
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 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 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำ 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     เยซอกู่ 
8 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ     แลเชอ 
9 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
10 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4  บ้ำนผำลั้ง วินัย      แซ่พร่ำน 
11 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5  บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
12 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 
13 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
14 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
15 นำยพรพจน์ แซ่เติ้น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ้น 
16 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
17 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช    จะซำ 
18 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง  จะโจ 
19 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วิศิษฐ์      สุดพิรส 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น ลำกิจ 

 
ผู้ขาดประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยวุฒิชัย     เนติวุฒ ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ ขำด 
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ผู้มำเข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ   เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ    เบเชกู 
3 นำยพรชัย ประเสริฐสุขกุล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 
4 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
5 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
6 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
 
ผู้มำประชุม 19   คน 
ผู้ลำประชุม        1 คน  
ผู้ขำดประชุม  1 คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  6 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.00 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 19 คน , ลำประชุม 1 คน คือ 
นำยอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 , ขำดประชุม 1 คน ได้แก ่นำยวุฒิชัย เนติวุฒิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2561 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 วำระท่ี 2 แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ  ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้มีกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ 
สมัยที่  2 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  10 สิงหำคม 2561 เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ .2562 วำระที่ 1 รับหลักกำร และมี
กำรก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ ระหว่ำงวันที่ 11 - 13 สิงหำคม 2561 ตั้งแต่
เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู ไปแล้วนั้น ในกำรนี้ 
ทำงสภำฯ จึงได้ก ำหนดวันที่ประชุมสภำฯ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 วำระที่ 2 แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติ  
ในวันที่ 15 สิงหำคม 2561 ซึ่งเป็นวันนี้  
- กำรประชุมวันนี้ มีสมำชิกสภำฯมำประชุม 18 คน เลขำนุกำรฯ สภำฯ 1 คน มี
สมำชิกสภำฯ ลำประชุม - คน ขำดกำรประชุม 2 คน  
- ส ำหรับในวันนี้ เป็นกำรประชุมต่อเนื่องมำจำกกำรประชุมครั้งก่อน เรื่องกำร
พิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 วำระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ 
วำระท่ี 3 ขั้นลงมต ินะครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 เรื่อง รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและรำยงำนมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ขอเชิญนำยอำเวย ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ฯ รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและรำยงำนมติของแปรญัตติต่อที่ประชุมสภำอบต. 

นำยอำเวย ฮำเยกุ 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ 

เรียน ประธำนสภำ และสมำชิกทุกท่ำน กระผมนำยอำเวย ฮำเยกุ ประธำนกรรมกำร
แปรญัตติฯ ขอเรียนชี้แจงรำยงำนกำรประชุมแปรญัตติฯ ดังนี้ 

 ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ในกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ฯ ได้มีมติเลือกประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 เวลำ 17.00 น. ดังนี้ 
         1. นำยอำเวย ฮำเยก ุ    ส.อบต.หมู่ที่ 7   เป็นประธำนกรรมกำรฯ 
         2. นำยอำแซ เยซอกู ่    ส.อบต.หมู่ที่ 3    เป็นกรรมกำร 
         3. นำยพรพจน์ แซ่เติ้น  ส.อบต.หมู่ที่ 7    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ .ศ . 2547 แก้ ไข เพิ่ ม เติมถึ งฉบับที่  2 พ .ศ .2554 ข้อ  50 ก ำหนดว่ำ เมื่ อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม
และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยกับกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปร
ญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้น
แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ ให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบกำร
รำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 
        คณะกรรมกำรแปรญัตติขอรำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ฯ ดังนี้ 
        1.ที่ประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 
สิงหำคม 2561 มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ วันที่ 11 – 13 สิงหำคม 
2561 เวลำ 08.00 – 16.30 น. รวมระยะเวลำเท่ำกับ 25 ชั่วโมงครึ่ง โดยให้เสนอค ำ



แปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ผลปรำกฏว่ำใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว วันที่ 11 สิงหำคม 2561 มีผู้มำยื่นค ำแปรญัตติฯ จ ำนวน 1 คน คือ 
นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  โดยมีกำรขอลด
รำยจ่ำย จ ำนวน 6 รำยกำร และขอเพ่ิมรำยจ่ำย จ ำนวน 5 รำยกำร ดังนี้ 
1.1 ลดรายจ่าย  
        แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำชดเชยผลอำสิน หน้ำ 35 งบประมำณ 
256,000 บำท ให้ เหลือ 20,000 บำท  เนื่ องจำก เกินควำมจ ำเป็น จึ งขอลด
งบประมำณจ ำนวน 236,000 บำท มำตั้งเป็นรำยกำรใหม่ คือ โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้น หลังบ้ำนนำยอำเจ่อ เว้ยยือกู่ 
บ้ำนเลขที่ 534 จุดสิ้นสุด หลังบ้ำนนำยวีระ มือแลอำกู่ บ้ำนเลขที่ 21 ขนำดรำง
ระบำยน้ ำ ขนำดปำกกว้ำง 0.80 เมตร ก้นกว้ำง 0.60 เมตร ยำว 169 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร งบประมำณ 236,000 บำท เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนในกำร
สัญจรไปมำ และลดปริมำณน้ ำท่วมขังบนถนน 
1.2 ลดรายจ่าย 
        แผนงำน งบกลำง งำนงบกลำง รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ หน้ำ 47 งบประมำณ 400,000 
บำท ให้เหลือ 150,000 บำท เนื่องจำก ตำมระเบียบกองทุน สปสช. ให้ อบต.สมทบ 
40 % ของจ ำนวนเงินที่กองทุนสนับสนุนมำให้ตำมจ ำนวนรำยหัวประชำกร ซึ่งที่ผ่ำน
มำ อบต.ห้วยชมภู ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 350,000 บำท 
ดังนั้น อบต.ต้องสมทบ 40% (ของ 350,000 บำท)ประมำณ 140,000 บำท กระผม
จึงเห็นสมควรลดงบประมำณในส่วนนี้ลง 250,000 บำท ให้เหลือ 150,000 บำท มำ
ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ คือ โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
จุดที่ 1 จุดก่อสร้ำงบ้ำนป่ำลัน หน้ำบ้ำนนำยจะจ๋อ จะสึปึ เป็นถังเก็บน้ ำแบบเหลี่ยม  
จุดที่ 2 จุดก่อสร้ำงบ้ำน สันติสุข ใกล้แทงก์น้ ำเก่ำกลำงหมู่บ้ำน เป็นถังเก็บน้ ำกลม
งบประมำณ 264,000 บำท เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ในช่วง
หน้ำแล้ง ไม่มีน้ ำอุปโภคบริโภค 
1.3 ลดรายจ่าย 
        แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง ประเภทส ำรองจ่ำย หน้ำ 46 งบประมำณ 
817,771 บำท ให้เหลือ 803,771 บำท เนื่องจำก เงินส ำรอง ได้ตั้งงบประมำณเผื่อ
เหตุสำธำรณภัยครอบคลุมทั้งปีไว้แล้ว จึงขอลดงบ ประมำณส ำรองจ่ำย จ ำนวน 
14,000 บำท มำโอนงบประมำณเพ่ิมในโครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 ซึ่งมีควำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม 
1.4 ลดรายจ่าย 
        แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรประชำสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมของดีอ ำเภอเมืองเชียงรำย ในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮำย
เกมส์” หน้ำที่ 43 จ ำนวน 50,000 บำท ให้เหลือ 0 บำท เนื่องจำก ตั้งเงินอุดหนุน



ผิดประเภท โดยจะขอเปลี่ยนแปลงมำไว้ในงบเงิน อุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ เนื่องจากอุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
1.5 ลดรายจ่าย 
        แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอเมืองเชียงรำย 
หน้ำที่ 11 งบประมำณ 40,000 บำท ให้เหลือ 0 บำท เนื่องจำก ตั้งเงินอุดหนุนผิด
ประเภท โดยจะขอเปลี่ยนแปลงมำไว้ในงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ เนื่องจากอุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
1.6 ลดรายจ่าย 
        แผนงำนกำรศึกษำ งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมของส่วนรำชกำรและองค์กร จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 หน้ำที่  11 งบประมำณ 36,000 บำท ให้เหลือ 0 บำท 
เนื่องจำก ตั้งเงินอุดหนุนผิดประเภท โดยจะขอเปลี่ยนแปลงมำไว้ในงบเงิน อุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เนื่องจากอุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
1.7 เพิ่มรายการใหม่ 
         โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้น หลัง
บ้ำนนำยอำเจ่อ เว้ยยือกู่ บ้ำนเลขที่ 534 จุดสิ้นสุด หลังบ้ำนนำยวีระ มือแลอำกู่ 
บ้ำนเลขที่ 21 ขนำด ปำกกว้ำง 0.80 เมตร ก้นกว้ำง 0.60 เมตร ยำว 169 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร งบประมำณจ ำนวน 236,000 บำท  
1.8 เพิ่มรายการใหม่ 
        โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 จุดก่อสร้ำงบ้ำนป่ำลัน หน้ำบ้ำนนำยจะจ๋อ จะสึปึ เป็นถังเก็บน้ ำแบบเหลี่ยม  
จุดที่ 2 จุดก่อสร้ำงบ้ำน สันติสุข ใกล้แทงก์น้ ำเก่ำกลำงหมู่บ้ำน เป็นถังเก็บน้ ำกลม 
งบประมำณจ ำนวน 264,000 บำท 
1.9 เพิ่มรายการใหม่  
        เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองเชียงรำย ตำมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมของดีอ ำเภอเมืองเชียงรำย ในกำรแข่งขัน
กีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮำยเกมส์” จ ำนวน 50,000 บำท  
1.10 เพิ่มรายการใหม่ 
        เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองเชียงรำย ตำมโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ ำเภอเมืองเชียงรำย งบประมำณ 40,000 บำท  
1.11 เพิ่มรายการใหม่ 
         เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองเชียงรำย  ตำมโครงกำร
ด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรเนินกำรจัดกิจกรรมของส่วนรำชกำรและองค์กร 
จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 งบประมำณ 36,000 บำท 



