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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2560  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 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 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่ 3 บานหวยแมเลี่ยม อายะ     แลเชอ 
10 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4 บานผาลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
11 นายสันติภาพ  ไนคํา ส.อบต.หมูที่ 5 บานกกนอย สันติภาพ  ไนคํา 
12 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมูที่ 6 บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
13 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่ 7 บานปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
14 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมูที่ 8 บานหวยแกว จะที       แสนหลง 
15 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมูที่ 8 บานหวยแกว สมเดช    จะซา 
16 นายวิศิษฐ      สุดพิรส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื วิศษิฐ      สุดพิรส 
17 นายวุฒิชัย     เนติวุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคือ วุฒิชัย      เนติวุฒิ 
 

ผูลาประชุม 
 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่  3  บานหวยแมเลี่ยม ลากิจ 
2 นายวินัย      แซพราน ส.อบต.หมูที่  4  บานผาลั้ง ลากิจ 

3 นายอิทธิพล   ในคํา ส.อบต.หมูที่  5  บานกกนอย ลากิจ 

4 นายพลาวัสถ  ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู ลาออก 

5 นายพรพจน แซเติ้น ส.อบต.หมูที่  7  บานปางขอน ลากิจ 
6 นายอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11 บานรมเย็น ลากิจ 

 

ผูขาดประชุม – ไมมี -  
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ผูมาเขารวมประชุม 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริการสวนตําบลหวยชมภู ประสิทธิ์ แซหมี่ 
2 นายอาเพียว เยสอกู รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู อาเพียว เยสอกู 
3 นางสาวนาแปะ จะจาแปะ เลขานุการนายกองคการบริการสวนตําบลหวยชมภู นาแปะ จะจาแปะ 
4 นายพงษทวี พงษพันธุชัชวาล รองปลัดนายกองคการบริการสวนตําบลหวยชมภู พงษทวี พงษพันธุชัชวาล 
5 นายชาติสยาม เวียงคํา หัวหนาสํานักงานปลัด ชาติสยาม เวียงคํา 
6 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
7 นางกชนันท วงคแกว ผูอํานวยการกองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม กชนันท วงศแกว 
8 นายปรชัญา ปนเกี๋ยง นิติกร ปรัชญา ปนเก๋ียง 
9 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลศิ 
10 นางสาวกุญชณิชา เขมวนา ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล กุณณิชา เขมวนา 
11 นางสาวจันทกานต จันทรทา ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จันทกานต จันทรทา 
 

ผูมาประชุม 16   คน 
ผูลาประชุม        6 คน (ลาออก 1 / คนลากิจ 5 คน) 
ผูขาดประชุม  - คน  
ผูเขารวมประชุม  11 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลา 09.15 น. นายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู มีผูมาประชุม 16 คน , ขาดประชุม 6 คน 
ไดแก(1) นายอายะ แลเชอ ส.อบต.หมูท่ี 3 (2) นายวินัย แซพราน ส.อบต.หมูที่ 4 (3) นายอิทธิพล ในคํา ส.
อบต.หมูที่ 5 (4) นายพรพจน แซเติ้น ส.อบต.หมูที่ 7 (5) นายอัสนี จะสือ ส.อบต.หมูท่ี 11 (6) ลาออก 1 คน 
คือ นายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูท่ี 8  
   เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเชิญทุกทานเขาหองประชุม เพ่ือเริ่มการประชุมสภาฯสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 สําหรับการประชุมคร้ังน้ี ซึ่งมีวาระสําคัญในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ และขอราชการอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ไดมีมติในการประชุมสภา สมัย
สามัญที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2560 กําหนดใหการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2560 
เร่ิมสมัยประชุมในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลาประชุมไม
เกิน 15 วัน และประธานสภาฯไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2560 ในวันนี้ 
- การประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 16 คน เลขานุการฯ สภาฯ 1 คน มี
สมาชิกสภาฯ ลาประชุม 5 คน ลาออก 1 คน ขาดการประชุม - คน  
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- สําหรับในวันนี้  เปนการประชุมตอเนื่องมาจากการประชุมครั้งกอน เรื่องการ
พิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ 
วาระที่3 ขั้นลงมติ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

- เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวย
ชมภูสมยัสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯไดชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของครบั 
 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

- เรยีนทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน การประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ณ 
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ซึ่งทางฝายเลขานุการสภาฯ ได
จัดพิมพรายงานการประชุมสภาฯ และไดแจกใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานแลว 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2537 ขอ 33 วรรคสอง กลาววา การแกไขถอยคําในรายงานการ
ประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถิ่น ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยชมภูทานใด จะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอํานาจ
ของมติสภาฯแหงน้ี เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯดวยครับ หากมีขอความใดที่ยังไมสมบูรณหรือจะแกไข 

นายวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธานสภาฯ 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผมนายวัฒนวิทูร แยลอง รองประธานสภาฯ ขอแกไขขอความในหนาที่ 2 ระเบียบ
วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทาน
ประธานสภาฯเกิดอาการไมสบาย ปวย เจ็บคอ จึงไมสามารถดําเนินการประชุมได
อยางสมบูรณ แตมารวมประชุมกับพวกเราได จึงมอบหมายใหผมดําเนินการแทน
ชั่วคราว  

นายสมเดช จะซา 
ส.อบต.หมูที่ 8 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผมนายสมเดช จะซา ส.อบต.หมูท่ี 8 ขอแกไขขอความใน หนาที่ 11 ผูรับรอง คนที่ 
1 นายจะที แสนหลง ส.อบต.หมูที่ 8 ครับ ไมใชหมูที่ 4 และหนาที่ 12 รายชื่อ คกก.
แปรญัตติคนที่ 3 นายสมเดช จะซา ส.อบต.หมูที่ 8 ครับ ไมใชหมูท่ี 7 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะแกไขอีกไหมครับ เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแกไขบันทึก
รายการการประชุมสภา ครั้งท่ีผานมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 34 ขอมติที่ประชุมสภาฯวา
รับรองรายงานการประชุม โดยขอใหทานสมาชิกสภาฯยกมือ ครับ  
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มติที่ประชุม -รับรอง       จํานวน 14  เสียง  
-ไมรับรอง    จํานวน  -   เสียง  
-งดออกเสียง จํานวน  2   เสียง 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ จํานวน 16 ทาน และที่ประชุมสภาฯมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยท่ี
2 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2560 จํานวน 14 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง กระทูถาม (ถาม)ี 
 -ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 เร่ือง รายงานผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561  
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายสมเดช จะซา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคํา
แปรญัตติและรายงานมติของแปรญัตติตอที่ประชุมสภา อบต. 

นายอาแซ เยซอกู  
คณะกรรมการฯ 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกทุกทาน กระผมนายอาแซ เยซอกู กรรมการแปร
ญัตติ ขอเรียนชี้แจงรายงานการประชุมแปรญัตติฯ แทนทานประธานฯ เนื่องจาก
ทานประธานไมคอยสบาย เจ็บคอ ไมมีเสียง จึงมอบหมายใหกระผมไดชี้แจงแทน
ครับ 
- ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เร่ืองพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติฯ 
ไดมีมติคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2561 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ไดมีมติเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  17 
สิงหาคม 2560 ดังตอไปนี้ 
1. นายสมเดช จะซา       ส.อบต.หมูที่ 8  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 เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม
และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เก่ียวดวยกับการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสง
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รายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบส่ีชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา 
ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

- คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติท่ีประชุมฯ 
ดังนี้ 
          1.ที่ประชุมสภา อบต.หวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 เม่ือวันที่ 17 
สิงหาคม 2560 มีมติใหกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 
2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเทากับ 24 ชั่วโมง โดยใหเสนอคํา
แปรญัตติ ไดท่ีหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ผลปรากฏวาใน
ชวงเวลาดังกลาว วันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีผูมาย่ืนคาํแปรญัตติฯ จํานวน 1 คน 
คือ นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู โดยรายละเอียด
ดังนี้ 
    (1) ขอปรบัลดรายการในหนา 29/50  
 - รายการ วัสดุการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา หมวดวัสดุ  
   งบประมาณ 224,400 บาท โดยตัดรายการท้ังหมด 
 เน่ืองจาก ตั้งรายการซ้ํากับรายการเงนิอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนคาจัดการเรยีนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังไมไดเขาในระบบ CCIS จํานวน ๕ แหง หนาที่ 
29/50 (4) 
   (2) ขอเพ่ิมงบประมาณในหนา 24/50 ขอ (4) 
 - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.หวยชมภู ที่อยูระหวางรอขอมูลเขาระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศกึษาทองถิ่น CCIS จํานวน 5 แหง จํานวนเด็ก 132 คน อัตราคนละ 1,700 
บาท ตั้งไว 224,400 บาท  
เนื่องจาก  ในรายการดังกลาว ไดมีรายละเอียดคําชี้แจงเงินสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หวยชมภู จํานวน 5 แหง แลว แตมิได
นําเงินมาคํานวณรวมดวย จึง ขอเพิ่มงบประมาณในสวนนี้ โดยนํางบประมาณมา
จาก คาวัสดุการศึกษา ในหนาที่ 29/50 มาเพ่ิมเติมเพ่ือใหถูกตองตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 
   (3) ขอแกไข รายละเอียด ในคําชี้แจง ในหนา 24/50  
  - โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา เปนจํานวนเงิน 
2,422,200 บาท 
เพื่อเปนคาใชจาย ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ดวนที่สุด 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่10 มิถุนายน 2560) โดยขอแกไข ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
หวยชมภู จํานวน 13 แหง ตั้งไว 1,798,300 บาท  
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2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.หวยชมภู จํานวน 13 แหง ตั้งไว 623,900 บาท  
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบใหมีการแกไขรางฯตามที่ผูย่ืนได
เสนอมาขางตนเปนเอกฉันท และมีมติใหเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ตามราง
ท่ีแกไข โดยไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไมมีการสงวนคํา
แปรญัตติใดๆ    
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายวัฒนวิทูร  แยลอง 
รองประธานสภาฯ 
 
 
นส.จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
 
 
 
 
 

 
 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวามีการแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ผมจึงขอสอบถามทานสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม
กอนท่ีจะลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่สอง หรอืไม ขอเรียนเชิญครับ 
 
ผมขอสอบถามวา รายการวัสดุการศึกษาที่ ซ้ํากับโครงการสนับสนุนคาบริหาร
การศึกษา เราตัดรายการวัสดุการศึกษาทั้งรายการ แลวงบประมาณของวัสดุ
การศึกษาจะไปเพิ่มอยูในงบไหนครบั 
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาว
จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.หวยชมภู ขอเรียน
ชี้แจงดังนี้คะ 
เนื่องจาก รายการวัสดุการศึกษา ไปซ้ํากับโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา รายการที่ 4 คือ คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ของ ศพด.
จํานวน 5 แหง ที่ยังไมไดเขาระบบ CCIS อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวนเด็ก 132 
คน จึงขอโอนงบประมาณในสวนนี้ ไปอยูในโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (งบรายหัว) คะ 

มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่พิจารณาไว นะครับ 

ที่ประชุม 

 

 

 

 

 

เห็นชอบรางขอบัญญัติที่แกไขเพ่ิมเติม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
5.1 การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

- ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ
จํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตดัทอนรายจาย ซึ่งมิได
เปนรายจายที่เปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงนิที่กําหนดใหจายตาม
กฎหมาย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัตวิาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขใน
ขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแถลงวามีผูใดย่ืนคําแปรญัตติ จํานวน 1 
คน และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติใหเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ตาม
รางที่มีผูยื่นญัตติฯ ไดสงใหคณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยมีการแกไข
เพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการไดรายงานมา และไมมีการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ไมมีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ 

- จะมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม ถาไมมี ขอมติตอที่ประชุมวา
เห็นชอบกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่นายก อบต.เสนอ หรือไม ผูใดเห็นชอบ 
ขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ      จํานวน  14  เสียง  
-ไมเห็นชอบ   จํานวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง จํานวน   2  เสียง  
 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไมเห็นชอบ – เสยีง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได
วาคะแนนเสียงขางมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 
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 5.2 ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2560 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

- ระเบียบกฎหมายที่ เก่ียวของ ไดแก ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

เม่ือไมมีการขอใหลงมติใหมีการอภิปราย ขาพเจาจึงขอมติที่ประชุมวาจะใหตรา
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เร่ือง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ   จํานวน   14   เสียง   
- ไมเห็นชอบ จํานวน  -     เสียง  
- งดออกเสียง จํานวน  2    เสียง         
 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประชุมตอเวลา 13.00 น 
 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได
วาคะแนนเสียงขางมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 
- เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ขอ 30 จึงหยุดพักการประชุมไวชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให
ทุกทานเขาประชุมตอในเวลา 13.00 น. ครับ 
 
