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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ.2559  

วันพุธท่ี 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผูมาประชุม 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 สิบตรี พิทยา   สินธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา      สินธุปญญา 
2 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นายจตุพล  อินตะสงค เลขานุการสภา อบต. จตุพล    อินตะสงค 
4 นายชูวิทย     แซลี้ ส.อบต.หมูที่ 1 บานหวยสาน ชูวิทย     แซลี้ 
5 นายทักษิน    แสนสุวิโรจน  ส.อบต.หมูที่ 1 บานหวยสาน ทักษิน    แสนสุวิโรจน  
6 นายเจษฎา    เบเชกู ส.อบต.หมูที่ 2 บานแมมอญ เจษฎา    เบเชกู 
7 นายโชคทวี    มณีศรีรักษ ส.อบต.หมูที่ 2 บานแมมอญ โชคทวี    มณีศรีรกัษ 
8 นายอาแซ     เยชอกู ส.อบต.หมูที่ 3 บานหวยแมเลี่ยม อาแซ     เยซอกู 
9 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4 บานผาลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
10 นายวินัย      แซพราน ส.อบต.หมูที่ 4 บานผาลั้ง วินัย     แซพราน 
11 นายอิทธิพล   ในคํา ส.อบต.หมูที่ 5  บานกกนอย อิทธิพล   ในคาํ 
12 นายสันติภาพ  ไนคํา ส.อบต.หมูที่ 5  บานกกนอย สันติภาพ  ไนคํา 
13 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมูที่ 6  บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
14 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่ 7 บานปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
15 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมูที่ 8  บานหวยแกว จะที       แสนหลง 
16 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมูที่ 8 บานหวยแกว สมเดช    จะซา 
17 นายวิศิษฐ      สุดพิรส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื วิศษิฐ      สุดพิรส 
18 นายวุฒิชัย     เนติวุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคือ วุฒิชัย      เนติวุฒิ 
 

ผูลาประชุม 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่  3  บานหวยแมเลี่ยม ลาปวย 
2 นายพลาวัสถ  ล้ิววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู ลาออก 

3 นายพรพจน แซเติ้น ส.อบต.หมูที่  7  บานปางขอน ลาปวย 
 

ผูขาดประชุม 
 

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมูที่  9  บานแมสลัก ขาด 
2 นายอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11  บานรมเย็น ขาด 
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ผูมาเขารวมประชุม 

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประสิทธ์ิ แซหมี่ 
2 นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล  รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู พรชัย ประเสริฐสขุกุล 

3 นายอาเพียว เยสอกู รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู อาเพียว เยสอกู 
4 นายชาติสยาม เวียงคาํ หัวหนาสํานักงานปลัด ชาติสยาม เวียงคํา 
5 นายสงกรานต กันทะจิตร ผูอํานวยการกองคลัง สงกรานต กันทะจิตร 
6 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
7 นางกชนันท วงคแกว ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กชนันท วงศแกว 
8 นางสาวอนุสรา อะจิมา นักจัดการงานทั่วไป อนุสรา อะจิมา 
9 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
10 นางสาวรฐษร ศรสีมบัติ นักพัฒนาชุมชนฯ รฐษร ศรสีมบัติ 
11 นางสาวจันทกานต จันทรทา ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จันทกานต จันทรทา 
12 นายพิชิต เงินแกว นักวิชาการเงินและบัญชี พิชิต เงนิแกว 
13 นางสาวกุญชณิชา เขมวนา ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล กุณณิชา เขมวนา 
14 นางนาบู ไอคํา ประชาชน หมูท่ี 7 นาบู ไอคํา 
15 นางนากอ ในซาน ประชาชน หมูท่ี 7 นากอ ในซาน 
 

