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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู พิทยำ     สินธุปัญญำ 
2 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร แยลอง 
3 นำยชูวิทย์  แซ่ลี้ 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 นำยสิทธิชัย  แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
7 นำยอิทธิพล  ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
8 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
9 นำยอำเวย  ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
10 นำยพรพจน์ แซ่เติ้น ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ้น 
11 นำยจะที   แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
12 นำยสมเดช  จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช    จะซำ 
13 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9  บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยอำแซ  เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม ลำกิจ 
 
ผู้ขาดประชุม  
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม  
2 นำยวินัย  แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง  
3 นำยวันชัย  ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู  
4 นำยอัสนี   จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น  
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ผู้มำเข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์   แซ่หมี่ 
2 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู นำแปะ  จะจำแปะ 
3 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด  ชำติสยำม  เวียงค ำ 
4 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ  สำยฉลำด 
5 นำยพิชิต เงินแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร รักษำรำชกำร

แทน ผอ.กองคลัง 
พิชิต  เงินแก้ว 

6 นำยประเวศ ปัญญำ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร (แทน ผอ.กองกำรศึกษำ) ประเวศ  ปัญญำ 
7 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร จันทิมำ  ลัญจรังสิมำเลิศ 
8 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุญช์ณิชำ  เขมวนำ 
9 นำยจุมพล ลี้โชตินนท์ ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข จุมพล  ลี้โชตินนท์ 
10 นำยสมศักดิ์ สรณ์ศิริโชติ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สมศักดิ์  สรณ์ศิริโชติ 
11 นำงสำวจันทกำนต์ จันทำ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จันทกำนต์ จันทำ 
12 นำงอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป อนุสรำ อะจิมำ 
13 นำงอ ำภำ ไพรเลิศสกุล ประชำชน หมู่ที่ 7 อ ำภำ  ไพรเลิศสกุล 
14 นำงสำวจีรี่ ยำพ ู ประชำชน หมู่ที่ 7 จี่รี่  ยำพู 
15 นำยประยูร พิทักษ์บุปผำ ประชำชน หมู่ที่ 7 ประยูร พิทักษ์บุปผำ 
ผู้มำประชุม 13   คน 
ผู้ลำประชุม        1 คน  
ผู้ขำดประชุม  4 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  15 คน 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 
 

สวัสดีครับ วันนี้เลขำนุกำรสภำฯ ติดภำรกิจด่วน ไม่สำมำรถมำท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯได้ 
จึงขอให้อ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ พ.ศ.2547    
     หมวด 1 ข้อ 19 วรรคสอง “ในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งใด ถ้ำไม่มีเลขำนุกำรสภำ
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้สภำท้องถิ่นเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว และให้น ำวิธีเลือกตำมข้อ 13 มำ
ใช้บังคับโดยอนุโลม” 
     ข้อ 13 วิธีกำรเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำวิธีกำรเลือกรอง
ประธำนสภำท้องถิ่นตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม  
     เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว
พ้นจำกต ำแหน่ง 
     ข้อ 12 วิธีกำรเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น ให้ประธำนสภำท้องถิ่นจัดให้มีกำรเลือก
รองประธำนสภำท้องถิ่นเท่ำกับจ ำนวนที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ก ำหนด ให้เลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธำนสภำ
ท้องถิ่นในล ำดับถัดไป โดยใช้วิธีกำรตำมข้อ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หำกได้มีกำรเลือก
ใหม่เฉพำะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันแล้วปรำกฏว่ำได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีก ให้
ประธำนสภำท้องถิ่นออกเสียงชี้ขำด 
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สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 
 

เพ่ือไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ ผมขอด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ นะครับ ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ 
ทุกท่ำนเสนอชื่อบุคคลที่ตนคิดว่ำเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรชั่วครำว 
โดยเลือกทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง 2 ท่ำนครับ  

