
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 (วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

วันพฤหัสบดีที ่20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
2 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำ อบต. จตุพล    อินต๊ะสงค์ 
3 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์     แซ่ลี ้
4 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ทักษิน    แสนสุวิโรจน์  
5 นำยโชคทวี    มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี    มณีศรีรักษ์ 
6 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ     เยซอกู่ 
7 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ     แลเชอ 
8 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
9 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4  บ้ำนผำลั้ง วินัย      แซ่พร่ำน 
10 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
11 นำยพรพจน์ แซ่เติ้น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ้น 
12 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
13 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช    จะซำ 
14 นำยวุฒิชัย     เนติวุฒ ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ วุฒิชัย     เนติวุฒิ 
15 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี       จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้ำนกกน้อย ลำกิจธุระ 
2 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย ลำกิจธุระ 

3 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู ลำกิจธุระ 
4 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก ลำกิจธุระ 

5 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู ลำกิจธุระ 
6 นำยวิศิษฐ์      สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 10  บ้ำนจะคือ ลำกิจธุระ 
 

 
 
 
 
 
 

 



ผู้มำเข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริกำรส่วนต 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 วงศ์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 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 15   คน 
ผู้ลำประชุม        6 คน  
ผู้ขำดประชุม  - คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 10 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.15 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 14 คน , ลำประชุม 6 คน คือ 
นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9, สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ประธำนสภำฯ, นำยวิศิษฐ์ สุดพิรส ส.อบต.หมู่ที่ 
10 , นำยอิทธิพล ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ,นำยสันติภำพ ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 และนำยวันชัย ลิ่วตระกูล ส.อบต.
หมู่ที่ 6 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2561 (วำระที่ 2  แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติ) ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ 
ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 วำระที่ 2 
แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ  ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นำยวัฒนวิทูร  แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

สวัสดีครับ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เข้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำก
วันนี้ ท่ำนประธำนสภำฯ ติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ จึงได้แจ้งให้
กระผม มำท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้แทนครับ 
- ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้มีกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561 เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 วำระที่ 1 รับหลักกำร และมีกำรก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ 
วันที่ 17 กันยำยน 2561 เวลำ 15.00 น. – 21.00 น.วันที่ 18 กันยำยน 2561 เวลำ 07.00 
น. – 18.00 น. และวันที่ 19 กันยำยน 2561 เวลำ 07.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุม
สภำ อบต.ห้วยชมภู ไปแล้วนั้น ในกำรนี้ ทำงสภำฯ จึงได้ก ำหนดวันที่ประชุมสภำฯ เพ่ือ 
 



พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ .2561 วำระที่ 2 แปร
ญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ  ในวันที่ 20 กันยำยน 2561 ซึ่งเป็นวันนี้ ครับ 
- ส ำหรับในวันนี้ เป็นกำรประชุมต่อเนื่องมำจำกกำรประชุมครั้งก่อน เรื่องกำรพิจำรณำ
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 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.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและรำยงำนมติของ
แปรญัตติต่อที่ประชุมสภำ อบต. 

นำยอำเวย ฮำเยกุ 
เลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรฯ 

เรียน ประธำนสภำ และสมำชิกทุกท่ำน กระผมนำยอำเวย ฮำเยกุ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
แปรญัตติฯ ขอเรียนชี้แจงรำยงำนกำรประชุมแปรญัตติฯ แทนท่ำนประธำนคณะกรรมกำร 
เนื่องจำกท่ำนประธำนคณะกรรมกำรไม่สบำย เจ็บคอ ไม่สำมำรถใช้เสียงได้ ดังนี้ 

 ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ในกำรประชุมสมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
17 กันยำยน 2561 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และท่ีประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้มีมติ
เลือกประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยำยน 
2561 ประกอบไปด้วย  
1.นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น  ส.อบต.หมุ่ที่ 7  เป็นประธำนกรรมกำรฯ  
2.นำยอำแซ เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3   เป็นกรรมกำร  
3.นำยอำเว่ย ฮำเยกุ ส.อบต.หมุ่ที่ 7  เป็นกรรมกำร และเลขำนุกำร 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 50 ก ำหนดว่ำ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้
พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิมและตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม
ทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุ
ว่ำได้มีหรือไม่มีกำรแก้ ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็น
ของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่ง
รำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ ให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบกำรรำยงำนหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 
 คณะกรรมกำรแปรญัตติขอรำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและมติที่ประชุม



คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ฯ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561 มีมติให้
ก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ ดังนี้ 
          วันที่ 17 กันยำยน 2561 เวลำ 15.00 น. – 21.00 น. 
          วันที่ 18 กันยำยน 2561 เวลำ 07.00 น. – 18.00 น. และ 
          วันที่ 19 กันยำยน 2561 เวลำ 07.00 น. – 14.30 น. รวมระยะเวลำเท่ำกับ 24 
ชั่วโมงครึ่ง โดยให้เสนอค ำแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู  ผลปรำกฏว่ำใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว ไม่มีผู้ใดมำยื่นค ำแปรญัตติฯ คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณฯตำมร่ำงเดิมที่ประธำนสภำฯ ได้ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
พิจำรณำ 
2. ไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมำณฯ ดังกล่ำว 
3. ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใดๆ 
            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2561 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 1 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
- ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ สมำชิกสภำฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำรหรือจ ำนวนใน
รำยกำรมิได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็นรำยจ่ำยที่เป็นเงิน
ส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 51 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระท่ีสอง ให้ปรึกษำเรียงล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่ำงอ่ืน 
ถ้ำท่ีประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

เนื่องจำกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ำไม่มีผู้ใดยื่นค ำแปรญัตติ และคณะกรรมกำร
แปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯตำมร่ำงเดิมที่ประธำนสภำฯ ได้ส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯพิจำรณำ โดยไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของ
ข้อบัญญัติงบประมำณฯ และไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวน
ค ำแปรญัตติใดๆ 
- จะมีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่ำเห็นชอบกับ
ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี



งบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ที่นำยก อบต.เสนอ โดยไม่มีกำรแปรญัตติใดๆ 
หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ      จ ำนวน  13  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง จ ำนวน   1  เสยีง  

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเลียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระเบียบวาระท่ี 6 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2561 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 1 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 กำรพิจำรณำ
ร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำร
อภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้
ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรขอให้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ข้ำพเจ้ำจึงขอมติที่ประชุมว่ำจะให้ตรำเป็น
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หรือไม่ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้ยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ   จ ำนวน   13   เสียง   
- ไม่เห็นชอบ จ ำนวน  -     เสียง  
- งดออกเสียง จ ำนวน  1    เสียง   

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง
รองประธำนสภำฯ 

- เนื่องจำกบัดนี้ เวลำ 12.00 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึง
หยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำประชุมต่อใน
เวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 7 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 

รายการ  

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 

เรียนเชิญ เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 



นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำ กำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 
 

เรียนเชิญ นำยก อบต.เสนอโครงกำรที่ประสงค์โอนงบประมำณ ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี 2561 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 
จ ำนวน 6 รำยกำร รวมเป็นเงิน 191,000 บำท ดังนี้ 
1. จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 57,000 บำท  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจำก อบต.ห้วยชมภู ไฟฟ้ำดับบ่อย ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนไม่ได้ 
จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติซื้อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ในกิจกำรของ อบต.ห้วยชมภู  
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่องละ 
16,000 บำท เป็นเงิน 32,000 บำท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจำกงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้
ท ำงำน จึงขออนุมัติจัดซื้อ จ ำนวน 1 เครื่อง และกองคลังมีควำมจ ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ไว้ใช้ส ำรองในกรณีไฟฟ้ำดับ ไม่สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์แบบ PC ได้ ขออนุมัติจัดซื้อ 
1 เครื่อง 
3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ 1 (จอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 4 
เครื่อง รำคำเครื่องละ 22,000 บำท เป็นเงิน 88,000 บำท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจำก อบต.ห้วยชมภู มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมขึ้น คอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อกำรใช้งำน จึงขออนุมัติจัดซื้อ จ ำนวน 4 เครื่อง ดังนี้ 
     1. ส ำนักงำนปลัด งำนบุคลำกร จ ำนวน 1 เครื่อง 
     2. ส ำนักงำนปลัด งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 เครื่อง 
     3. กองคลัง งำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 เครื่อง 
     4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม งำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 เครื่อง 
4. จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบฝังติดเพดาน รำคำเครื่องละ 5,000 บำท จ ำนวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บำท  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือระบำยอำกำศ ในห้องเก็บฎีกำ และห้องท ำงำนกองคลัง  
5. จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ ำนวน 1 จอ เป็นเงิน 
4,000 บำท  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์ของเจ้ำพนักงำนพัสดุ เริ่มเสื่อมสภำพ
ตำมกำลเวลำ หน้ำจอมีเส้น อำจจะท ำให้สำยตำของเจ้ำหน้ำที่เสียได้ จึงขออนุมัติจัดซื้อ
หน้ำจอใหม่ เพ่ือใช้ท ำงำน 
 