ผูมาประชุม 18   คน 
ผูลาประชุม        3 คน (ลาออก 1 / คนลาปวย 2 คน) 
ผูขาดประชุม  2 คน  
ผูเขารวมประชุม  15 คน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อเวลา 10.00 น. นายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูตรวจ 
สอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เม่ือครบองคประชุมแลว โดยมีประธานสภาฯ รองประธาน 
สภาฯ สมาชิกจํานวน 17 คน นายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูที่ 6 ลาออก/นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมูที่ 9  
และ นายอัสนี จะสือ  ส.อบต.หมูที่ 11 ขาด /นายอายะ แลเซอ ส.อบต.หมูที่ 3 และ นายพจน แซเติ๋น  ส.อบต.หมูที่ 7  
ลาปวย ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่  2  ประจําป พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- ตามท่ีสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู ไดมีมติในการประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 1 
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 กําหนดใหการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2559 เร่ิมสมัยประชุมในวันที่ 17 
สิงหาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลาประชุมไมเกิน 15 วัน และประธานสภาฯ
ไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่ 2 
ประจําป พ.ศ.2559 ในวันนี้ 
- การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯมาประชุม 18 คน มีสมาชิกฯ ลาประชุม 2 คน ลาออก 1 
คน ขาดการประชุม 2 คน  
- ขอกําชับใหทานสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมดวย อยาขาดนะครับ โดยเฉพาะในวาระ
ที่เก่ียวของกับการเงิน งบประมาณประจําปของเรา สําหรับในวันน้ี เปนการประชุมตอ
เนื่องมาจากการประชุมคร้ังกอน เรื่องการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ข้ันลงมติ 
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ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
- ขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมใหทานสมาชิกสภาทราบ  

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

- เรียนทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก การประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดจัดพิมพรายงาน
การประชุมสภาฯ และไดแจกใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานแลว อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2537 ขอ 33 
วรรคสอง กลาววา การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุม
สภาทองถ่ิน ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูทานใด จะแกไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอํานาจของมติสภาฯแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม 
ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯดวยครับ หากมีขอความใดที่
ยังไมสมบูรณหรือจะแกไข 

ที่ประชุม -ไมมี- 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแกไขบันทึกรายการการประชุมสภา ครั้งท่ีผานมา 
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 34 ขอมติที่ประชุมสภาฯวารับรองรายงานการประชุม โดยขอใหทานสมาชิก
สภาฯยกมือ ครับ  

,มติที่ประชุม -รับรอง       จํานวน 16  เสียง  
-ไมรับรอง    จํานวน  -   เสียง  
-งดออกเสียง จํานวน  2   เสียง 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ จํานวน 18 ทาน และที่ประชุมสภาฯมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2559 จํานวน 16 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง กระทูถาม (ถามี) 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 เรื่อง รายงานผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560  
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายอาเวย ฮาเยกุ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคําแปร
ญัตติและรายงานมติของแปรญัตติตอที่ประชุมสภา อบต. 

นายอาเวย ฮาเยกุ 
ประธานคณะ
กรรมการฯ 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกทุกทาน ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยชมภู ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
เรื่องพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติฯ ไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอ 
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ไดมี
มติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ดังตอไปนี้ 
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1. นายอาเวย ฮาเยกุ     ส.อบต.หมูที่ 7  เปนประธานกรรมการฯ 
2. นายอาแซ  เยซอกู     ส.อบต.หมูที่ 3  เปนกรรมการฯ 
3. นายพรพจน แซเติ๋น   ส.อบต.หมูที่ 7  เปนกรรมการฯและเลขานุการ 
 
เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ 50 กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้น
อยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยกับการแปรญัตตินั้นเปนประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอน
วันประชุมพิจารณา ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือ
แถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
 

- คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่ประชุมฯ ดังนี้ครับ 
   1. ตามท่ีประชุมสภา อบต.หวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี 
25 สิงหาคม 2559 มีมติใหกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 
2558 ตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 น. และ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแตเวลา 08.00 – 
12.00 น. รวมระยะเวลาเทากับ 24 ชั่วโมง โดยใหเสนอคําแปรญัตติ ไดที่หองประชุม 
อบต.หวยชมภู  ผลปรากฏวาในชวงเวลาดังกลาว ไมมีผู ใดมาย่ืนคําแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติใหคงรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ตามรางเดิมที่
ประธานสภาฯ ไดสงใหคณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา 
         2. ไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใด ของขอบัญญัติงบประมาณฯ ดังกลาว 
         3. ไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไมมีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแต
อยางใดในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ผมจึงขอสอบถามทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม
กอนที่จะลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่สอง หรือไม และถาหากไมมีถือวาที่ประชุม
เห็นชอบกับมติท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตตฯิพิจารณาคงรางไว นะครับ 