นำยพรพจน์ แซเติ๋น 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

กระผม นำยพรพจน์ แซเติ๋น สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ขอเสนอนำยโชคทวี มณีศรีรักษ์สมำชิก
สภำฯ หมู่ที่ 2 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำวครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ท่ำนโชคทวี มณีศรีรักษ์ สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 2 ยินดีรับหน้ำที่เลขำนุกำรสภำอบต.ห้วยชมภู
ชั่วครำว หรือไม่ครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

กระผม นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ยินดีรับหน้ำที่ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน ครับ 

นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

กระผม นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ 
  

นำยเรืองรอง จะโจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

กระผม นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ครับ มีท่ำนใดจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ ชั่วครำว อีกหรือไม่ครับ 
หำกไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนเลขำนุกำรชั่วครำวครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

เริ่มประชุมเวลา  10.15  น. 
  สวัสดีครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม 
นำยโชคทวี มณีศรีรัตน์ สมำชิก อบต.ห้วยชมภู หมู่ที่ 2 ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำ อบต.
ห้วยชมภู เนื่องจำกเลขำนุกำรสภำฯ ติดภำรกิจด่วน ไม่สำมำรถมำร่วมประชุมวันนี้ได้ ท่ำนประธำนจึงมอบหมำย
ให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติหน้ำที่แทนเลขำนุกำรชั่วครำว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ 
พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 19 วรรคสอง “ในกำรประชุม”สภำท้องถิ่นครั้งใด ถ้ำไม่มีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น หรือมี
แต่ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้สภำท้องถิ่นเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร
สภำท้องถิ่นชั่วครำว และให้น ำวิธีเลือกตำมข้อ 13 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อเวลำ 10.15 น. กระผมได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
มีสมำชิกฯ มำประชุม 13 คน , ลำประชุม 1 คน ได้แก่ นำยอำแซ เยชอกู่ ส.อบต..หมู่ที่ 3 และขำดกำรประชุม 4 
คน ได้แก่ (1) นำยอำยะ แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 , (2) นำยวินัย แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 , (3) นำยวันชัย  ลิ่ว
ตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 และ (4) นำยอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำ
ห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัยประชุมสำมัญ สมัยที ่4 ประจ ำปี 2562 
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    ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
/ 2562 ประกำศ ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2562 เริ่มสมัยประชุมวันที่ 15 ธันวำคม 2562 เป็นต้นไป มีก ำหนด
ระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน โดยได้ก ำหนดวันประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 27 
ธันวำคม 2562 ซึ่งก็คือวันนี้ ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- สวัสดีครับ ท่ำนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำนครับ วันนี้ก็เป็นกำรประชุมสภำฯ สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2562 เรื่อง
แจ้งให้ทราบ ไม่มีนะครับ 
 

ที่ประชุม - รับทรำบ –  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- เป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรัตน์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนท่ำนคณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กำรประชุมสภำฯ สมัย
วิสำมัญ ที่ 3 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ซึ่งทำงฝ่ำยเลขำนุกำรสภำฯ ได้จัดพิมพ์รำยงำน
กำรประชุมสภำฯ และได้แจกให้กับท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนแล้ว อำศัยอ ำนำจตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2537 ข้อ 33 
วรรคสอง กล่ำวว่ำ กำรแก้ไขถ้อยค ำในรำยงำนกำรประชุมให้กระท ำโดยมติของที่
ประชุมสภำท้องถิ่น ดังนั้นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูท่ำนใด จะ
แก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ก็เป็นอ ำนำจของมติสภำฯ 
แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ด้วยครับ หำกมีข้อควำมใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข สำมำรถแจ้งได้ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ... ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองกำรประชุมสภำฯ 
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ครับ 

มติที่ประชุม -รับรอง       จ ำนวน 11  เสียง  
-ไม่รับรอง    จ ำนวน  -   เสียง  
-งดออกเสียง จ ำนวน  2   เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯอยู่ในห้องประชุมสภำฯ จ ำนวน 13 ท่ำน และที่ประชุมสภำฯ มีมติ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 
3 ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 11 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ำมี) 

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่ภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.1 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลงต่อสภาฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

