
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยสามัญ  สมัยที ่2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 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 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์ แซ่ลี้ 
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 เยชอกู่ 
7 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ แลเชอ 
8 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย แสนพอ 
9 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ ไนค ำ 
10 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย ลิ่วตระกูล 
11 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์ แซ่เติ๋น 
12 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย ฮำเยกุ 
13 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที แสนหลง 
14 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช จะซำ 
15 นำยเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
16 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11  บ้ำนร่มเย็น อัสนี จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง ลำกิจ 
2 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย ลำกิจ 
 
ผู้ขาดประชุม    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยพรชัย ประเสริฐสุขกุล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลชำนุกำร สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  จตุพล อินต๊ะสงค์ 
5 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
6 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
7 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
8 นำยพิชิต เงินแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี  พิชิต เงินแก้ว 
9 นำยปรีชำ กนกนำฎกุล ก ำนันต ำบลห้วยชมภู ปรีชำ กนกนำฎกุล 
10 นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป อนุสรำ อะจิมำ 
11 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
12 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 

 
ผู้มำประชุม 16   คน 
ผู้ลำประชุม        2 คน  
ผู้ขำดประชุม  - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  12 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.15 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 16 คน , ขำดประชุม – คน 
และลำประชุม เรื่องจำกติดภำรกิจ คือนำยสิทธิชัย แสนพอ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู หมู่
ที่ 4 และนำยอิทธิพล ในค ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 5 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2562 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 วำระที่ 1 รับหลักกำร และเรื่องพิจำรณำอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชน ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- สวัสดีท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ห้วยชมภู , คณะผู้บริหำร , ก ำนันต ำบลห้วยชมภู และ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ส ำหรับเรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ ประชำสัมพันธ์ คือ 
ในวันที่  19 – 21 สิ งห ำคม  2562 สถำบั น ฝึ กอบรม เพ่ื อ พัฒ นำชำยแดน ใต้ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ ได้จัดโครงกำรอบรมกลยุทธ์ประชุมสภำท้องถิ่น เกี่ยวกับ
กำรจัดท ำแผน ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และกำรเตรียมกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ภำยใต้ พระรำชบัญญัติเลือกตั้ง พ.ศ.2562 (ใหม่) ขอเชิญผู้สนใจเข้ำร่วม
อบรมได้นะครับ แจ้งชื่อได้ที่เจ้ำหน้ำที่ หรือ เลขำสภำฯ ครับ 



 

ที่ประชุม 
 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1
ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำน
บันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

มติที่ประชุม -รับรอง               จ านวน      15   เสียง 
-ไม่รับรอง            จ านวน       -    เสียง 
-งดออกเสียง         จ านวน       1    เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย 
จตุพล อินต๊ะสงค ์เลขำนุกำรสภำฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 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 2563 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.2563 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 ณ ปัจจุบัน วันที่ 30 
กันยำยน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 64,245,275.61 บำท 
     1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 20,931,030.40 บำท 
     1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 19,992,990.87 บำท 
     1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1 
โครงกำร รวม 308,000.00 บำท  
     1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 34 โครงกำร รวม 
4,310,372.49 บำท 
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ณ ปัจจุบัน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2562 
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 52,550,013.25 บำท ประกอบด้วย 
หมวดภำษีอำกร                                            จ ำนวน 69,873.77 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต           จ ำนวน 615,840.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                                จ ำนวน 310,838.33 บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์      จ ำนวน 0.00 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                    จ ำนวน 177,445.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน                                      จ ำนวน 60,000.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร                                         จ ำนวน 23,076,638.00 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                   จ ำนวน 28,239,378.00 บำท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 23,900.00 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 35,261,010.64 บำท ประกอบด้วย 
งบกลำง                                             จ ำนวน 8,333,531.00 บำท 
งบบุคลำกร                                          จ ำนวน 10,688,612.00 บำท 
งบด ำเนินงำน                                        จ ำนวน 7,902,688.61 บำท 
งบลงทุน                                              จ ำนวน 4,086,924.50 บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น                                        จ ำนวน 0.00 บำท 
งบเงินอุดหนุน                                        จ ำนวน 4,249,254.53 บำท 
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 23,900 บำท 
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,791,000.00 บำท 
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท 
(7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 

