
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู พิทยำ      สินธุปัญญำ 
2 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลชำนุกำรสภำ อบต. จตุพล    อินต๊ะสงค์ 
4 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์     แซ่ลี้ 
5 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ทักษิน    แสนสุวิโรจน์  
6 นำยโชคทวี    มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี    มณีศรีรักษ์ 
7 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ     เยชอกู่ 
8 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ     แลเชอ 
9 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
10 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
11 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
12 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
13 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ๋น 
14 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
15 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
16 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช    จะซำ 
17 นำยเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง  จะโจ 
18 นำยวุฒิชัย     เนติวุฒ ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ วุฒิชัย      เนติวุฒิ 
19 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ วิศิษฐ์      สุดพิรส 
 
ผู้ขาดประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11  บ้ำนร่มเย็น ขำด 
2 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง ขำด 

 
 
 
 
 
 

-2-/ผู้เข้ำร่วม... 



 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยพรชัย ประเสริฐสุขกุล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 

3 นำยเจษฎำ เบเชก ู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ เบเชกู 
4 นำยพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวำล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวำล 
5 นำงสำยสวำท มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สำยสวำท มณีรัตน์ 
6 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
7 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
8 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
9 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
10 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณณิชำ เขมวนำ 

 
ผู้มำประชุม 19   คน 
ผู้ลำประชุม        0 คน  
ผู้ขำดประชุม  2 คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  10 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.15 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 18 คน , ขำดประชุม 2 คน คือ 
นำยวินัย แซ่พร่ำน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 4 และนำยอัสนี จะสือ สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 11 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 วำระท่ี 1 รับหลักกำร ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- สวัสดีสมำชิกสภำ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมชมทุกท่ำนครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่ทำง อบต.ห้วยชมภูจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9 (วันแม่แห่งชำติ) เมื่อช่วงเช้ำพวกเรำได้
ไปร่วมลงนำมถวำยพระพรกันเรียบร้อยแล้วนะครับ บัดนี้เป็นเวลำ 09.15 น. ก็ได้เวลำ
ประชุมสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 วำระท่ี 1 รับหลักกำรครับ 
 

ที่ประชุม 
 

 รับทรำบ 

 



 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 
ประจ ำปี  2561 เมื่อวันที่  13 กรกฎำคม 2561 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้
ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- เมื่อที่ประชุมไม่มีกำรเสนอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมเพ่ิมเติมอีก ผมจึงอำศัยระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติ
รับรองกำรประชุม โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม -รับรอง               จ ำนวน      16   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 

5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย 
จตุพล อินต๊ะสงค ์เลขำนุกำรสภำฯขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
มำตรำ 46 (2) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
มำตรำ 87 บัญญัติไว้โดยมีสำระส ำคัญดังนี้  
- งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
- เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว ให้เสนอนำยอ ำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นำยอ ำเภอพิจำรณำให้
แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว 
- ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัตินั้น 
 



 

- ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ สมำชิกสภำฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำรหรือ
จ ำนวนในรำยกำรมิได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็น
รำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 43 ก ำหนดว่ำ ร่ำงข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(1) หลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ 
กำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติให้เป็นไปตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ 
ข้อ 44 วรรคท้ำย กำรเสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้เป็นไปตำมควำมใน
หมวด 4 ว่ำด้วยงบประมำณ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ขอเชิญนำยก อบต.ห้วยชมภู เสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 ต่อที่ประชุมสภำฯ ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ตำมเอกสำรร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณฯพร้อมเอกสำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมด (ปร.4 ปร.
5) ที่แนบมำพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมในครั้งนี้ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต่อไปกระผม ขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง 
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ ปัจจุบัน วันที่ 6 กร
กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 54,510,183.63 บำท 
     1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 21,384,499.80 บำท 
     1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 19,127,715.69 บำท 
     1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 
โครงกำร รวม 0 บำท  
     1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 23 โครงกำร รวม 
145,900.06 บำท 
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ณ ปัจจุบัน วันที่ 6 กรกรกฎาคม พ.ศ.
2561 
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 45,704,471.95 บำท ประกอบด้วย 
หมวดภำษีอำกร                                           จ ำนวน 71,114.68 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต          จ ำนวน 1,739,688.00 บำท 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                               จ ำนวน 237,936.21 บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์     จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                   จ ำนวน 191,275.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน                                     จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร                                        จ ำนวน 19,514,102.06 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                  จ ำนวน 23,950,356.00 บำท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 33,464,124.41 บำท ประกอบด้วย 
งบกลำง                                            จ ำนวน   6,950,392.00  บำท 
งบบุคลำกร                                         จ ำนวน  9,584,745.00  บำท 
งบด ำเนินงำน                                       จ ำนวน  9,595,833.41  บำท 
งบลงทุน                                             จ ำนวน  3,551,354.00 บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น                                       จ ำนวน          0.00       บำท 
งบเงินอุดหนุน                                       จ ำนวน  3,781,800.00 บำท 
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท 
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 420,750.00 บำท 
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท 
2. ในปีงบประมาณ 2562  
ผู้บริหำร อบต.ห้วยชมภู ประมำณกำรรำยรับไว้ที่ 48,500,000 บำท และประมำณ
กำรรำยจ่ำยไว้จ ำนวน 48,500,000 บำท โดยแยกเป็นประเภทรำยรับดังต่อไปนี้ 
 

รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ูอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

 รายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  

หมวดภาษีอากร       
ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 30,707.00  55,370.68  30,000  
ภำษีป้ำย 21,224.00  15,744.00  20,000  

รวมหมวดภาษีอากร 51,931.00  71,114.68  50,000  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต       
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย ์ 450.00  520.00  400  
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ -     -    -    
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 611,190.00  1,877,420.00  355,600  
               รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

611,640.00 
  

1,877,940.00  
 

356,000  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับ (ต่อ)  
รายรับจริง 

ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
ค่ำเช่ำ/บริกำรสถำนท่ี 20,000.00  -    20,000  
ดอกเบี้ย 352,198.29  237,936.21  250,000  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 372,198.29  237,936.21  270,000  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
ค่ำขำยแบบแปลน 56,000.00 3,400.00  10,000  
ค่ำเขียนแบบแปลน 0.00 -    -    
ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 0.00 42.00  -    
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,100.00  183,485.00  1,000  
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ -    4,348.00  -    

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 58,100.00  191,275.00  11,000  
หมวดภาษีจัดสรร       
ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 790,315.22  707,104.67  800,000  
ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,647,678.93  8,986,044.99  9,000,000  
ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ 4,336,831.97  3,965,988.25  4,102,000  
 ภำษีธุรกิจเฉพำะ 226,633.46  202,521.55  250,000  
ภำษีสุรำ 2,289,534.80  -    -    
ภำษีสรรพสำมิต 5,517,509.46  7,793,407.30  7,000,000  
ค่ำภำคหลวงแร ่ 61,390.01  68,852.06  60,000  
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 99,213.52  72,684.97  100,000  
ภำษีจัดสรรอื่นๆ 970.00  1,309.50  1,000  

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,970,077.37  21,797,913.29  21,313,000  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

25,805,966.00  26,195,644.00  
 
 

26,500,000  

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
25,805,966.00  

     
26,195,644.00  

          
26,500,000  

รวมทุกหมวด 49,869,912.66 50,371,823.18 48,500,000  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ  

เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  

เนื่องจำกพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

        มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
        มาตรา 46 บัญญัติให้ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงขอบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ด้าน ยอดรวม (บาท) 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงำนบริหำรทั่วไป 13,517,960 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 110,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงำนกำรศึกษำ 15,097,269 
    แผนงำนสำธำรณสุข 1,500,000 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 7,692,000 
    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 130,000 
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ฯ 696,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงำนกำรเกษตร 20,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงำนงบกลำง 9,736,771 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 48,500,000 
   สุดท้ำยนี้ กระผมขอเสนอรำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บำท 
โดยจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
อธิบำยรำยละเอียดตำมแผนงำนดังเอกสำรร่ำงงบประมำณที่ประธำนสภำฯ ได้น ำส่ง
ให้ทุกท่ำนแล้ว 
- ส ำหรับรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยตำมข้อบัญญัติ แบ่งตำมแผนงำน ขอเชิญ
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ได้ชี้แจงครับ 