- ขอเชิญ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู รำยงำนครับ 

นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยของข้ำพเจ้ำ 
นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประจ ำปี พ.ศ.2562 
- ตำมที่กระผม นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้แถลง
นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  ต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 ซึ่งประกอบด้วยนโยบำย
เร่งด่วน และนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม,นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน,นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรและสังคม
กำรท่องเที่ยว,นโยบำยด้ำนกำรคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้แปลงไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือ
พัฒนำและสร้ำงควำมเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นและครอบคลุมภำรกิจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยฉบับนี้  เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ทุกโครงกำรและกิจกรรมเป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชำชนได้รับประโยชน์และควำมพึงพอใจสูงสุด ตำมท่ีได้มุ่งหวังเอำไว้ภำยใต้ข้อจ ำกัด
หลำยประกำร ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ำมำด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จเป็นที่น่ำ
พอใจในระดับหนึ่ง โดยในกำรแก้ไขปัญหำเรำจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์
มำกที่สุด ส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่หรือโครงกำรริเริ่มใหม่ที่จะท ำให้ประชำชนโดย
ส่วนรวมได้รับประโยชน์จะมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือด ำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
- ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 มำตรำ 58/5 วรรคห้ำ“ให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี”  
- กระผมจึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประจ ำปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
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1.รายรับ-รายจ่ายจริง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีรำยรับจริงและรำยจ่ำยจริงตำมงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีรำยละเอียด ดังน้ี 
รายรับจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายรับ ประมาณการ รับจริง เกินประมาณการ 
ภำษีอำกร 67,400 75,462.48 +8,062.48 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 561,680 679,618 +117,938 
รำยได้จำกทรัพย์สิน 310,000 372,742.21 +62,742.21 
รำยได้เบ็ดเตล็ด 131,600 202,045 +70,445 
รำยได้จำกทุน 50,000 61,950 +11,950 
ภำษีจัดสรร 25,341,500 27,573,129 +2,231,629.01 
เงินอุดหนุนทั่วไป 28,500,000 25,806,766 -306,766 

รวมเงินรายรับ 54,962,180 57,771,712.70 +2,809,532.70 
 

รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง เกินประมาณการ 

งบกลำง 9,796,951 9,570,918.48 -226,032.52 
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,514,247 2,502,372 -11,875 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 11,141,763 10,859,916 -281,847 
ค่ำตอบแทน 1,818,514 1,705,567 -112,947 
ค่ำใช้สอย 6,856,477 5,737,181.12 -1,119,295.88 
ค่ำวัสดุ 3,790,630 3,371,591.82 -419,038.18 
ค่ำสำธำรณูปโภค 364,500 282,228.08 -82,271.92 
ค่ำครุภัณฑ์ 1,327,200 1,327,200 0 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 13,092,840 2,992,264.50 +100,575.50 
เงินอุดหนุน 4,259,058 4,249,254.53 -9,803.47 

รวมรายจ่าย 54,962,180 52,598,493.53 -2,363,686.47 
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 5,173,219.17  

ตารางการเปรียบเทียบด้านรายรับ ปี 2560 – 2562 
รายการ รายรับจริงปี 

2560 
ร้อย
ละ 

รายรับจริงปี 
2561 

ร้อย
ละ 

รายรับจริงปี 
2562 

ร้อย
ละ 

ภำษีอำกร 51,931 0.10 71,114.68 0.13 75,462.48 0.13 

ค่ำธรรมเนียม 
ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

611,640 1.23 1,890,183 3.34 679,618 1.18 

รำยได้จำก
ทรัพย์สิน 

372,198.29 0.75 321,422.98 0.58 372,742.21 0.65 

รำยได้เบ็ดเตล็ด 58,100 0.12 196,325 0.36 202,045 0.35 
รำยได้จำกทุน - - - - 61,950 0.11 
ภำษีจัดสรร 22,970,077.37 46.06 26,589,646.87 48.2 27,573,129.01 47.73 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 25,805,966 51.75 26,101,978 47.31 28,806,766 49.86 

