
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1 รับหลักการ) 

วันจันทร ์ที่ 17 กันยายน 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 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง วินัย      แซ่พร่ำน 
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 นำยเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง  จะโจ 
16 นำยวุฒิชัย     เนติวุฒ ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ วุฒิชัย      เนติวุฒิ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ    แลเชอ 
2 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช   จะซำ 
3 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที      แสนหลง 
4 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 

 
 
 
 



 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ เบเชกู 
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยก อบต.ห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
5 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
6 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
7 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
8 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
9 นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป อนุสรำ อะจิมำ 
10 นำงสำวจันทกำนต์ จันทร์ทำ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จันทกำนต์ จันทร์ทำ 

 
ผู้มำประชุม 16   คน 
ผู้ลำประชุม        4 คน  
ผู้ขำดประชุม  1 คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  10 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.15 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 15 คน , ลำประชุม 4 คน คือ 
นำยอำยะ แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 , นำยสมเดช จะซำ ส.อบต. หมู่ที่ 8 , นำยจะที แสนหลง ส.อบต. หมู่ที่ 8 
และนำยวิศิษฐ์ สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10 , ขำดประชุม 1 คน คือ นำยอัสนี จะสือ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 11  
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2561 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้  ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญ ญั ติ งบประมำณ รำยจ่ ำยประจ ำปี  2561 เพ่ิ ม เติ ม  ฉบั บที่  1 วำระที่  1 รับหลั กกำร  ครับ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- สวัสดีครับ สมำชิกสภำ อบต.ห้วยชมภู , คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมชมทุกท่ำนครับ วันนี้ก็เป็นวันประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 
2561 (วำระที่ 1 รับหลักกำร) เรื่อง ขออนุมัติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ ำปี 2561 และข้อรำชกำรอ่ืนๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมฯ ที่ส่งให้ทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว บัดนี้เป็นเวลำ 09.15 น. ก็ได้
เวลำประชุมสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 วำระท่ี 1 รับหลักกำรครับ 

ที่ประชุม 
 

 รับทราบ                        



 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ ครั้งที่  2
ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 (วำระที่ 1  รับหลักกำร) และวันที่ 17 
สิงหำคม 2561 (วำระที่ 2 แปรญัตติ และ วำระที่ 3 ลงมติ) ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุก
ท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

มติที่ประชุม -รับรอง               จ ำนวน      12   เสียง 
-ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -    เสียง 
-งดออกเสียง         จ ำนวน       3    เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 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 ำบลเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีแล้ว ให้เสนอนำยอ ำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นำยอ ำเภอพิจำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว 
                                  



 

- 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 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ต่อที่ประชุมสภำฯ 
ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตำมเอกสำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯพร้อมเอกสำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ก่อสร้ำงทั้งหมด (ปร.4 ปร.5) ที่แนบมำพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมในครั้งนี้ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ พิจำรณำอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรำกฏว่ำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจำกมีรำยรับบำงประเภทเพ่ิมมำกขึ้น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยชมภู มีรำยรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมำณกำรรำยรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,807,600 บำท จึงท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,807,600 บำท                             

 

1. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ณ ปัจจุบัน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.
2561 
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 52,609,835.89 บำท ประกอบด้วย 
หมวดภำษีอำกร                                           จ ำนวน 71,114.68 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต          จ ำนวน 1,881,868.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                               จ ำนวน 237,936.21 บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์     จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                   จ ำนวน 196,325.00 บำท 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรำยได้จำกทุน                                     จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร                                        จ ำนวน 23,924,618.00 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                  จ ำนวน 26,298,156.00 บำท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 33,464,124.41 บำท ประกอบด้วย 
งบกลำง                                            จ ำนวน    8,445,927.00  บำท 
งบบุคลำกร                                         จ ำนวน  12,776,640.00 บำท 
งบด ำเนินงำน                                       จ ำนวน  11,161,328.73 บำท 
งบลงทุน                                             จ ำนวน   4,977.354.00  บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น                                       จ ำนวน            0       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 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
    - รำยรับจริง ณ ปัจจุบัน 52,609,835.89 บำท โดยแยกเป็นประเภทรำยรับ
ดังต่อไปนี้ 

