
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

 สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 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 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 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ    แลเชอ 
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 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช   จะซำ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว  
 
ผู้ขาดประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยเรืองรอง  จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก  
2 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11  บ้ำนร่มเย็น  

 
 
 
 
 



 
 

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 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลชำนุกำรสภำ อบต. จตุพล    อินต๊ะสงค์ 
5 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
6 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
7 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
8 นำยพิชิต เงินแก้ว นักวิชำกำรเงินและบญัชี รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
พิชิต เงินแก้ว 

9 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
10 ว่ำที่ร้อยตรี ปรัชญำ ปั๋นเกี๋ยง นิติกรปฏิบตัิกำร ปรัชญำ ปั๋นเกี๋ยง 
11 นำยสุพจน์ หมอยำ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญกำร สุพจน์ หมอยำ 
12 นำงรฐษร ศรีสมบัติ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร รฐษร ศรีสมบัติ 
13 นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทัว่ไปปฏิบัติกำร อนุสรำ อะจิมำ 

 
ผู้มำประชุม 15   คน 
ผู้ลำประชุม        1 คน  
ผู้ขำดประชุม  2 คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  13 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลำ 09.15 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 15 คน , ลำประชุม 1 คน คือ 
นำยจะที แสนหลง ส.อบต. หมู่ที่ 8 และผู้ขำดประชุม 2 คน คือ นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 และ 
นำยอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11  
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญ ญั ติ งบประมำณ รำยจ่ ำยประจ ำปี  2562 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 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ ำปี 2562 วำระในวันนี้จะเป็นเรื่องขออนุมัติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และข้อรำชกำรอ่ืนๆ ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมฯ ที่ส่งให้ทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับเรื่องแจ้งให้ทรำบมี 2 เรื่อง ดังนี้ 



    1. ตำมที่สภำฯได้มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ไปเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ ได้รับกำรอนุมัติจำก
นำยอ ำเภอเมืองเชียงรำยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562  
    2 เนื่องจำกในวันนี้ ทำง อบต.ห้วยชมภู จะมีกำรมอบใบประกำศเกียรติคุณแก่
พนักงำนดีเด่น จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยสุพจน์ หมอยำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
ช ำนำญกำร และนำงรฐษร ศรีสมบัติ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร ขอเชิญ
ท่ำนนำยก อบต.ห้วยชมภู ได้มอบใบประกำศเกียรติคุณครั้งนี้ และขอให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำนปรบมือเป็นเกียรติให้กับพนักงำนทั้ง 2 ท่ำนด้วยนะครับ  
    บัดนี้ เป็นเวลำ 09.20 น. ก็ได้ เวลำประชุมสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 วำระที่ 1 รับ
หลักกำร ครับ 

ที่ประชุม  รับทรำบ                        

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ต่อไปเป็นวำระกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2562 (วำระที่ 1 รับหลักกำร) และ
วันที่ 15 สิงหำคม 2561 (วำระที่ 2 แปรญัตติ และ วำระที่ 3 ลงมติ) ขอให้สมำชิก
สภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใด
หรือไม่อย่ำงไร  

ที่ประชุม ไม่มี 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

มติที่ประชุม -รับรอง               จ ำนวน      14   เสียง 
-ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -    เสียง 
-งดออกเสียง         จ ำนวน       1    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 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ต่อที่ประชุมสภำฯ 
ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต. 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอเสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูตำม 
 



เอกสำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯพร้อมเอกสำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ก่อสร้ำงทั้งหมด (ปร.4 ปร.5) ที่แนบมำพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมในครั้งนี้ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ พิจำรณำอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรำกฏว่ำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจำกมีรำยรับบำงประเภทเพ่ิมมำกขึ้น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยชมภู มีรำยรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมำณกำรรำยรับ จึงท ำให้มีควำม
จ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,426,189 บำท                             

 

1. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ณ ปัจจุบัน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2562 ในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
    - ประมำณกำรรำยรับ ณ ปัจจุบัน 6,426,189 บำท โดยแยกเป็นประเภทรำยรับ
ดังต่อไปนี้ 

รายการ 
ยอดประมาณ

การเดิม 
รับจริงระหวา่งป ี

รับจริงเกิน
ประมาณการ 

ยอดประมาณการ 

หมวดภาษีอากร 
ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 30,000 68,273.77 38,273.77 17,400 
ภำษีป้ำย 20,000 1,600  -18,400 0 

รวมหมวดภำษีอำกร 50,000 68,273.77 19,837.77 17,400 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพำณิชย ์

400 320  -80 0 

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 355,600 679,298 323,698 200,000 
รวมหมวดค่ำธรรม 
เนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

356,000 679,618 323,618 200,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
ค่ำเช่ำหรือบริกำร
สถำนท่ี 

20,000 20,000 0 0 

ดอกเบี้ย 250,000 290,838.33 40,838.33 40,000 
รวมหมวดรำยได้จำก
ทรัพย์สิน 

270,000 310,838.33 40,838.33 40,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ค่ำขำยแบบแปลน 10,000 12,600 2,600 600 
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,000 181,945 180,945 120,000 
รวมหมวดรำยได้
เบ็ดเตล็ด 