 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผม
นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป       จ านวน 13,517,960  บาท 

งานบริหารทั่วไป 
รายการ จ านวน (บาท) 

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,743,920 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,523,640 
ค่ำตอบแทน  2,378,400 
ค่ำใช้สอย 1,007,000 
ค่ำวัสดุ 512,000 
ค่ำสำธำรณูปโภค 420,000 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 90,000  

นำงสำยสวำท มณีรัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉัน
นำงสำยสวำท มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง ดังนี้ 

งานบริหารงานคลัง 
รายการ จ านวน (บาท) 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,147,000 
ค่ำตอบแทน  410,000 
ค่ำใช้สอย 175,000 
ค่ำวัสดุ 50,000  

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       จ านวน 110,000 บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

รายการ จ านวน (บาท) 
ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย 
(1) โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยผู้คนและสัตว์ กรณีภัยพิบัติ 
จ ำนวน 20,000 บำท 
(2) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝำยพลเรือน จ ำนวน 50,000 
บำท 
(3) โครงกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยน้ ำป่ำไหลหลำก ดินทรุด ดินถล่ม
แผ่นดินไหว จ ำนวน 10,000 บำท 
(4) โครงกำรลดอุบัติเหตุทำงถนน จ ำนวน 20,000 บำท 
(5) โครงกำรอบรมและป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย ไฟป่ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

110,000 

 

นำงกชนันท์ วงค์แก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉัน
นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม อบต.ห้วย
ชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
แผนงานการศึกษา     จ านวน 15,097,269 บาท 
 



 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
รายการ จ านวน (บาท) 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,178,520 
ค่ำตอบแทน  126,000 
ค่ำใช้สอย 120,000 
ค่ำวัสดุ 25,000 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 25,707,200 
ค่ำตอบแทน  190,000 
ค่ำใช้สอย  4,520,530 
ค่ำวัสดุ 2,576,499 
ค่ำสำธำรณูปโภค 30,000 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 3,748,000 

 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 

แผนงานสาธารณสุข      จ านวน 1,500,000  บาท 
งานสาธารณสุขและงานสาธารสุขอ่ืนๆ 

รายการ จ านวน (บาท) 
ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย 
(1) โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคฯ จ ำนวน 30,000 บำท 
(2) โครงกำรพ่นหมอกควันป้องกันยุงลำย จ ำนวน 90,000 บำท 
(3) โครงกำรส่งเสริมกำรท ำถ่ำนชีวมวลจำกกำกกำแฟและขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 200,000 บำท 
(4) โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน
(3R)แบบบูรณำกำร จ ำนวน 500,000 บำท 
(5) โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขฯ
จ ำนวน 220,000 บำท 
(6) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำมโรคพิษสุนัขบ้ำฯจ ำนวน 
20,000 บำท 
(7) โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชนครบ
วงจรจำกชุมชนต้นแบบ จ ำนวน 300,000 บำท 

1,360,000 

ค่ำวัสดุ (วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์) 140,000  
 

นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผม 
นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน     จ านวน 7,956,000 บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
รายการ จ านวน (บาท) 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,543,000 
ค่ำตอบแทน  172,000 
ค่ำใช้สอย 350,000 



 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ต่อ) 
ค่ำวัสดุ 260,000 
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (ค่ำชดเชยผลอำสิน) 20,000 

งานไฟฟ้าและถนน 
ค่ำใช้สอย  570,000 
ค่ำวัสดุ 120,000 
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 4,921,000 

 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       จ านวน  130,000 บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