รวมรำยรับ 49,869,912.66 100 55,170,669.93 100 57,771,712.7 100 
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ตารางการเปรียบเทยีบด้านรายจ่าย ปี 2560 – 2562 
รายการ รายรับจริง

ปี 2560 
ร้อย
ละ 

รายรับจริงปี 
2561 

ร้อย
ละ 

รายรับจริง
ปี 2562 

ร้อยละ 

งบกลำง 7,702,471 17.74 8,434,723 16.31 9,570,918.48 18.30 

เงินเดือน  
(ฝ่ำยกำรเมือง) 

2,657,520 6.12 2,578,320 4.99 2,502,372 4.75 

เงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) 

9,065,086 20.87 10,198,320 19.72 10,859,916 20.65 

ค่ำตอบแทน 1,321,075 3.04 1,545,037 2.99 1,705,567 3.24 
ค่ำใช้สอย 5,668,880.04 13.05 6,309,978.89 12.20 5,737,181.12 10.91 
ค่ำวัสดุ 3,544,139.94 8.16 4,944,690.65 9.56 3,371,591.82 6.41 
ค่ำสำธำรณูปโภค 256,129.74 0.59 368,950.69 0.71 282,228.08 0.54 
ค่ำครุภัณฑ์ 536,440.55 1.24 1,320,040 2.55 1,327,200 2.52 
ค่ ำที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้ำง 

8,299,913.19 19.11 12,227,709 23.65 12,992,264.5 24.70 

เงินอุดหนุน 4,363,789.51 10.05 3,781,800 7.31 4,249,254.53 8.08 
รำยจ่ำยอื่น 11,000 0.03 - - - - 

รวมรายจ่าย 43,426,444.97 100 51,709,569.23 100 52,598,493.33 100 

2. รายงาน ผลการด าเนินงาน ตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภา ดังนี้ 
1. นโยบายเร่งด่วน 
  กำรแก้ไขปัญหำกำรช ำรุดเสียหำยของถนนเส้นทำงสำยหลัก และถนนเส้นทำงสำยรอง , 
ปรับปรุงถนนสำยทำงหลักของต ำบลห้วยชมภู , ปรับปรุงระบบด้ำนกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยใช้หลักกำรและวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมือง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ใช้ไป 
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลักเช่ือมต่อระหว่ำง

หมู่บ้ำน 
  

 (1) หย่อมบ้ำนติแส – บ้ำนกกน้อย หมู่ที่ 5 500,000 500,000 
 (2) บ้ำนห้วยชมภู หมู่ที่ 6 500,000 500,000 
 (3) บ้ำนแม่สลัก หมู่ที่ 9 500,000 500,000 
 (4) บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 500,000 500,000 
 (5) บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 – บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 500,000 500,000 
 (6) หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอก หมู่ 8–บ้ำนกกน้อย หมู่ 5 500,000 500,000 
2 โครงกำรปรับเกรดขยำยถนนสำยหลักระหว่ำงหมู่บ้ำน   
 (1) หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู ่4 – บ้ำนกกน้อย หมู่ 5 500,000 500,000 
 (2) หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอก หมู่ 8 – หย่อมบ้ำน 

อิ้วเมี่ยน หมู่ท่ี 4 
500,000 500,000 

 (3) บ้ำนแม่สลัก หมูที่ 9 – บ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 500,000 500,000 
 (4) บ้ำนร่มเย็น – หย่อมบ้ำนป่ำลัน หมูที่ 11 417,000 417,000 
3 โครงกำรอบรมคณุธรรม จริยธรรม ส ำหรับ ผู้บรหิำร 

พนง.ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำง  10,000 8,961 

4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดท ำแผนชุมชน และแผนพัฒนำท้องถิ่น 5,000 3,871 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ใช้ไป 
5 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพิม่ประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ส ำหรับ ผู้บรหิำร สมำชิก
สภำฯ พนง.ส่วนต ำบล พนักงำนจำ้ง และลูกจ้ำง 