11,000 194,545 183,545 120,600 

หมวดภาษีจัดสรร 
ภำษีและคำ่ธรรมเนียม
รถยนต์ และล้อเลื่อน 

800,000 783,127.87  -16,872.13 0 

ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม 
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 

9,000,000 10,456,945.75 1,456,945.75 1,440,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ยอดประมาณ

การเดิม 
รับจริงระหวา่งป ี

รับจริงเกิน
ประมาณการ 

ยอดประมาณการ 

ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม 
พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 

4,102,000 4,257,001.65 155,001.65 94,180 

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 250,000 178,402.56  -71,597.44 0 
ภำษีสรรพสำมิต 7,000,000 9,517,605.90 2,517,605.90 2,500,000 
ค่ำภำคหลวงแร ่ 60,000 74,225.84 14,225.84 0 
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 100,000 90,858.55  -9,414.45 0 
ภำษีจัดสรรอื่นๆ 1,000 1,280.40 280 0 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 21,313,000 25,359,175.52 4,046,175.52 4,034,180 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

26,500,000 28,806,766 2,306,766 2,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,500,000 28,806,766 2,306,766 2,000,000 

รวมทุกหมวด 48,500,000 55,480,816.62 6,980,816.62 6,462,180 

 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ  

เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 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. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

ด้าน ยอดรวม (บาท) 
ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 917,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงำนกำรศึกษำ 20,000 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 1,241,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน ยอดรวม (บาท) 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,240,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงำนงบกลำง 44,180 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 6,462,180 
   สุดท้ำยนี้ กระผมขอเสนอรำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 
6,462,180 บำท โดยจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกอธิบำยรำยละเอียดตำมแผนงำนดังเอกสำรร่ำงงบประมำณที่
ประธำนสภำฯ ได้น ำส่งให้ทุกท่ำนแล้ว  

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  
     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
          1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย)  40,000 
เพ่ือใช้เก็บเอกสำรของส ำนักงำนปลัด และกิจกำรสภำฯ จ ำนวน 8 ตู้  
รำคำตู้ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 40,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน,มีแผ่นชั้น 2 แผ่น  
สำมำรถปรับระดับได้,ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมี  
กุญแจล๊อก  
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

 

          2.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง)  5,000 
ส ำหรับเก็บกรอบรูปใบประกำศ และโล่รำงวัลของ จ ำนวน 1 ตู้ รำคำตู้
ละ 5,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพ
ดี ขนำด 4 ฟุต ทรงสูง,มีแผ่นชั้นเหล็ก สำมำรถปรับระดับได้,ประตู
เป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล๊อกตู ้ 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด  เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

 

     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      1.รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
มีรำคำและคุณลักษณะตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ดังนี้ 
    1.ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 
ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab)ปริมำตร หรือก ำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 

829,000 



 
    2.แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ  
          2.1 มีน้ ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่ำ 1 ตัน  
          2.2 มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
          2.3 เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
          2.4 เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ 

     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
      1.ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จ ำนวน 1 ชุด ใช้
ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมนอกสถำนที่ท่ีไม่มีไฟฟ้ำใช้ เช่น กำรจัดประชุม
ประชำคมท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. มีล ำโพงแบบสองทำง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
   2. มีช่องส ำหรับ SD-Card / USB ที่รองรับไฟล์ MP3 และ WMA ได้ 
   3. ไมโครโฟนไร้สำย แบบมือถือ จ ำนวน 2 ตัว 
   4. แบตเตอรี่ส ำรองในตัว สำมำรถใช้งำนได้ถึง 6-8 ชั่วโมง 
   5. ก ำลังขับพำวเวอร์แอมป์ ไม่น้อยกว่ำ 200 วัตต์ 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 

15,000 

     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติด 
ตั้งถังเติมหมึก (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้ 
    1) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner 
 และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
    2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
    3) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
    4) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 
หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm) 
    5) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
    6) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
    7) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200dpi 
    8) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 
 
 

 



    9) สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
    10) สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
    11) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
    12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
  13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface)แบบ10/100  
Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
    14) สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n) 
    15) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
    16) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 20,000 
     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
          1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย)  20,000 
เพ่ือใช้เก็บเอกสำรของกองคลัง จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท
เป็นเงิน 40,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ผลิตจำกเหล็กหนำ
คุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน,มีแผ่นชั้น 2 แผ่นสำมำรถปรับระดับ
ได้,ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล๊อก 
     - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบลงทุน  
     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000 
          1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย)  20,000 
เพ่ือใช้เก็บเอกสำรของกองกำรศึกษำ จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 
บำทเป็นเงิน 40,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ผลิตจำกเหล็กหนำ
คุณภำพดี ขนำด 4 ฟุต แนวนอน,มีแผ่นชั้น 2 แผ่นสำมำรถปรับระดับ
ได้,ประตูเป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล๊อก 
     - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 20,000 
     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000 
          1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย)  20,000 
เพ่ือใช้เก็บเอกสำรของกองช่ำง จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำทเป็น  