2. ในปีงบประมาณ 2563  
ผู้บริหำร อบต.ห้วยชมภู ประมำณกำรรำยรับไว้ที่ 54,540,000 บำท และประมำณ
กำรรำยจ่ำยไว้จ ำนวน 54,540,000 บำท โดยแยกเป็นประเภทรำยรับ และรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 
รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ประเภท รายได้ 
จ านวน (บาท) 

รายรับจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภำษีอำกร 71,114.68  50,000.00  10,600.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 1,890,182.00 356,000.00 50,400.00 
หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 321,422.98 270,000.00 330,000.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 196,325.00 11,000.00 185,000.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท รายได้ 
จ านวน (บาท) 

รายรับจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,479,044.66 687,000.00 576,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้    

หมวดภำษีอำกร 26,589,646.87 21,313,000.00 26,764,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 26,589,646.87 21,313,000.00 26,764,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,101,978.40 26,500,000.00 
26,764,000.0

0 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 26,101,978.40 26,500,000.00 26,764,000.00 

รวม 55,170,669.93 48,500,000.00 54,540,000.00 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท รายจ่าย 
จ านวน (บาท) 

รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

 ประมารณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

   งบกลำง 8,310,723.00 9,472,771.00 10,468,915.00 
   งบบุคลำกร 12,776,640.00 16,706,800.00 16,231,440.00 

   งบด ำเนินงำน 11,817,210.23 14,455.429.00 15,385,545.00 
   งบลงทุน 5,231,354.00 4,941,000.00 7,582,900.00 
   งบเงินอุดหนุน 3,781,800.00 3,924,000.00 4,871,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,899,727.23 48,500,000.00 54,540,000.00 

 
 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 

(1) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ  
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(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. 2563  
ด้าน ยอดรวม (บาท) 

ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 14,913,440.00 
   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 570,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงำนกำรศึกษำ 16,452,145.00 

   แผนงำนสำธำรณสุข 640,000.00 
   แผนงำนเคหะและชุมชน 3,524,500.00 

   แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน 130,000.00 
   แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 454,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  

   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 7,275,000.00 
   แผนงำนกำรเกษตร 112,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น  
   แผนงำนงบกลำง 10,468,915.00 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,540,000.00 

   สุดท้ำยนี้ กระผมขอเสนอรำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 54,540,000 บำท 
(-ห้ำสิบสี่ล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นบำทถ้วน-) โดยจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกอธิบำยรำยละเอียดตำมแผนงำนดังเอกสำร
ร่ำงงบประมำณท่ีประธำนสภำฯ ได้น ำส่งให้ทุกท่ำนแล้ว 
- ส ำหรับรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยตำมข้อบัญญัติ แบ่งตำมแผนงำน ขอเชิญ
หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม และผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ได้ชี้แจงครับ 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผม
นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป       จ านวน 11,783,440บาท 

งานบริหารทั่วไป 
งบ/ประเภท จ านวน (บาท) 

งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,872,440 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,606,000 

รวมงบบุคลากร 8,478,440 



 

งานบริหารทั่วไป (ต่อ) 
งบ/ประเภท จ านวน (บาท) 

งบด าเนินงาน  
   ค่ำตอบแทน  624,000 
   ค่ำใช้สอย 1,412,000 
   ค่ำวัสดุ 537,000 
   ค่ำสำธำรณูปโภค 370,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,943,000 
งบลงทุน  
   ค่ำครุภัณฑ์ 322,000 

รวมงบด าเนินงาน 322,000 
งบเงินอุดหนุน  
   เงินอุดหนุน 40,000 

รวมงบด าเนินงาน 40,000 
รวมท้ังสิ้น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 11,783,440 

ส ำหรับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ของงำนบริหำรทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. โครงกำร อบต.สัญจร พบประชำชน 20,000 
2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยกิจกรรม 5 ส 10,000 
3. โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ (วันชำติ) 5,000 
4. โครงกำรวันแม่แห่งชำติ 5,000 
5. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบลฯ 20,000 
6. โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ฯ 40,000 
7. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

10,000 

 

นำยพิชิต เงินแก้ว 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ประ
ผมนำยพิชิต เงินแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีรักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกอง
คลัง อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง ดังนี้ 

งานบริหารงานคลัง 
รายการ จ านวน (บาท) 

งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,131,000 

รวมงบบุคลากร 2,131,000 
งบด าเนินงาน  
   ค่ำตอบแทน  422,000 

   ค่ำใช้สอย 485,000 

   ค่ำวัสดุ 55,000 
รวมงบบุคลากร 982,000 

รวมท้ังสิ้น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 2,131,000 



 