ที่ประชุม ไมม ี/ เห็นชอบคงรางเดิม 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
5.1 การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2560 
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วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

- ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ
จํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตดัทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปน
รายจายที่เปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัตวิาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะได
ลงมติเปนอยางอื่น 
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอ
ใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแถลงวาไมมีผู ใดยื่นคําแปรญัตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติใหเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณฯตามรางเดิมท่ี
ประธานสภาฯ ไดสงใหคณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือขอใด ของขอบัญญัติงบประมาณฯ และไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ไมมีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ 

- จะมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม ถาไมมี ขอมติตอที่ประชุมวาเห็นชอบ
กับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่นายก อบต.เสนอ โดยไมมีการแปรญัตติใดๆ หรือไม 
ผูใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ      จํานวน  16  เสียง  
-ไมเห็นชอบ   จํานวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง จํานวน   2  เสียง  
 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปไดวา
คะแนนเสียงขางมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 5.2 ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 
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นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

- ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ 52 การ
พิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะได
ลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภา
ทองถ่ินลงมตวิาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

เม่ือไมมีการขอใหลงมติใหมีการอภิปราย ขาพเจาจึงขอมติที่ประชุมวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เร่ือง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ   จํานวน   16   เสียง   
- ไมเห็นชอบ จํานวน  -     เสียง  
- งดออกเสียง จํานวน  2    เสียง         

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปไดวา
คะแนนเสียงขางมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 

 - เขาสูวาระที่ ท่ี 5.3 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 
เพ่ือตั้งเปนรายการใหม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี 6 (หนา รพส.หวยชมภู)  
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ  
- และขอเชิญนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูไดชี้แจงตอไปครับ 
 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ขอ 27 กําหนดวาการโอนงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

นายประสิทธ์ิ  แซหมี่
นายก อบต.หวยชมภู 

-เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน
กระผมนายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 (หนา รพสต.หวยชมภู) จํานวน 112,000 บาท โดยจะขอ
อนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมตอที่ประชุมสภาดังน้ี 
- โอนเพ่ิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 (หนา รพสต.หวยชมภู) 
จํานวน 112,000 บาท โดยโอนลดตามรายการดังนี้ 
            - โอนลด จากโครงการปรับเกรดขยายถนนภายในหมูบาน หมูที่  5 ตั้งไว 
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
            - โอนลด จากโครงการจัดซื้อทอพีวีซี หมูที่ 5 ต้ังไว 550,000 บาท งบประ 
มาณคงเหลือกอนโอน 62,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 62,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0 บาท 
- ขอเชิญทานวันชัย ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู 6 ไดอภิปรายเหตุผลความจําเปนครับ 
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นายวันชัย ลิ่วตระกูล 
ส.อบต.หมูที่ 6 

- เนื่องจากถนนเสนทางดังกลาว เปนถนนสายหลักที่ชาวบานสัญจรไปมาทุกวัน ซึ่งชวง
ที่ผานมา เกิดฝนตกหนัก ทําใหถนนเสียหาย ชํารุด เปนหลุมเปนบอ ทําใหการสัญจร
ของชาวบานเปนไปดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะหนาบานนายตอนหว่ัง แซพาน 
จนถึงหนาบานนายเลาสูจอย แซพาน ระยะทางยาว 29 เมตร กวาง 3 เมตร และอีก
เสนทางหนึ่งคือ และ หนาบานนายอรุณ  กัณฑะ จนถึงหนาบานนายเลาสูจอย แซพาน 
ระยะทางยาว 32 เมตร กวาง 3 เมตร  ประกอบกับงบประมาณโครงการปรับเกรดถนน
ภายในหมูบาน จํานวน 50,000 บาท ยังไมไดใช และเงินเหลือจากคาจัดซื้อทอพีวีซีของ
หมูบาน เหลืออยู 62,000 บาท หมูบานจึงเห็นสมควรวา ใหนําเงินงบประมาณดังกลาว
มาใชใหเกิดประโยชนกับชาวบาน จึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนน โดยใชเงิน
งบประมาณตามที่ทานนายกไดกลาวไปขางตนครับ 
 