รำยกำร 
ยอดประมาณ

การเดิม 
รับจริงระหวา่งป ี

รับจริงเกิน
ประมาณการ 

ยอดประมาณ
การ 

หมวดภาษีอากร 
ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 28,000 55,370.68 27,370.68 23,000 
ภำษีป้ำย 20,000 15,744.00 -4,256.00 0 

รวมหมวดภำษีอำกร 48,000 71,114.68 23,114.68 23,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพำณิชย ์

250 570.00 320.00 0 

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 300,000 1,881,116.00 1,581,116.00 1,435,600 
รวมหมวดค่ำธรรม 
เนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

300,250 1,881,686.00 1,581,436.00 1,435,600 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
ค่ำเช่ำหรือบริกำร
สถำนท่ี 

20,000 
               
0.00 

-20,000.00 0 

ดอกเบี้ย 393,500 237,936.21 -155,563.79 0 
รวมหมวดรำยได้จำก
ทรัพย์สิน 

413,500 237,936.21 -175,563.79 0 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0 4,348.00 4,348.00 0 
ค่ำขำยแบบแปลน 75,000 3,400.00 -71,600.00 0 
ค่ำรับรองส ำเนำและ
ถ่ำยเอกสำร 
 

0 42.00 42.00 0 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร 
ยอดประมำณ

กำรเดิม 
รับจริงระหว่ำงป ี

รับจริงเกิน
ประมำณกำร 

ยอดประมำณ
กำร 

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,400 188,535.00 186,135.00 100,000 
 รวมหมวดรำยได้
เบ็ดเตล็ด 

77,400 196,325.00 118,925.00 100,000 

หมวดภาษีจัดสรร 
ภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

600,000 765,839.44 165,839.44 0 

ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม 
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 

8,000,000 9,934,415.32 1,934,415.32 0 

ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม 
พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 

4,400,000 4,250,607.81 -149,392.19 0 

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 200,000 214,424.32 14,424.32 0 
ภำษีสุรำ 2,000,000 0.00 -2,000,000.00 0 
ภำษีสรรพสำมิต 4,500,000 8,616,484.58 4,116,484.58 4,051,000 
ค่ำภำคหลวงแร ่ 60,000 68,852.06 8,852.06 0 
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 100,000 72,684.97 -27,315.03 0 
ภำษีจัดสรรอื่นๆ 850 1,309.50 459.50 0 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 19,860,850 23,924,618 4,063,768.00 4,051,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

26,100,000 26,298,156 198,156.00 198,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,100,000 
26,298,156.0

0 
198,156.00 198,000 

รวมทุกหมวด 46,800,000 
52,609,835.8

9 
5,809,835.89 5,807,600 

 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ  

เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 

(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. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ด้าน ยอดรวม (บาท) 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงำนกำรศึกษำ 277,600 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 5,474,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงำนงบกลำง 56,096 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 5,807,696 
   สุดท้ำยนี้ กระผมขอเสนอรำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 
5,807,696 บำท โดยจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกอธิบำยรำยละเอียดตำมแผนงำนดังเอกสำรร่ำงงบประมำณที่
ประธำนสภำฯ ได้น ำส่งให้ทุกท่ำนแล้ว  
แผนงานการศึกษา     จ านวน 277,600 บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  
     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
          1.โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียดจอภำพ 40,000 
1366 x 768 พิกเซล ขนำด 32 นิ้ว ส ำหรับ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ฯ  
จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่   
        1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยส้ำน         จ ำนวน 1 เครื่อง  
        2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่มอญ          จ ำนวน 1 เครื่อง  
        3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแม่เลี่ยม    จ ำนวน 1 เครื่อง  
        4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำลั้ง             จ ำนวน 1 เครื่อง  
        5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกน้อย          จ ำนวน 1 เครื่อง  
จัดซื้อตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือนมกรำคม 61  
มีคุณลักษณะ ดังนี้  
1) ระดับควำมละเอียดจอภำพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล   
2) ขนำดจอภำพขั้นต่ ำ 32 นิ้ว  
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight  
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพ่ือกำรเชื่อมต่อ
สัญญำณภำพและเสียง 

 

5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ภำพ เพลง 
และภำพยนตร์ 

 

6) มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว  



 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ ลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

 

รายการ โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู 
เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน 8 แห่ง 