ส ำหรับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ของงำนบริหำรงำนคลัง ซึ่งอยู่ในหมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ 5,000 
2. โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษี 100,000 
3. โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 5,000 
4. โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง,ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง,ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน,กำรเบิกจ่ำยเงิน 
และข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน 

250,000 

รวม 360,000  

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ของงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่ำใช้
สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ และหมวดครุภัณฑ์  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รายการ จ านวน (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย  
   1. โครงกำรฝึกทบทวนอำสำสมคัรป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 100,000 
   2. โครงกำรฝึกอบรมกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภยัน้ ำป่ำไหลหลำก ดิน
ทรุด ดินถลม่ แผ่นดินไหว 

10,000 

   3. โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยผูค้นและสัตว์กรณภีัยพิบัติ 20,000 
   4. โครงกำรลดอุบัตเิหตุทำงถนน 20,000 
   5. โครงกำรอบรมและป้องกันกำรเกิดอัคคภีัย ไฟป่ำ 10,000 

รวม หมวดค่าใช้สอย 160,000 
หมวดค่าวัสดุ  
   วัสดุเครื่องแต่งกำย (ชุด อปพร.) 300,000 

รวม หมวดค่าวัสดุ 300,000 
หมวดครุภัณฑ์  
   ครุภัณฑ์อื่น รำยกำร จดัซื้อเครือ่งเป่ำลม ส ำหรับท ำแนวกันไฟ 80,000 

รวม หมวดครุภัณฑ์ 80,000 
 

นำงกชนันท์ วงค์แก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉัน
นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม อบต.ห้วย
ชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
แผนงานการศึกษา      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
รายการ จ านวน (บาท) 

งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,220,500 

รวมงบบุคลากร 1,220,500 



 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 
รายการ จ านวน (บาท) 

งบด าเนินงาน  
   ค่ำตอบแทน  176,000 
   ค่ำใช้สอย 100,000 
   ค่ำวัสดุ 37,000 

รวม งบด าเนินงาน 313,000 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

รายการ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,760,000 

รวม งบบุคลากร 2,760,000 
งบด าเนินงาน  
   ค่ำตอบแทน  280,000 
   ค่ำใช้สอย  4,447,740 
   ค่ำวัสดุ 2,891,805 
   ค่ำสำธำรณูปโภค 35,000 

รวม งบบุคลากร 7,654,545 
งบเงินอุดหนุน  
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 4,495,200 

รวม งบเงินอุดหนุน 4,495,200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ของแผนงำนกำรศึกษำหมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ดังนี้ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย  
1. โครงกำรขับเคลื่อนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลห้วยชมภู 20,000 

รวม หมวดค่าใช้สอย 20,000 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวดค่าใช้สอย 
1. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 20,000 
2. โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

10,000 

3. โครงกำรค่ำวิชำกำร 5,000 
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู และผู้ดูแลเด็ก 20,000 
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหัว)) 

574,600 

6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำ) 

381,940 

7. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำง 
วัน) 

1,656,200 

รวม หมวดค่าใช้สอย  



 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 

แผนงานสาธารณสุข       
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ของแผนงำนสำธำรณสุข หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ดังนี้ 

งานสาธารณสุขและงานสาธารสขุอื่นๆ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย  
   1. โครงกำรพ่นหมอกควันป้องกันยุงลำย 100,000 
   2. โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน 
แบบ 3 R  

30,000 

   3. โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

220,000 

   4. โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำและกำรจัดกำรน้ ำเสียในชุมชน 30,000 
รวม หมวดค่าใช้สอย  

หมวดค่าวัดสุ  
   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 

รวม หมวดค่าวัสดุ 50,000 
 

นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม 
นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
รายการ จ านวน (บาท) 

งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,641,500 

รวม งบบุคลากร 1,641,500 
งบด าเนินงาน  
   ค่ำตอบแทน  233,000 
   ค่ำใช้สอย 390,000 
   ค่ำวัสดุ 360,000 

รวม งบด าเนินงาน 983,000 
งานไฟฟ้าและถนน 

งบด าเนินงาน  
   ค่ำวัสดุ  770,000 

รวม งบด าเนินงาน 770,000 
งานสวนสาธารณะ 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  
   โครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

100,000 

รวม งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 
 

 
 
 

 
 
 