รับทราบ  (-พักรับประทานอาหาร-) 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 เพื่อตั้งเปน
รายการใหม จํานวน 3 โครงการ  
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  
- และขอเชิญนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูไดชี้แจงตอไปครับ 
 

นายจตุพล อินตะสงค 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ขอ 27 กําหนดวาการโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 
ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 
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นายประสิทธ์ิ  แซหมี่
นายก อบต.หวยชมภู 

-เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุก
ทานกระผมนายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 เพื่อตั้งรายการใหม จํานวน 
3 โครงการ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 196,000 บาท ไดแก 
1. โครงการกอสรางถนน คสล หมูที่ 1 จํานวน 70,000 บาท 
2. โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 จํานวน 70,000 บาท 
3. โครงการวางทอ คสล.บานหวยเจริญ หมูท่ี 9 จํานวน 56,000 บาท 
เหตุผล เพ่ือชวยแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน ในการสัญจรไป-มา
เสนทางสายนั้น  
โอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงนิเดือน(ฝายประจํา) ประเภท เงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว 3,023,986 บาท คงเหลือ
กอนโอน 441,756 บาท โอนลดครั้งนี้  196,000 บาท คงเหลือหลังโอนครั้งนี้ 
245,756 บาท 
- สําหรับรายละเอียด โครงการฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯท่ีอยูในพ้ืนที่ไดชี้แจงเพิ่มเติม
ครับ 
  

นายทักษิน แสนสุวิโรจน 
ส.อบต.หมูที่ 1 

- เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุก
ทานกระผมนายทักษิน แสนสุวิโรจน ส.อบต.หมูที่ 1 ขอชี้แจงรายละเอียดครับ 
เน่ืองจากถนนเสนทางดังกลาว เปนถนนที่ชาวบานสัญจรไปมาทุกวัน ซึ่งชวงท่ีผาน
มา เกิดฝนตกหนัก ทําใหการสัญจรของชาวบานเปนไปดวยความยากลําบาก จึง
ขออนุมัติโครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 1 จํานวน 70,000 บาท ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 35 เมตร จุดเริ่มตนหนาบานนายสาม แกวกุลอนันต จุดสิ้นสุด บาน
นายชัยศรี แมวปา ใชเงินงบประมาณตามที่ทานนายกไดกลาวไปขางตนครับ 
 

นายอาเวย ฮาเยกุ 
ส.อบต.หมูที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 

- เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมทุก
ทานกระผมนายอาเวย ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่ 7 ขอชี้แจงรายละเอียดครับ เนื่องจาก
เปนถนนทางเขาหมูบาน และไปสนามกีฬากลางตําบลหวยชมภู เวลามีกิจกรรมจะ
ไปใชสนามกีฬาแหงนี้ ชวงที่ผานมาฝนตกหนักทําใหถนนดังกลาวลื่น เปนหลุม-บอ  
การเดินทางคอนขางยากลําบาก ทางหมูบานจึงทําหนังสือขออนุมัติโครงการ
กอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 จํานวน 70,000 บาท จุดเริ่มตนตั้งแตทางแยกลงไปทาง
สนามกีฬากลางตําบลหวยชมภู รายละเอียดตามใบประมาณการที่ทุกทานไดรับนะ
ครับ 
 
-ครับ ผมซึ่งเปนตัวแทนของหมูที่ 9 จะขอชี้แจงรายละเอียดโครงการตอที่ประชุม
ดังนี้  เนื่องจากโครงการวางทอ คสล.บานหวยเจริญ หมูที่ 9 ใชทอ คสล.ขนาด 
0.80 เมตร จํานวน 6 ทอ พรอมหูชาง คสล.ตามแบบแปลนที่  อบต.กําหนด 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหครับ 
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สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไม ถาไมมีผมขอลงมติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ โดยจะเรียงลําดับท่ีละโครงการไปนะครับ 
       1. โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 1 จํานวน 70,000 บาท 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

- อนุมัติ              จํานวน    14   เสียง 
- ไมอนุมัติ           จํานวน    -     เสียง 
- งดออกเสียง    จํานวน     2   เสียง 
 