นายทรงวุฒติ สายฉลาด 
ผูอํานวยการกองชาง 

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน
กระผมนายทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชางไดประมาณการกอสรางถนน คสล.
ดังกลาว ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา165 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หวยชมภูกําหนดพรอมปายโครงการ จํานวน 1 
ปาย สถานท่ีกอสราง บานหวยชมภูหมูที่ 6 เร่ิมตนหนาบานนายเฉลิมศักดิ์  แซพาน 
สิ้นสุดหนาบานนายอรุณ กันทะ ตามประมาณการ ปร. 4 และ ปร.5 งบประมาณ
จํานวน 112,000 บาท  
 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไม ถาไมมีผมขอลงมติเพ่ือพิจารณาอนุมัติดวยครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ              จํานวน    15   เสียง 
- ไมอนุมัติ           จํานวน    -     เสียง 
- งดออกเสียง    จํานวน     2   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อื่นๆ  
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
วันนี้ มีเจาพนักงานจากการไฟฟาแมลาว นายกมล ใจกลา มารวมประชุมกับพวกเราใน
ครั้งนี้ดวย ขอเรยีนเชิญครับ 
 

นายกลม ใจกลา 
เจาพนักงานการไฟฟา 

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผมนายกมล ใจกลา เจาพนักงานการไฟฟาแมลาว ขอชี้แจง เร่ือง การขอไฟฟาหมูที่ 4 
บานผาลั้ง และหมูที่ 5 บานกกนอย ไดชี้แจงกับทางผูใหญบานหมูที่ 4 นายตอนชิง พัชร
มโน และ นายดนัย เขมวนา ตัวแทนหมูท่ี 5 
ขั้นตอนการขอไฟฟา มีดังนี้ครับ 
1. มีหนังสือรับรองเห็นชอบจาก อบต. หวยชมภู มีบานเรือนอยูจริง 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. รายชื่อครัวเรือนแตละครัวเรอืน 
4. มีประชาคมหมูบานใชไฟเทาไหร กี่ครัวเรือน 
5. มีหนังสือจากผูใหญบานผูนําชุมชน  
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6. มีแผนที่พอสังเขป มาตรา 1: 50,000 
7. มีแผนผังหมูบาน 
8. มีเอกสารขอใชพื้นท่ี มาตรา 16 ตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ   
9. คาธรรมเนียม 1 บาท   

 ผมขอชี้แจงในที่ประชุมสภาแหงนี้ครับ 
 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทานใดมีขอสอบถามอีกหรือไมครบั 
 

นายทักษิน แสนสุวิโรจน 
ส.อบต.หมูที่ 1 

- กระผมขอสอบถาม เรื่อง การขยายเขตของ หมูที่ 1 ดําเนินการไปถึงไหนแลวครบั  
 

นายกลม ใจกลา 
เจาพนักงานการไฟฟา 

เร่ืองอนุมัติเรยีบรอยแลว ที่อาจจะลาชา เพราะการขนเสาไฟฟามีปญหา เนื่องจากคนที่
ขนเสาไฟฟาไมชํานาญพื้นที่ครับ 
 

นายโชคทวี มณีศรีรักษ 
ส.อบต.หมูที่ 2 

- ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบผูมาประชุมดวยทุกครั้ง  
- ทางข้ึน อบต.สองขางทางรกมาก ขอใหผูบริหารดาํเนินการแกไขดวยครบั รถขับสวน
กันอาจเกิดอันตราย  
- การตอบัตร อปพร. ขอใหเจาหนาท่ีในสวนที่รับผิดชอบดําเนินการ เพราะถาเขาไมมี่ 
บัตรเขาก็ไมอยากทํางาน และชุด อปพร.สั่งตัดใหไดไหมเนื่องจากตดันานแลว สภาพ 
บางคนใชงานไมได  ไปรวมงานวัน อปพร ที่มีการจัดขึ้นทุกปชุดก็ไมมี อปพร.เขาเลย 
ไมอยากไปรวมงาน ถือวาเปนกําลังใจเนื่องจากเขาเสียสละเวลาเปน อปพร.แลว  
- เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ คุณสมบัติไดหรือไมได เปนกําลังใจในการทํางาน 
 