 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
หมวดค่าใช้สอย  
   1. โครงกำรวันผู้สูงอำยุแห่งชำต ิ 10,000 
   2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตแกผู่้ด้อยโอกำส 30,000 
   3. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ 30,000 
   4. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกลุม่สตร ี 30,000 
   5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกลุม่อำชีพ 30,000 

รวม หมวดค่าใช้สอย 130,000 
 

นำงกชนันท์ วงค์แก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
งานกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ  
   โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนต ำบลห้วยชมภู (โรงเรียนห้วยชมภู) 50,000 

รวม งบเงินอุดหนุนฯ 50,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมวดค่าใช้สอย 
   โครงกำรสืบสำน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่ำ 300,000 

รวม หมวดค่าใช้สอย 300,000 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ  

    โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจดักิจกรรมของส่วน
รำชกำรและองค์กรจังหวัดเชียงรำย(ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงรำย) 

36,000 

รวม งบเงินอุดหนุนฯ 36,000 
 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
หมวดค่าใช้สอย  
   1. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลห้วยชมภ ู 48,000 
   2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพชุมชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

20,000 

รวม หมวดค่าใช้สอย 68,000 
 

นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  
   ค่าชดเชยผลอาสิน  
          - เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 50,000 
   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ  
         - เงินส ำหรับค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน ที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล ฯ เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

500,000 

รวมงบลงทุนฯ 550,000 



 

นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
   งบด าเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 770,000 

รวม งบด าเนินงาน 770,000 
   งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  
     1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหลักเชื่อมต่อหมู่บ้ำน 1,700,000 
     2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยสำ้น 395,000 
     3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ 500,000 
     4. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 500,000 
     5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง 500,000 
     6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย 278,000 
     7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภ ู 500,000 
     8. โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้ำนปำงขอน 158,000 
     9.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้ำนปำงขอน 342,000 
     10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว 
(หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอก) 

243,000 

     11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว  257,000 
     12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก 250,000 
     13. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคอื 355,000 
     14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ 145,000 
     15. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น 297,000 
     16. โครงกำรปรับขยำยลำนเอนกประสงค์ บ้ำนรม่เย็น หมู่ที่ 11 200,000 

รวม งบลงทุนฯ 6,620,000 
งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  
อุดหนุนส่วนรำชกำร  
       โครงกำรขยำยแนวเขตไฟฟ้ำ และขยำยไฟก่ิง หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก 250,000 

รวม งบเงินอุดหนุนฯ 250,000 

แผนงานการเกษตร      
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
   งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  
   1. โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ ำและสถำนท่ีส ำคัญ 50,000 
   2. โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 2,000 
   3. โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 50,000 
   4. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

10,000 

รวม หมวดค่าใช้สอย 112,000 

 
 



 

นำยชำติสยำม เวียงค ำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

แผนงานงบกลาง  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
   งบกลาง  
   1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,000 
   2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 
   3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 7,000,000 
   4. เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 2,400,000 
   5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 88,000 
   6. ส ำรองจ่ำย 400,000 
   7. รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน   
         - เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (กบท.) 273,400 
         - เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี (สปสช.) 

153,515 

รวม หมวดค่าใช้สอย 10,468,915 
  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ครับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู และเจ้ำหน้ำที ่ได้น ำเสนอรำยละเอียด
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
- ล ำดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขำนุกำรสภำฯ อธิบำยข้อระเบียบกฎหมำยครับ 

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 2563 หรือไม ่



 

มติที่ประชุม - รับหลักการ      15 เสียง 
- ไม่รับหลักการ    –  เสียง 
- งดออกเสียง       1 เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เวลา 12.15  น. 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

สรุปได้ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เนื่องจำกบัดนี้เป็นเวลำ 12.16 น. เลยเวลำเที่ยงมำแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำน
อำหำร และขอให้ทุกท่ำนเข้ำประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  (-พักรับประทานอาหาร-)  

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- 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) ประกอบด้วยสมำชิกสภำฯจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 วิธีกำรเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอชื่อ ใน
กรณีท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำฯ รับรองไม่น้อยกว่ำสองคน 
ข้อ 109 กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรจำก
กรรมกำรสภำท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นจะก ำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำนัดประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำยแล้วนั้น ต่อไปเป็นกำรเลือก



 

ประธำนสภำฯ คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ซึ่งประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอ
มติที่ประชุมว่ำ จะให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนกี่คนครับ 