รายการ จ านวน (บาท) 
ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย 
(1) โครงกำรวันผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10,000 บำท 
(2) โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ/กลุ่มสตรี/กลุ่มอำชีพ 
จ ำนวน 30,000 บำท 
(3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี จ ำนวน 30,000 บำท 
(4) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 30,000 บำท 
(5) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกลุ่มผู้สูงอำยุจ ำนวน30,000 บำท 

130,000 

 

นำงกชนันท์ วงค์แก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     จ านวน 696,000 บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ 
รายการ จ านวน (บาท) 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนจะคือตำมโครงกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียนต ำบลห้วยชมภู) 

50,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ค่ำใช้สอย (โครงกำรสืบสำน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่ำ) 300,000 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (อุดหนุนที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองเชียงรำย ตำม
โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนรำชกำรและองค์กร 
จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี 2562) 

36,000  

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย 
(1) โครงกำรตลำดชุมชนเพื่อสร้ำงรำยได้และสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวบ้ำนปำง
ขอน จ ำนวน 100,000 บำท 
(2) โครงกำรปรับภูมิทัศน์ทำงเข้ำแหล่งท่องเที่ยวบ้ำนปำงขอน จ ำนวน 
50,000 บำท 
(3) โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลห้วยชมภู จ ำนวน 160,000 บำท 

310,000 

 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 
 
 

แผนงานการเกษตร     จ านวน 20,000 บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย 
(1) โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ ำและสถำนท่ีส ำคัญ จ ำนวน 10,000 บำท 
(2) โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 10,000 บำท 

20,000 



 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 
 

แผนงานงบกลาง   จ านวน 9,472,771 บาท 
งำนงบกลำง  

งบกลำง ประกอบด้วย  
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 179,000 บำท 
(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 6,000,000 บำท 
(3) เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 2,000,000 บำท 
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 120,000 บำท 
(5) ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 803,771 บำท 
(6) รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน (เงินสมทบ สปสช.) จ ำนวน 150,000 บำท  
(7) เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(กบท.) 
จ ำนวน 803,771 บำท  

9,472,771 

 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ครับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้น ำเสนอรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
- ล ำดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขำนุกำรสภำฯ อธิบำยข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 47 ก ำหนดว่ำ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรำยไปพอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรำยเพ่ือให้ลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณหรือไม่  ต้องมี
สมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกสภำท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำย ขอเชิญยกมือ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ถ้ำไม่มีผู้ใดจะอภิปรำย กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรำย เพ่ือลงมติว่ำจะรับ
หลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 หรือไม ่

มติที่ประชุม - รับหลักกำร      17 เสียง 
- ไม่รับหลักกำร    –  เสียง 
- งดออกเสียง       1 เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 เวลำ 11.55  น. 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

สรุปได้ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 



 

ที่ประชุม รับทรำบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 11.56 น. ก็ใกล้เวลำ 12.00 น. แล้ว อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำน
อำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  (-พักรับประทำนอำหำร-)  

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรคท้ำย ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ 
และในกำรพิจำรณำวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น 
ข้อ 103 (1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ตำมข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมกำรสำมัญ
ตำมข้อ 103(1)จึงประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 วิธีกำรเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอชื่อ ใน
กรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสอง
คน 
ข้อ 109 กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรจำก
กรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นจะก ำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำนัดประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำยแล้วนั้น ต่อไปเป็นกำรเลือก
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ซึ่งประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอ
มติที่ประชุมว่ำจะให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนกี่คน 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 คนครับ 



 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยชูวิทย์ แซ่ลี้            ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                  2) นำยอิทธิพล ในค ำ         ส.อบต.หมู่ที่ 5 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีใครเสนออย่ำงอ่ืนไหมครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรแปร
ญัตติจ ำนวน 3 คน ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ           17 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เมื่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรม 
กำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 ท่ำน ต่อไปเป็นกำรเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขอให้ท่ำนสมำชิก
สภำฯ เสนอชื่อ คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมกับผู้รับรอง ครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