50,000 13,321 

6 โครงกำรจดัเก็บภำษีเคลื่อนที ่ 5,000 1,156 
7 โครงกำรจดัท ำแผนที่ภำษ ี 5,000 - 
8 (เงินอุดหนุน) โครงกำรประชำสมัพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 

และส่งเสรมิของดีอ ำเภอเมืองเชียงรำย ในกำรแข่งขัน
กีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 46 เจียงฮำยเกมส ์ 50,000 43,196.67 

9 (เงินอุดหนุน) โครงกำรเพิม่ประสทิธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำร
ร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท. ระดับอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย 

40,000 40,000 

10 (เงินอุดหนุน) โครงกำรด ำเนินกำรและสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมของส่วนรำชกำรและองค์กรจังหวดั
เชียงรำย ประจ ำปี 2562 

36,000 36,000 

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยให้มีมำตรฐำน 

2.1.1) ปรับปรุง/ต่อเติม/ก่อสร้ำง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีมำตรฐำน 
2.2.2) ผลักดันให้มีกฎหมำยระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
2.2.3) พัฒนำและสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
2.2.4) พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด   

2.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทั่วไป 
2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศำสนำภำยใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมำยและระเบียบหนังสือ
สั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งวัฒนธรรมชนเผ่ำ 
2.4.2) ร่วมกับสภำวัฒนธรรมต ำบลห้วยชมภู ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงวัฒนธรรมชนเผ่ำ 

1 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ 20,000 13,547 

2 โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

20,000 3,020 

3 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสื่อกำรเรยีนกำรสอนและ
นวัตกรรมกำรศึกษำ 

20,000 6,921 

4 โครงกำรอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเด็กและเยำวชน 20,000 0 
5 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมภูมิปญัญำท้องถิ่น 20,000 5,000 
6 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ 20,000 8,880 
7 โครงกำรค่ำยวิชำกำร 20,000 1,571 
8 โครงกำรหนูน้อยรักษ์โลก 20,000 2,040 
9 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ ศพด. (งบรำยหัว)) 
576,300 557,500 

10 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ) 

227,130 215,350 

11 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
(ค่ำอำหำรกลำงวัน) 

1,661,100 1,570,900 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ใช้ไป 

12 โครงกำรสืบสำน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชน
เผ่ำ 

300,000 299,350 

13 (เงินอุดหนุน) โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ อำหำรเสริม (นม) 

3,803,600 3,803,600 

14 (เงินอุดหนุน) โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนต ำบลห้วย
ชมภู 

50,000 50,000 

15 จัดซื้อถังเก็บน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส 166,000 166,000 

16 จัดซื้อชุดโตะ๊เก้ำอ้ีกิจกรรมอนุบำล (ขำกลม) ชุด A 142,600 142,600 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1) ปรับปรุงถนนสำยหลักให้สำมำรถใช้กำรได้ 
  3.2) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้ำน 
  3.3) ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพำน ฝำยน้ ำล้น ท่อระบำยน้ ำ  
รำงระบำยน้ ำ   
  3.4) ขยำยเขตไฟฟ้ำ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ใช้ไป 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหว้ยส้ำน หมู่ที่ 1 500,000 488,924.50 
2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่มอญ หมู่ที่ 2 500,000 498,000 
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่มอญ หมู่ที่ 2  500,000 500,000 
4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหว้ยแม่เลีย่ม หมู่ที่ 3 229,000 227,000 
5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหว้ยแม่เลีย่ม หมู่ที่ 3 287,000ๆ 287,000ๆ 
6 โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 

หมู่ที่ 3 192,000 191,000 
7 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล.บำ้นห้วยแม่เลี่ยม 

หมู่ที่ 3 (หย่อมบ้ำนใหม่พัฒนำ และหย่อมบ้ำนเยซ)ู  
270,000 270,000 

8 โครงกำรขุดดินพร้อมปรับเกรดลำนอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 3 88,100 88,100 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 500,000 498,000 
10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนกกน้อย (หย่อมบ้ำน

กกน้อยเย้ำ) หมู่ 5 500,000 499,000 
11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหว้ยชมภู หมู่ที่ 6 500,000 492,000 
12 โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนห้วยชมภู 