      2. โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 จํานวน 70,000 บาท 
 
 
- อนุมัติ              จํานวน    14   เสยีง 
- ไมอนุมัติ           จํานวน    -     เสียง 
- งดออกเสียง    จํานวน     2   เสียง 
 
      3. โครงการวางทอ คสล.หมูท่ี 7 จํานวน 56,000 บาท 
 
 
- อนุมัติ              จํานวน    14   เสียง 
- ไมอนุมัติ           จํานวน    -     เสียง 
- งดออกเสียง    จํานวน     2   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อื่นๆ  
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกทานใดมีขอสอบถามอีกหรือไมครบั 
 

นายโชคทวี มณีศรีรักษ 
ส.อบต.หมูที่ 2 

- กระผมเสนอ 3 เร่ือง ครบั 
     1. ขอเสนอแนะเรื่องการกอสรางถนนทางขึ้น อบต.หวยชมภู อยากใหมีการ
ปรบัไหลทาง หรือ ถมขอบทาง เพราะเวลารถสวนกัน ลอจะไดไมไปเสียดสีกับขอบ
ปูนถนน เพราะอาจจะทําใหลอฉีกขาดไดครับ 
     2. ขอฝากเรื่องชุด อปพร. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหมูบาน เนื่องจากชุดดังกลาวใช
การมานานแลว สมควรเปลี่ยนใหมแลว เพราะชุดเริ่มหมดสภาพครบั 
     3. ฝากเรื่องการเขาประชุมสภาฯ หากถึง 10.00 น. แลวใครไมมา เราก็เปด
การประชุมไดเลยครับ 
 

นายเจษฎา เบเชกู 
ส.อบต.หมูที่ 2 

- กระผมขอเสนอ 2 เร่ือง ครับ 
     1. เร่ืองการมาประชุม เปนหนาที่ของพวกเราที่ตองมา อยากใหประธาน
กําหนดกติกา การประชุมตามที่นายโชคทวี ส.อบต.หมูท่ี 2 ไดแนะนําไป สวน
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เอกสารการประชุมสภาฯ ถาจะใหดี ควรใหรองประธาน ประธาน นายก และปลัด
เขามาดูตรวจทานครับ 
     2. เร่ืองการลาของสมาชิกสภาฯ ถาไมใชเหตุสุดวิสัย ตองมีใบลาวางบนโตะ
ประธาน หรือ แจงโทรศัพทตอประธาน ถาไมมี ก็ใหถือวาขาดไปครบั 
 

นายสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมูที่ 4 
 
 
 
 
 
นายวัฒนวิทูร แยลอง 
ส.อบต.หมูที่ 11 
 
 

กระผมขอเสนอ 2 เร่ือง ครับ 
     1. ปญหาโคงน้ําเหมย ตอนนี้เอาไมอยูแลวครบั ขอใหทาง อบต.ประสานขอ
ความชวยเหลือกับหนวยงานที่เก่ียวของดวยครบั 
     2. เร่ืองไฟฟา ของหมูท่ี 4 ตอนนี้ติดปญหา เพราะอยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A และ
ติดปาไม จึงทําใหไมสามารถขยายเขตไฟฟาได แตทําไมหมูท่ี 3 ม.7 ม.11 ซึ่งก็อยู
ในเขตลุมน้ําชั้น 1A เหมือนกัน แตทําไมขยายแนวเขตไฟฟาได 
 
กระผมขอเสนอ 1 เร่ือง ครับ 
     - เรื่องที่จะเขาวาระการประชุม เชน โครงการกอสรางฯ ควรมีรายละเอียด
แนบทายวาระการประชุมดวยครับ 

สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
การลา ขอใหคนที่จะลาเขียนใบลา และตองโทรแจงประธานสภาฯ หรือเลขานุการ
สภา ดวยนะครับ   

  
ที่ประชุม รบัทราบ 

 
สิบตริพิทยา สินธุปญญา  

ประธานสภาฯ 
มีทานใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครบั หากไมมีกระผมขอปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 2 ประจําป 2560
และขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอบคุณ
ครับ 

 

ปดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
                 (ลงชื่อ)                                    ผูบันทึกการประชุม 

 (นายจตุพล  อินตะสงค)         
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู   

 
 
 

        สิบตรี                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (พิทยา  สินธุปญญา) 

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกตองจึงลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน 

 
 
 

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

 
(นายอายะ  แลเซอ) 

         ส.อบต.หมูท่ี 3  
 
 