237,600 

1)ศพด.บ้ำนห้วยส้ำน, 2)ศพด.บ้ำนแม่มอญ, 3)ศพด.บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม, 
4) ศพด.บ้ำนปำงขอน, 5) ศพด.บ้ำนกกน้อย, 6) ศพด.บ้ำนจะคือ 7) 
ศพด.บ้ำนร่มเย็น 5) ศพด.บ้ำนแก่งหลวงใน รำยละเอียด ดังนี้ 

 

1. งานติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง มีขนาดดังนี้  
1.1 กว้ำง 0.94 x ยำว 1.45 เมตร (บำนเลื่อน 2 บำน) จ ำนวน 63 ชุด  
1.2 กว้ำง 0.94 x ยำว 1.65 เมตร (บำนเลื่อน 2 บำน) จ ำนวน 2 ชุด  
1.3 กว้ำง 0.94 x ยำว 1.00 เมตร (บำนเลื่อน 1 บำน) จ ำนวน 4 ชุด  
2. งานติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง   
2.1 เหล็กดัดประตู กว้ำง 1.70 x ยำว 2.45 เมตร จ ำนวน 7 ชุด  
2.2 เหล็กดัดประตู กว้ำง 0.90 x ยำว 2.05 เมตร จ ำนวน 12 ชุด  
2.3 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.40 x ยำว 2.90 เมตร จ ำนวน 35 ชุด   
2.4 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.10 x ยำว 2.90 เมตร จ ำนวน 6 ชุด  
2.5 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.10 x ยำว 1.50 เมตร จ ำนวน 7 ชุด  
2.6 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.10 x ยำว 0.60 เมตร จ ำนวน 14 ชุด  
2.7 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.65 x ยำว 1.60 เมตร จ ำนวน 2 ชุด  
2.8 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.65 x ยำว 3.20 เมตร จ ำนวน 2 ชุด  
2.9 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.65 x ยำว 2.10 เมตร จ ำนวน 7 ชุด  

แผนงานเคหะและชุมชน     จ านวน 7,956,000 บาท 
งานไฟฟ้าและถนน 

งบลงทุน  
     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู 2,958,000 
2. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนป่ำลัน  747,000 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง 
(หย่อมบ้ำนแสนต่อ) 

500,000 

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บ้ำน
ร่มเย็น (หย่อมบ้ำนป่ำลัน) 

310,000 

5. โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้ำน
ร่มเย็น (หย่อมบ้ำนป่ำลัน) 

462,000 

6. โครงกำรวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก 

94,000 

7. โครงกำรวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ 

97,000 



 

8. โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ 

306,000 

แผนงานงบกลาง   จ านวน 56,096 บาท 
งำนงบกลำง  

งบกลำง 
  เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

56,096 

 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ครับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้น ำเสนอรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 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 2561 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 หรือไม ่

มติที่ประชุม - รับหลักกำร      12 เสียง 
- ไม่รับหลักกำร    –  เสียง 
- งดออกเสียง       3 เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เวลำ 10.45  น. 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 

สรุปได้ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ที่ประชุม รับทรำบ 



 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
- 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 2561 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่ำจะให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนกี่คน 

นำยวินัย แซ่พร่ำน 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 คนครับ 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยชูวิทย์ แซ่ลี้            ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                  2) นำยสิทธิชัย แสนพอ       ส.อบต.หมู่ที่ 4 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีใครเสนออย่ำงอ่ืนไหมครับ 



 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรแปร
ญัตติจ ำนวน 3 คน ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ           12 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        3 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เมื่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรม 
กำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 ท่ำน ต่อไปเป็นกำรเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อ คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมกับผู้รับรอง 
ครับ 

นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

- 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) นำยเรืองรอง จะโจ       ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                   2) นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น       ส.อบต.หมู่ที่ 7 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

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

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           12 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        3  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 12 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 ต่อครับ 

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) นำยชูวิทย์ แซ่ลี้      ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                   2) นำยวิศิษฐ์ สุดพิรส  ส.อบต.หมู่ที่ 10 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

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

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           12 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        3 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปร
ญัตติฯคนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 สุดท้ำย
ครับ 
 

นำยทักษิน แสนสุวิโรจน์ 
ส.อบต.หมู่ 1 

- 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) นำยโชคทวี มณีศรีรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 2 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบ นำยอำแซ เยส่อกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็น 
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 



 