หมู่ที่ 6 91,000 91,000 
13 โครงกำรขยำยแนวเขตไฟฟ้ำและขยำยไฟก่ิง หมู่ที่ 7 276,458 276,457.86 
14 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะบ้ำนปำงขอน หมู่7 218,000 218,000 
15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหว้ยแก้ว (หย่อมบ้ำน

แก่งหลวงใน) หมู่ที่ 8 
500,000 498,000 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่สลัก หมู่ที่ 9 500,000 487,000 
16 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล. หมู่ที่ 9 332,000 332,000 
17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนจะคือ หมู่ท่ี 10 400,000 399,000 
18 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.บ้ำนร่มเย็น หมู่ท่ี 

11 236,000 235,000 
19 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล. หมู่ที่ 11 264,000 234,000 
20 โครงกำรก่อสร้ำงพนัง คสล.ป้องกันตลิ่ง บ้ำนร่มเย็น 

หมู่ที่ 11 389,000 389,000 
21 โครงกำรปรับปรุงอำคำรห้องประชุม อบต.ห้วยชมภ ู 208,000 208,000 
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4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสังคม การท่องเท่ียว      
4.1) ส่งเสริมอำชีพตำมควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ 
4.2) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เชิงอนุรักษ์ 
4.3) ส่งเสริมกำรเกษตรโดยส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำงำน ของ อปพร. อสม. คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน เยำวชน และกลุ่มสตรี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ใช้ไป 

1 โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมกำรเคลือ่นย้ำยผู้คนและสัตว์ 
กรณีภยัพิบัต ิ 20,000 19,971 

2 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 50,000 0 
3 โครงกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภยัน้ ำป่ำไหลหลำก ดิน

ทรุด ดินถลม่ แผ่นดินไหว 
10,000 7,821 

4 โครงกำรลดอุบัตเิหตุทำงถนน 20,000 3,007 
5 โครงกำรอบรมและป้องกันกำรเกดิอัคคีภัย ไฟป่ำ 10,000 9,820 
6 โครงกำรพ่นหมอกควันป้องกันยุงลำย 90,000 88,291.60 
7 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขฯ 
220,000 76,326 

8 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 20,000 14,173 
9 โครงกำรวันผู้สูงอำยุแห่งชำต ิ 10,000 9,971 
10 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพ 30,000 23,142 
11 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลห้วยชมภ ู 160,000 0 

 
5. นโยบายด้านการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในแต่ละหมู่บ้ำนให้ถูกต้องตำม
หลักสุขำภิบำล 
5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรอนุรักษ์ ป่ำชุมชน ป่ำต้นน้ ำ 
5.3) ส่งเสริม สนับสนุนงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน ต้ังไว้ ใช้ไป 

1 โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ ำและสถำนที่ส ำคัญ 10,000 321 
2 โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม 10,000 9,942 
3 โครงกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในชุมชน บ้ำนห้วยส้ำน 
หมู่ที่ 1 

39,000 32,500 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
ชุมชน(3R) แบบบูรณำกำร 

500,000 95,741 

5 ฝึกอบรมฝึกซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยผูค้นและสัตว์กรณีภยัพิบัต ิ 20,000 19,971 
6 ฝึกทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 100,000 0 
7 อบรมและป้องกันอัคคีภัย กำรเกดิไฟป่ำ 10,000 6,790 
8 เฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยน้ ำป่ำไหลหลำก ดินทรุด ดินถลม่ 

แผ่นดินไหว 
10,000 7,821 

9 อบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรขยะครบวงจร 10,000 9,321 
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   ตลอดระยะเวลำในกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำ  กระผมพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุนและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จด้วยดี
ตลอดมำ และจะมุ่งม่ันพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูให้มีศักยภำพ น ำไปสู่
ชุมชนที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนตลอดไป 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ครับ มีท่ำนใดสอบถำมเพ่ิมเติม หรือข้อสงสัยไหมครับ ถ้ำไม่มี ถือว่ำที่ประชุมรับทรำบ
นะครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี 2562  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 29 โดยคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  (3) รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว  