        ดังนั้น  คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จึงขอรำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและมี
มติที่ประชุม ดังนี้ 
        1. ที่ประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 
สิงหำคม 2561 มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ ระหว่ำงวันที่ 11-13 
สิงหำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.30 น. รวมระยะเวลำ 25 ชั่วโมง 30 นำที ณ 
ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู ผลปรำกฏว่ำมีผู้มำยื่นค ำแปรญัตติ จ ำนวน 1 ท่ำน 
คือ นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู โดยขอลดรำยจ่ำยจ ำนวน 6 รำยกำร 
และขอเพ่ิมรำยกำร จ ำนวน 5 รำยกำร ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 
       2. คณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบให้มีกำรแก้ไขร่ำงฯ ตำมที่ผู้ยื่นได้เสนอมำ
ข้ำงต้นเป็นเอกฉันท์ และมีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯ ตำมร่ำงที่แก้ไข    
       3. ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ และไม่มีกำรสงวนค ำแปร
ญัตติใดๆ จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

บัดนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏว่ำมีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จึงขอสอบถำม
ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดต้องกำรอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้
ควำมเห็นชอบในวำระท่ีสอง หรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 12.00 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำน
เข้ำประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รบัทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2562 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ สมำชิกสภำฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำรหรือ
จ ำนวนในรำยกำรมิได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็น
รำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย 



2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 51 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระท่ีสอง ให้ปรึกษำเรียงล ำดับข้อเฉพำะที่มี
กำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน 
ถ้ำท่ีประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ำมีผู้ใดยื่นค ำแปรญัตติ จ ำนวน 1 คน 
และคณะกรรมกำรแปรญัตติฯมีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯตำมร่ำงที่มีผู้
ยื่นญัตติฯได้ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯพิจำรณำ โดยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมที่
คณะกรรมกำรได้รำยงำนมำ และไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ไม่
มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใดๆ 
- จะมีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม่  

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ถ้ำไม่มี ผมขอมติต่อที่ประชุมว่ำเห็นชอบกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยชมภู เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่นำยก อบต.
เสนอ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ      จ ำนวน  17  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง จ ำนวน   1  เสยีง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระเบียบวาระท่ี 6 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

เมื่อไม่มีกำรขอให้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ข้ำพเจ้ำจึงขอมติที่ประชุมว่ำจะให้ตรำเป็น
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 หรือไม่ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้ยกมือ 



ที่ประชุม - เห็นชอบ   จ ำนวน   17   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ จ ำนวน  -     เสียง  
- งดออกเสียง จ ำนวน  1    เสียง   

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้
ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ  
สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ  

ที่ประชุม -ไม่มี- 
สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2561 และขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำ
มำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกกำรประชุม 

 (นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์)         
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู   

 
 
 

        สิบตร ี                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                           (พิทยำ  สินธุปัญญำ) 

            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 

(นำยอำเวย   ฮำเยกุ)      (นำยทักษิน  แสนสุวิโรจน์) 
               ส.อบต.หมู่ที่ 7                        ส.อบต.  หมู่ที่ 1 

 
(นำยอำยะ  แลเซอ) 

         ส.อบต.หมู่ที่ 3  