มติที่ประชุม 
 

- เห็นชอบ           12 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        3 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 12 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ครับ 
- ขอประกำศว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประกอบไปด้วย่ 
     1) นำยอำเวย ฮำเยก ู                 สมำชิกสภำฯ หมู่ที ่7  
     2) นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น                สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7  
     3) นำยอำแซ  เยซอกู่                  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 12.00 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำ
ประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  (-พักรับประทำนอำหำร-)  

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ 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 17 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 
15.00 น. ถึง 21.00 น. , วันที่ 18 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. ถึง 18.00 น. 
และวันที่ 19 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. ถึง 14.30 น. รวมเวลำ 24 ชั่วโมง
ครึ่ง โดยให้เสนอค ำแปรญัตติได้ที่ ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู 



 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบตำมที่ นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.ม.2  เสนอหรือไม ่
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           12 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        3 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 17 กันยำยน 2561 เวลำ
14.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  เพ่ือคัดเลือก
ประธำน และเลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

หลังจำกกำรประชุมสภำฯแล้ว ขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ท่ำนร่วม
ประชุมเพ่ือเลือกประธำน และเลขำนุกำรฯ นะครับ และขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
ตลอดจนคณะผู้บริหำร สำมำรถมำยื่นค ำแปรญัตติได้ ในวันเวลำดังนี้ต่อไปนี้ 
     - วันที่ 17 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 15.00 น. ถึง 21.00 น.  
     - วันที่ 18 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. ถึง 18.00 น.  
     - วันที่ 19 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. ถึง 14.30 น. 
สถำนที่ ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู โดยมีหลักเกณฑ์กำรยื่นค ำแปรญัตติ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 4 งบประมำณ ข้อ 59 กำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำรขอลดรำยจ่ำย หรือ กำรขอลดจ ำนวน
เงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองรองเช่นเดียวกับกำร
เสนอญัตติ โดยค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังลือต่อประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถิ่นก 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 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่อตั้งเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 13 รายการ  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 



 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งรำยกำรใหม่ จ ำนวน 13 รำยกำร ดังนี้ 
1. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ จ านวน 100,000 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โอนลดครั้งนี้ 100,000 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ ตั้งไว้ 0 
บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 100,000 บำท คงเหลือหลังโอน 100,000 บำท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน 
หมู่ที่ 7 จ ำนวน 90,000 บำท 
โอนลดจำก แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โอนลดครั้งนี้ 90,000 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 
7 ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 90,000 บำท คงเหลือหลังโอน 90,000 บำท 
3.โครงการติดตั้งหลังคากันสาดและประตูเหล็กม้วนอาคารที่ท าการอบต.ห้วยชมภู 
จ านวน 180,000 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร โอนลดครั้งนี้ 180,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ครุภัณฑ์ โครงกำรติดตั้งหลังคำกันสำดและประตูเหล็กม้วนอำคำรที่ท ำกำร อบต.ห้วย
ชมภู ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 180,000 บำท คงเหลือหลังโอน 180,000 บำท 
4.โครงการติดตั้งผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 8 แห่ง เป็นเงิน 128,000 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ ประเภท
วัสดุเครื่องแต่งกำย โอนลดครั้งนี้ 128,000 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถม งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 128,000 บำท คงเหลือ
หลังโอน 128,000 บำท  
5.จัดซื้อจานรับสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์ ส าหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 22,500 
บาท 



 

โอนลดจำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง โอนลดครั้งนี้ 22,500 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถม งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 22,500 บำท 
คงเหลือหลังโอน 22,500 บำท 
6.จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู จ านวน 242,000 บาท 
โอนลดจำก  
1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงำน โอนลดครั้งนี้ 233,860 บำท และ 
2.แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ประเภทค่ำวัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ โอนลดครั้งนี้ 1,840 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 1,840 บำท คงเหลือหลังโอน 242,000  
7.โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12,500 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร โอนลดครั้งนี้ 12,500 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ครุภัณฑ์ โครงกำรติดตั้งป้ำยบอกทำง อบต.ห้วยชมภู ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
12,500 บำท คงเหลือหลังโอน 12,500 บำท 
8.โครงการติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ ในเขต อบต.ห้วยชมภู จ านวน 19,500 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร โอนลดครั้งนี้ 19,500 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข งบลงทุน ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงครุภัณฑ์ ติดตั้งป้ำยห้ำมทิ้งขยะ ในเขต อบต.ห้วยชมภู ตั้งไว้ 0 บำท 
โอนเพิ่มครั้งนี้ 19,500 บำท คงเหลือหลังโอน 19,500 บำท 
9.โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วย
ชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 66,000 บาท 
โอนลดจำก  
1.แผนงำนงบกลำง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โอนลดครั้งนี้ 58,000 บำท 
2.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภทเบี้ยกันดำร โอนลดครั้งนี้ 8,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
66,000 บำท คงเหลือหลังโอน 66,000 บำท 
10.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 
1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วย
ชมภู จ านวน 7 แห่ง เป็นเงิน 56,000 บาท 
โอนลดจำก  
1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ประเภท



