับ จะรีบเร่งด ำเนินกำรให้ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 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 