นายเจษฎา เบเชกู 
ส.อบต.หมูที่ 2 

- เรื่องการลา มีความจําเปนก็เห็นสมควรใหลา เราทํางานรับใชประชาชน ใครขาดก็ตัด 
จากการเปนสมาชิกภาพ 
 

นายอาแซ เยซอกู 
ส.อบต.หมูที่ 3 

- การลามีเหตุผลและความจําเปนก็เห็นสมควร  การลาถาจําเปนตองแจงกอนลวงหนา 
- ไมมี - 

ส.อบต.หมูที่ 4  
ส.อบต.หมูที่ 5 
ส.อบต.หมูที่ 6 
นายอาเวย  ฮาเยกุ 
ส.อบต.หมูที่ 7 
ส.อบต.หมูที่ 8 
ส.อบต.หมูที่ 9 

- ไมมี – 
- ไมมี –  
- ไมมี –  
กระผมขอเสนอใหมีการขาดอยางมีเหตุผล เชน ถาลาปวยตองมีใบรับรองแพทย  
- ไมมี – 
- ไมมี – 
- ไมมี – 

นายวุฒิชัย เนติวุฒิ 
ส.อบต.หมูที่ 10   

กระผมนายวุฒิชัย เนติวุฒิก ส.อบต.หมูที่ 10 บานจะคือ อยากเรียนถามวาศนูยพัฒนา
เด็กเล็กมีเสาธงหรือไม ครับ 

ส.อบต.หมูที่ 11 - ไมมี - 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
การลาไมมีกฎกติกาแตมีระเบียบเร่ืองการลาอยู ทุกคนมีเหตุผลประกอบการลา ตองโทร
แจงประธานสภาฯ และเลขานุการสภา  ขอเชิญนายกชี้แจงที่สมาชิกไดสอบถาม 
 

นายประสิทธ์ิ  แซหมี่
นายก อบต.หวยชมภู 

กระผมนายประสิทธิ์  แซหม่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขอชี้แจงครับ 
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- เรื่องชุด อปพร ปงบประมาณน้ีคงไมทัน ผมรับไปพิจารณาในปตอไป  
- เรื่องเครื่องราชใหเจาหนาที่ในสวนท่ีรับผิดชอบไดตอบ 
- เรื่องทางขึ้น อบต. ไดดําเนนิการจางใหชาวบานมาพนยาฆาหญาแลว 
- เรื่องการลา เนื่องจากวันสําคัญวันพอวันแมขอใหเห็นความสําคัญ ทุกคนมีเหตุผล 
- เรื่องเสาธงทุกหนวยงานสวนราชการตองมีเสาธง  มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดรวมงานกันปนี้เขาปท่ี 3 แลว  การพัฒนาเราได 
รบัทราบความตองการของประชาชน ขอใหเจาหนาที่ดูระเบียบอันทําไดหรือทําไมได 
 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

เร่ืองเคร่ืองราชใหเจาหนาที่ในสวนที่รับผิดชอบ ไดอภิปรายในสภาดวยครับ 
 

นางณัฐณิชา ทะรินทร 
นักทรัพยากรบุคคล 

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ดิฉัน นางณัฐณิชา ทะรินทร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ขอชี้แจง เร่ืองเครื่องราช 
เน่ืองจากคนเกาไดยายไป ดิฉันพึ่งมารับตําแหนงใหมยังไง จะมีการสํารวจอีกคร้ังหนึ่งวา
สมาชิกทานใดมีคณุสมบัติเราจะไดดําเนินการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหในป ตอไป 

ที่ประชุม รบัทราบ 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
มีทานใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครบั หากไมมีกระผมขอปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 และ
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 
                 (ลงชื่อ)                                    ผูบันทึกการประชุม 

 (นายจตุพล  อินตะสงค)          
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู   

 
 

        สิบตรี                              ผูตรวจรายงานการประชุม  
                             (พิทยา  สินธุปญญา) 

                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  
 
 
 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกตองจึงลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน 
 
 
 

(นายอาเวย   ฮาเยกุ)      (นายทักษิน  แสนสุวิโรจน) 
               ส.อบต.หมูที่ 7                        ส.อบต.  หมูที่ 1 

 
(นายอายะ  แลเซอ) 

         ส.อบต.หมูท่ี 3  
 