 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร โอนลดครั้งนี้ 52,000 บำท และ 
2.แผนงำนกำรเกษตร งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ โอนลดครั้งนี้ 4,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ รำยกำรโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำม
ละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 32 นิ้ว ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
56,000 บำท คงเหลือหลังโอน 56,000 บำท 
11.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานหุ้มหนัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 24,000 บาท 
โอนลดจำก  
1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โอนลดครั้งนี้ 22,000 บำท และ 
2.แผนงำนกำรเกษตร งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำร
จัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ โอนลดครั้งนี้ 2,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีส ำนักงำนหุ้มหนัง ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
24,000 บำท คงเหลือหลังโอน 24,000 บำท 
12.โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 52,000 บาท 
โอนลดจำก 1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนลดครั้งนี้ 50,000 บำท และ 
2.แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข งบด ำเนินงำน หมวดค่ำ
ใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคเอดส์ โอนลดครั้งนี้ 2,000 
บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรโต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่ม
ครั้งนี้ 52,000 บำท คงเหลือหลังโอน 52,000 บำท 
13.โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู 
จ านวน 5 แห่ง เป็นเงิน 4,750 บาท 
โอนลดจำก แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้
สอย ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม โอนลดครั้งนี้ 4,750 บำท  
โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรพัดลมติดผนัง ตั้งไว้ 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 4,750 บำท 
คงเหลือหลังโอน 4,750 บำท 



 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม ่ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร 
โดยจะเรียงล ำดับที่ละโครงกำรไปนะครับ เริ่มจำกโครงการที่ 1. ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ จ านวน 100,000 บาท 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จ านวน 90,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 3.โครงการติดตั้งหลังคากันสาดและประตูเหล็กม้วนอาคารที่ท าการ
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 180,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 4.โครงการติดตั้งผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 8 แห่ง เป็นเงิน 128,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 5.จัดซื้อจานรับสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์ 
ส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 
22,500 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  



 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 6.จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู จ านวน 242,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 7.โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12,500 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 8.โครงการติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ ในเขต อบต.ห้วยชมภู จ านวน 
19,500 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 9.โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 66,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 10.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 7 แห่ง เป็นเงิน 56,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  



 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 11.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานหุ้มหนัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 24,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  
 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 12.โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 52,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ต่อไป 
โครงการที่ 13.โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 5 แห่ง เป็นเงิน 4,750 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
5.6 เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนสถานที่ราชการ ของ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 2 รำยกำร 
ขอเชิญเลขำสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญท่ำนนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำนกระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู อนุมัติรื้อ
ถอนสถำนที่รำชกำร ของ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 1. โรงจอดรถ 
อบต.ห้วยชมภู และ 2 สถำนที่พักผู้มำติดต่อรำชกำร  
เนื่องจำก ทำงอบต.ห้วยชมภู จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.ห้วย
ชมภู ส ำหรับจัดกิจกรรม หรือ โครงกำร ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชำชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ อำคำรอเนกประสงค์แห่งนี้ จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภำฯ
เพ่ือรื้อถอนครับถอนอำคำรบ้ำนพักรับรองนักท่องเที่ยว อบต.ห้วยชมภู เพ่ือปรับภูมิ
ทัศน์ เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยไว้ บริกำรประชำชน และสำธำรณประโยชน์อื่นๆครับ  
 
 



 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ หรือ สอบถามไมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้
ด้วยครับ  
 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  12  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   3  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เข้ำสู่วำระเรื่องอ่ืนๆ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หำกไม่มีผู้ใดน ำเสนออีก ข้ำพเจ้ำขอปิดกำร
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2561 

ปิดการประชุมเวลา 14.15 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   
 
 
 