 

  



นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 
 

ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม ่ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร โดยจะ
เรียงล ำดับที่ละโครงกำรไปนะครับ 
1) จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 57,000 บำท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  13  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โครงกำรที่ 2) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำ
เครื่องละ 16,000 บำท เป็นเงิน 32,000 บำท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  13  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โครงกำรที่ 3) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ 1 (จอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 4 เครื่อง รำคำเครื่องละ 22,000 บำท เป็นเงิน 88,000 บำท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  13  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

นำยวัฒนวิทูร แยลองรอง
ประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โครงกำรที่ 4) จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบฝังติดเพดาน รำคำเครื่องละ 5,000 บำท 
จ ำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บำท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  13  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

นำยวัฒนวิทูร แยลองรอง
ประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โครงกำรที่ 5) จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ ำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บำท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  13  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  



นำยวัฒนวิทูร แยลองรอง
ประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 ขออนุมัติกันเงินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 
18 รายการ   

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 
 

- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558  หมวดที่ 5 กำรกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องจ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น รำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำ
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี 
      หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันตำมเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นหรือกรณีมีควำม
จ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินและขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยเงินแล้วหำกไม่ได้ด ำเนินกำรหรือมีเงินเหลือจ่ำยจำกเงินดังกล่ำวให้เงินจ ำนวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม 

นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
กระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขออนุมัติกันเงิน
โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยละเอียด
ดังนี้ 
รายการค้างจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 4 โครงการดังนี้  
1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จ ำนวน 498,000 บำท 
2) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ ำนวน 440,000 บำท 
3) โครงกำรปรับปรุงอำคำรที่พักพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 138,000 บำท 
4) โครงกำรซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อถนนสำยหลักทำงขึ้น อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 62,000 บำท 
รายการค้างจ่าย กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 14 โครงการดังนี้ 
1) โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 จ ำนวน 70,000 บำท 
2) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 7 จ ำนวน 98,000 บำท 
3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 90,000 บำท 
4) โครงกำรติดตั้งป้ำยบอกทำง อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 12,500 บำท 
5) โครงกำรติดตั้งป้ำยห้ำมทิ้งขยะ ในเขต อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 19,500 บำท 

 



6) โครงกำรติดตั้งหลังคำกันสำด และประตูม้วน อำคำรที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน  
180,000 บำท 

7) โครงกำรจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน  12 ตัว ตัวละ 4,400 บำท เป็นเงิน 
52,000 บำท 

8) โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนหุ้มหนัง จ ำนวน 12 ตัว ตัวละ 2,000 บำท เป็นเงิน 24,000 
บำท  

9) โครงกำรจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 12 ตู้ ตู้ละ 5,500 บำท เป็นเงิน 66,000 บำท 
10) โครงกำรจัดซื้อจำนรับสัญญำณโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญำณ และอุปกรณ์ จ ำนวน 
12 ชุด ชุดละ 1,500 บำท เป็นเงิน 22,500 บำท 
11) โครงกำรจัดซื้อพัดลม ติดผนัง จ ำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 950 บำท เป็นเงิน 4,750 บำท 
12) โครงกำรจัดซื้อโต๊ะประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 242,000 บำท 
13) โครงกำรจัดซื้อผ้ำม่ำนตำไก่พร้อมอุปกรณ์ ส ำหรับติดตั้งอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 128,000 บำท 
14) โครงกำรจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ ำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บำท 

เป็นเงิน 56,000 บำท  

นำยวัฒนวิทูร แยลองรอง
ประธำนสภำฯ 
 

จากทีน่ายกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้อภิปรายเรื่องการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
และแบบก่อหนี้ผูกพัน เหตุผลความจ าเป็นเพราะโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังด าเนินการไม่
เสร็จ และมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการดังกล่าวต่อ ส าหรับครุภัณฑ์ส านักงานก็มี
ความจ าเป็นต้องใช้ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
แห่งนี้ด้วยครับ  

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  13  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 13 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำคะแนน
เสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง อ่ืนๆ  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ  

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 
3 ประจ ำปี 2561 (วำระที่ 2 แปรญัตติ วำระท่ี 3 ลงมติ) และขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละ
เวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

 
 
 



ปิดประชุม เวลา 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  
 
 