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) นำยสันติภำพ ในค ำ       ส.อบต.หมู่ที่ 5 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีใครเสนออย่ำงอ่ืนไหมครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติจ านวน 3 คน ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ           15 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เมื่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรม 
กำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 ท่ำน ต่อไปเป็นกำรเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขอให้ท่ำนสมำชิก
สภำฯ เสนอชื่อ คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมกับผู้รับรอง ครับ 

นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

- ขอเสนอนำยทักษิน แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 
1 ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยทักษิน แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 
หรือไม่ครับ 

นำยทักษิน แสนสุวิโรจน์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่  1) นำยวันชัย ลิ่วตระกูล      ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                   2) นำยอำยะ แลเชอ          ส.อบต.หมู่ที่ 3 



 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายทักษิน แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           15 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1  เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยทักษิน แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปร
ญัตติฯ คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 ต่อครับ 

นำยอำแซ เยชอกู่ 
ส.อบต.หมู่ 3 

- ขอเสนอ นำยสมเดช จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยสมเดช จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 หรือไม่
ครับ 

นำยสมเดช จะซำ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                   2) นำยวินัย แซ่พร่ำน      ส.อบต.หมู่ที่ 4 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ นายสมเดช จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           15 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผลปรำกฏว่ำ
นำยสมเดช จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯคนที่ 2  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 สุดท้ำย
ครับ 
 

นำยเรืองรอง จะโจ 
ส.อบต.หมู่ 9 

- ขอเสนอ นำยวัฒนวิทูร แยลอง ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 
ครับ 



 

 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง ส.อบต.หมู่ที่ 11 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 
หรือไม่ครับ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยสันติภำพ ไนค ำ    ส.อบต.หมู่ที ่5 
                  2) นำยอัสนี จะสือ         ส.อบต.หมู่ที่ 11 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ นายวัฒนวิทูร แยลอง ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           15 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผลปรำกฏว่ำ
นำยวัฒนวิทูร แยลอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯคนที่ 3 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 

- ขอประกำศว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2562 ประกอบไปด้วย 
     1) นำยทักษิน แสนสุวิโรจน์        สมำชิกสภำฯ หมู่ที ่1  
     2) นำยสมเดช จะซำ                สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8  
     3) นำยวัฒนวิทูร แยลอง           สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 11  

ที่ประชุม รับทราบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
- 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 9 - 11 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 
08.00 – 16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมงครึ่ง รวมระยะเวลำเท่ำกับ 25 ชั่วโมงครึ่ง โดยให้
เสนอค ำแปรญัตติได้ท่ี ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภูครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบตำมที่ นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.ม.2  เสนอหรือไม ่
 

มตทิี่ประชุม - 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 8 สิงหำคม 2562 เวลำ
17.00 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู  เพ่ือคัดเลือก
ประธำน และเลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

หลังจำกกำรประชุมสภำฯ แล้ว ขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ท่ำนร่วม
ประชุมเพ่ือเลือกประธำน และเลขำนุกำรฯ นะครับ และขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
ตลอดจนคณะผู้บริหำร สำมำรถมำยื่นค ำแปรญัตติได้ ระหว่ำง วันที่ 9 - 11 สิงหำคม 
2562 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 ำรับรองจำกผู้ บริหำร
ท้องถิ่น หรือค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
     ข้อ 61 ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ำยตำมกฎหมำย ถ้ำมีปัญหำว่ำรำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ 
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 



 

ที่ประชุม รับทรำบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.5 นายประสิทธิ์ แซ่หม่ี นายก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 
รายการ  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมำย และหลังจำกนั้นขอเชิญนำยกได้
ชี้แจงต่อครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยจตุพล 
อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ครับ  
        ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก ำหนดว่ำ กำร
โอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้  
     1.จัดท ากรงเหล็กคัดแยกขยะ จ านวน 8 กรง เป็นเงิน 37,600 บาท  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ตำมนโยบำยแห่งชำติ ที่ให้ทุกหน่วยงำนมีกำรคัดแยกขยะใน
ครับเรือน และส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้ำนมีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือน ำไปสู่
กระบวนกำรกำรคัดแยกขยะมูลฝอยแบบ 3 R ดังนั้น กระผมจึงเห็นสมควรให้มีกำร
จัดท ำกรงเหล็กคัดแยกขยะ (แบบ 3 ช่อง) ให้ประชำชนช่วยกันแยกน ำมำทิ้งในที่
ก ำหนด ไม่ทิ้งในที่สำธำรณะ จะท ำให้บ้ำนเมืองสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
อำจก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ และอำจท ำให้สุขภำพของประชำชนแย่ ไม่สบำย 
เจ็บป่วย ได ้
โอนลดจาก  
   แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป งาน บริหำรทั่วไป หมวด    ค่ำใช้สอย  
   ประเภท  ค่ำจ้ำงเหมำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรอ่ืนๆ งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 
143,832 บำท โอนลดครั้งนี้ 37,600 บำท คงเหลือหลังโอนลด 106,232 บำท 
โอนเพิ่ม มาตั้งเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป งาน บริหำรทั่วไป งบ ลงทุน  หมวด ค่ำครุภัณฑ์     
   ประเภท ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว รายการ จัดท ำกรงเหล็กคัดแยกขยะ 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 0 บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ 37,600 บำท คงเหลือหลังโอนลด 
37,600 บำท 