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
1 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำฯ   
2 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำฯ   
3 มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น   
5 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   

6 มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมหมูบ้ำนพิจำรณำร่ำง
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีกำรรวมรวมขอ้มูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
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ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของ อบต. (SWOT) และ AIC     
10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำทอ้งถิ่น ที่
สอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น 

  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำทอ้งถิ่น ที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

12  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำที่ยั่งยืน   
13  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำทอ้งถิ่น   
14  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
16 มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17 มีกำรจัดท ำบัญชกีลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   

18 มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ รำยกำร โครงกำร งบประมำณ ร้อยละ 
แผน ข้อบัญญัต ิ

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  88 64,018,100 

95 93.44 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ 78 21,247,350 
3 จ่ำยขำดเงินสะสม 12 12,311,500 
4 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

- ข้อบัญญัติ = 78 +  
- เงินสะสม  =  12 

90 33,558,850 

5 สำมำรถด ำเนินกำรได ้
- ข้อบัญญัติ = 72 + 
- เงินสะสม =    12 

84 33,348,850 
(21,037,350 + 
12,311,500) 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำม Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact) (รำยละเอียดตำม ภำคผนวก แนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม) 

 ปัญหาและอุปสรรค  
1. จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปีมีจ ำนวนมำก แต่กำรน ำไปท ำได้น้อย 
2. จ ำนวนโครงกำรด้ำนพัฒนำสิ่งแวดล้อม และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีน้อย 
3. ประชำชนยังมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนน้อย และกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำร 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยังไม่มำกเท่ำท่ีควร 
4. ประชำชนยังไม่เข้ำใจขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรได้  
ข้อเสนอแนะ  1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1  กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีและให้มีควำมสอดคล้องกัน  
1.2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำ ควรมีควำมชัดเจนว่ำในแต่ละปีจะด ำเนินกำรอะไรบ้ำงและน ำ
แผนไปสู่กำรปฏิบัติ โดยจัดแผนเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนโดยเคร่งครัด 
1.3 ควรเพิ่มโครงกำร กิจกรรม ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม          
1.4 ไม่ควรบรรจุโครงกำร/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
1.5 ควรพิจำรณำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนมำก
ที่สุด  เช่น  ถนน ไฟฟ้ำ น้ ำอุปโภคบริโภค 
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                2  การบริการประชาชน 
2.1 ควรจัดให้มีสถำนที่ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงพอเพียง เช่น มีจุดบริกำรและ
เก้ำอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอำด และมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำที่ดี    
2.2 ควรพิจำรณำจัดบริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกข้ึน เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำม
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2.3 ควรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชน เพ่ือให้เกิด
ควำมเข้ำใจ 
2.4  ควรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำกข้อเสนอแนะ
ดังกล่ำว  หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถด ำสำมำรถด ำเนินกำรได้  จะส่งผลให้
ประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญครับ หำกไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 11.50 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำ
ประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้ง
รายการใหม่ จ ำนวน 2 รำยกำร รวมเป็นเงิน 106,300 บำท ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ 
ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำ กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ขอเชิญท่ำน นำยก อบต.เสนอโครงกำรที่จะขออนุมัติโอนงบประมำณ ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมนำยประสิทธิ์ 
แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ จ ำนวน 2 รำยกำร รวมเป็นเงิน 106,300 บำท ดังนี้ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
22,000 บำท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
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เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือใช้ในกิจกำรของกองคลัง ในกำรบันทึก ประมวลผลข้อมูล
กำรจัดเก็บรำยได้ และกำรบริหำรจัดกำรและจัดท ำแผนที่ภำษี 
โอนลด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป งาน บริหำรงำนคลัง งบ ด ำเนินกำร  
 หมวด ค่ำใช้สอย ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรฯ  
 โครงการ อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
ตั้งไว้ 250,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 149,952 บำท โอนครั้งนี้ 22,000 บำท คงเหลือ
หลังโอน 127,952 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป งาน บริหำรงำนคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์  
   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน 
ประมวลผล โอนเพิ่มครั้งนี้ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจฯและสังคม)  
 
2. จัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี จ ำนวน 1 คัน คันละ 84,300 บำท  
(ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ของกองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ) 
เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือใช้ในกิจกำรของ อบต.ห้วยชมภู ในกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจใน
พ้ืนที่เข้ำถึงยำก เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในกำรท ำงำน และประหยัดน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 
โอนลด แผนงาน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งาน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมฯ 
  งบ ลงทุน หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน 
ที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ ตั้งไว้ 500,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 500,000 บำท 
โอนครั้งนี้168,600 บำท คงเหลือหลังโอน 331,400 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป งาน บริหำรทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์  
   ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รายการ รถส่วนกลำง รำยกำร      
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี จ ำนวน 1 คัน โอนครั้งนี้ 84,300 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ) 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย จะสอบถำมงบประมำณในกำรโอนหรือไม่  
- ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร โดยจะเรียงล ำดับที่ละโครงกำรครับ 
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  
จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บำท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  11  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   2  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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2. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จ ำนวน 1 คัน คันละ 84,300 บำท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  11  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   2  เสียง  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

 

5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ โครงกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำพร้อมติดตั้ง ขอเชิญเลขำนุกำร
สภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญท่ำนนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ชี้แจงต่อไป 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29ก ำหนดว่ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำพร้อมติดตั้ง งบประมำณท่ีตั้งไว้ 100,000 บำท 
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำ เพ่ือ
อุปโภค และบริโภค เพ่ือบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร แต่คุณลักษณะใน
รำยละเอียดค ำชี้แจงของโครงกำรดังกล่ำว เป็นเครื่องกรองน้ ำส ำหรับอุปโภคเท่ำนั้น ยัง
ขำดระบบกรองน้ ำส ำหรับบริโภค จึงเห็นควรให้เพ่ิมเติมรำยละเอียดในค ำชี้แจง  ให้มี
ระบบกรองบริโภค ส ำหรับน้ ำดื่ม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำพร้อมติดตั้ง ณ ที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู ส ำหรับบริกำร
ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ ให้มีน้ ำอุปโภค บริโภค ที่สะอำด ถูกหลักอนำมัย โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
1. ชุดระบบกรองน้ ำประปำ ถังกรองไฟเบอร ์จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
     1.1  ถังพักน้ ำ ขนำด 2,000 ลิตร จ ำนวน 1 ใบ 
     1.2  เครื่องกรองไฟเบอร ์ขนำด 12x52 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว 
     1.3  สำรกรอง จ ำนวน 1 ชุด 
     1.4  ลูกลอยลูกบอล จ ำนวน 1 ชุด 
(จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ)   
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ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำพร้อมติดตั้ง ณ ที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู ส ำหรับบริกำร
ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ ให้มีน้ ำอุปโภค บริโภค ที่สะอำด ถูกหลักอนำมัย โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
1. ชุดระบบกรองน้ ำประปำ ถังกรองไฟเบอร ์จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
     1.1  ถังพักน้ ำ ขนำด 2,000 ลิตร จ ำนวน 1 ใบ 
     1.2  เครื่องกรองไฟเบอร ์ขนำด 12x52 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว 
     1.3  สำรกรอง จ ำนวน 1 ชุด 
     1.4  ลูกลอยลูกบอล จ ำนวน 1 ชุด 
2. เครื่องกรองน้ ำดื่มสะอำด แบบตั้งพ้ืน 
(จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ)   

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมตอินุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  11  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   2  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 256และขอขอบคุณทุกท่ำน
ที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

  
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกกำรประชุม 
             (นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์) 
                                     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  

โชคทวี มณีศรีรักษ์ 

พิทยา สินธุปัญญา 

อาเว่ย ฮาเยก ุ

อายะ แลเชอ 

ทักษิน แสนสุวิโรจน์ 
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