- ขอเสนอนำยอำเวย ฮำเยกู ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยอำเวย ฮำเยกู ส.อบต.หมู่ที่ 7 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 หรือไม่
ครับ 

นำยอำเวย ฮำเยกู 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่  1) นำยสิทธิชัย แสนพอ      ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                   2) นำยอำยะ แลเชอ          ส.อบต.หมู่ที่ 3 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบ นำยอำเวย ฮำเยกู ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           17 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1  เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล



 

ปรำกฏว่ำนำยอำเวย ฮำยกู ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 ต่อครับ 

นำยเรืองรอง จะโจ 
ส.อบต.หมู่ 9 

- ขอเสนอ นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 
ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 หรือไม่
ครับ 

นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยจะที แสนหลง   ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                   2) นำยวิศิษฐ์ สุดพิรส  ส.อบต.หมู่ที่ 10 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบ นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           17 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปร
ญัตติฯคนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 สุดท้ำย
ครับ 
 

นำยสมเดช จะซำ 
ส.อบต.หมู่ 8 

- ขอเสนอ นำยอำแซ เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยอำแซ เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 หรือไม่
ครับ 

นำยอำแซ เยชอกู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 



 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยชูวิทย์ แซ่ลี้          ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                  2) นำยวุฒิชัย เนติวุฒิ      ส.อบต.หมู่ที่ 10 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบ นำยสมเดช จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็น 
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           17 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยอำแซ เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอประกำศว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2562 ประกอบไปด้วย 
     1) นำยอำเวย ฮำเยก ู                 สมำชิกสภำฯ หมู่ที ่7  
     2) นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น                สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7  
     3) นำยอำแซ  เยซอกู่                  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3  

ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 49 ก ำหนดว่ำ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้อง
ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ครับ หลังจำกรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปจะเป็นกำรก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ยื่นค ำแปรญัตติครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

-ขอเสนอให้ก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ วันที่ 11 - 13 สิงหำคม 2561 ตั้งแต่
เวลำ 08.00 – 16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมงครึ่ง รวมระยะเวลำเท่ำกับ 25 ชั่วโมงครึ่ง 
โดยให้เสนอค ำแปรญัตติได้ที่ ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบตำมที่ นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.ม.2  เสนอหรือไม ่
 



 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           17 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.4 เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ109 ก ำหนดว่ำ“กำรนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น” 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครั้งแรก ในวันที่ 10 สิงหำคม2559 เวลำ
17.00 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  เพ่ือคัดเลือก
ประธำน และเลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

หลังจำกกำรประชุมสภำฯแล้ว ขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ท่ำนร่วม
ประชุมเพ่ือเลือกประธำน และเลขำนุกำรฯ นะครับ และขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
ตลอดจนคณะผู้บริหำร สำมำรถมำยื่นค ำแปรญัตติได้ ระหว่ำง วันที่ 11 - 13 สิงหำคม 
2561 ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 16.30 น. สถำนที่ ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู โดยมี
หลักเกณฑ์กำรยื่นค ำแปรญัตติ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 หมวด 4 
งบประมำณ ข้อ 59 กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำร
ขอลดรำยจ่ำย หรือ กำรขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิก
สภำท้องถิ่นรับรองรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ โดยค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำ
เป็นหนังลือต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถิ่นก ำหนด 
     ข้อ 60 ห้ำมมิให้แปรญัตติรำยจ่ำยขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยนแปลง
ควำมประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำกผู้บริหำร
ท้องถิ่น หรือค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
     ข้อ 61 ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ำยตำมกฎหมำย ถ้ำมีปัญหำว่ำรำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ 
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 

ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เข้ำสู่วำระเรื่องอ่ืนๆ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หำกไม่มีผู้ใดน ำเสนออีก ข้ำพเจ้ำขอปิดกำร
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจ ำปี 2561 



 

ปิดการประชุมเวลา 15.00 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   
 
 
 