      2. ค่ าออกแบบ  ค่ าค วบคุ ม งานที่ จ่ าย ให้ แก่ เอกชน  นิ ติ บุ คคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้โอน
งบประมำณผิดแผนงำน จึงจ ำเป็นต้องโอนมำให้ถูกต้องตำมแผนงำน เป็นไปตำม



 

ระเบียบฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 
โอนลดจาก  
   แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้ำถนน หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
    ประเภท  ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ 812,198 บำท โอนลดครั้งนี้ 812,198 
บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท  
โอนเพิ่ม  
   แผนงาน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งาน บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมฯ  
    หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง ต้ังไว้ 0 บำท โอนเพ่ิม
ครั้งนี้ 812,198 บำท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 812,198 บำท  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม ่ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประ 
มำณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ โดยจะเรียงล ำดับทีละรำยกำรไปนะครับ  
รายการที่ 1) จัดท ากรงเหล็กคัดแยกขยะ จ านวน 8 กรง เป็นเงิน 37,600 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  15  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนดนะครับ 
รายการที่ 2) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 812,198 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  15  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

5.6 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก (อพ.สธ) ขอเชิญท่ำนนำยก หรือ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉัน
นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 



 

- ตำมหนังสืออ ำเภอเมืองเชียงรำย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.6/3730 ลงวันที่ 28 
มิถุนำยน 2562 เรื่องกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ โครงกำรฯ  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์พืชและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
2. เพ่ือน ำพืชที่ส ำรวจได้ ไปขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม และหำยำก ใกล้จะ
สูญพันธุ์ เพ่ือน ำไปปลูกรักษำพันธุกรรมไว้ในพ้ืนที่ ที่ปลอดภัย 
3. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย กำรส ำรวจ และบรรทุกวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ของประเทศไทยเพ่ือสร้ำงฐำนองค์ควำมรู้ทำงวิทยำกำรท่ีจะน ำไปสู่กำรอนุรักษ์ และ
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน น ำไปสู่กำรวำงรำกฐำนกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือจัดท ำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และทรัพยำกรอ่ืนๆ 
5. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
6. เพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดเครือข่ำยในระดับพื้นที่ 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
1. บรรจุโครงกำรไว้ในแผน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ : ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรเกษตร แผนพัฒนำท้องถิ่น  
2. ขอควำมเห็นชอบจำกประชำคมท้องถิ่น 
3. ขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น 
4. จัดเตรียมเอกสำรแนบโครงกำรฯ ในหนังสือน ำส่งเพ่ือขอเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ 
5. กำรก ำหนดแผนงำนโครงกำร ห้วงเวลำกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ 
6. จัดส่งประกำศและแผนกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณนั้นๆ ช่วงเดือนตุลำคม 
7. จัดส่งประกำศให้คณะท ำงำนทรำบ 
8. ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ พร้อมจัดส่งโครงกำร/ประกำศ/แผนกำร
ด ำเนินงำนในปีปัจจุบัน  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ครับ ก็เป็นโครงกำรที่มีเกียรติและเป็นโครงกำรที่ดีในกำรสนองพระรำชด ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  
- ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อซักถำม สอบถำม เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
- หำกไม่มีท่ำนใดซักถำมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบ เข้ำร่วมสนอง
พระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  15  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เข้ำสู่วำระเรื่องอ่ืนๆ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หำกไม่มีผู้ใดน ำเสนออีก ข้ำพเจ้ำขอปิดกำร
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจ ำปี 
2562 

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   
 
 
 