เงิน 40,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ผลิตจำกเหล็กหนำคุณภำพดี 
ขนำด 4 ฟุต แนวนอน,มีแผ่นชั้น 2 แผ่นสำมำรถปรับระดับได้,ประตู
เป็นกระจกบำนเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล๊อก 
     - จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
 

งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน  

     - ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ  

1. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 24,500 

จ ำนวน 1 เครื่อง ส ำหรับงำนส ำรวจพื้นที่ในกิจกำร อบต.ห้วยชมภู  
- โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ดังนี้ 
   1) มีเครื่องรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง 
   2) มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD 
   3) บันทึกข้อมูลต ำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด และสร้ำง
เส้นทำงได้ 200 เส้นทำง 
   4) บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 
   5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต ำแหน่งสถำนที่ส ำคัญ
ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ต ำแหน่ง 
   6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัดควำม
ดันบรรยำกำศ 
   7) มีพอร์ตส ำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB Port 
 แบบ High-Speed 
หมำยเหตุ : เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีชื่อ
เรียกอ่ืนคือเครื่องอ่ำนพิกัดทำงภูมิศำสตร์ 

 

     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท สาธารณูปโภค  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2  500,000 
เริ่มต้น บ้ำนนำยอำลู่เปีย มณีศรีรัตน์ พิกดั47Q0563547,2196132 
สิ้นสุด บ้ำนนำยมงคลชัย แซ่ซี พิกัด 47Q563649,2196004 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 170 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 680 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

 

2.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บ้านร่มเย็น 
หมู่ที่ 11 

 389,000 

 
 
 

 



3. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  332,000 
จุดก่อสร้ำง หย่อมบ้ำนห้วยเจริญ พิกัด 47Q0553125,2216888 
กว้ำง 6 เมตร ยำว 6 เมตร สงู 2.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน  
     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท สาธารณูปโภค  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน (หย่อมบ้านติแส หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย)  

500,000 

จ ำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มต้น พิกัด 47Q0562372,2209667 สิ้นสุด 
พิกัด 47 Q0562340,2209724 กว้ำง 4 เมตร ยำว 73 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 292 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 เริ่มต้น พิกัด 47Q0562336,2209762 กว้ำง 4 เมตร ยำว 73  
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ292 ตำรำง
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่บ้าน (บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6) 

500,000 

จุดเริ่มต้น พิกัด 47Q0553502,2208404 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q05535
71,2208506กว้ำง 5 เมตร ยำว 128 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 640 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1ป้ำย 

 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน (บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9) 

500,000 

จุดเริ่มต้น พิกัด 47Q0552650,2217332 จุดสิ้นสุด บริเวณท่ีนำนำงสำว
สุภำพร จะหยู กว้ำง 4 เมตร ยำว 157 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ 
มีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 628 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน (บ้านจะคือ หมู่ที่ 10) 

500,000 

จ ำนวน 2 จุด 
จุดที่ 1 เริ่มต้นต่อจำกท่อ คสล.ล ำห้วยริน จุดสิ้นสุด ท่อ คสล.ล ำห้วย
ไอ่มู ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 130 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 390 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 เริ่มต้น ท่อ คสล.ล ำห้วยไอ่มู จุดสิ้นสุด สวนอำโวคำโดของนำย
ทักชัย แอสอ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 85 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 255 ตำรำง
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
 

 



5.โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน(หย่อมบ้าน
หาดยาว หมู่ที่ 4 - บ้านกกนอ้ย หมู่ที่ 5) 

500,000 

จุดเริ่มต้น พิกัด 47Q0564637,2211813 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q05650
79,2211471กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 650 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย 

 

6.โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน(หย่อมบ้าน
แก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 - หย่อมบ้านอ้ิวเมี้ยน หมู่ที่ 4) 

500,000 

จ ำนวน 4 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1. จุดเริ่มต้นพิกัด 47Q0565431,2210979 จุดสิ้นสุด พิกัด 
47Q0565652,2210716 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ยำว 320 เมตร  
จุดที่ 2 พิกัด 47Q0566321,2210078 จุดสิ้นสุด พิกัด 
47Q0566366,2209828 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ยำว 100 เมตร  
จุดที่ 3 พิกัด 47Q0566414,2209949 จุดสิ้นสุด พิกัด 
47Q0566632,2209942 ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ยำว 240 เมตร  
จุดที่ 4 พิกัด 47Q0566643,2209937 จุดสิ้นสุด พิกัด 
 47Q0566852,2209854 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ยำว 260 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

 

7.โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน (บ้านแม่
สลัก หมู่ที่ 9 - บ้านจะคือ หมู่ที่ 10) 

500,000 

จ ำนวน 5 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 พิกัด 47Q0554018,2216533 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0554326 
,2216338 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 370 เมตร  
จุดที่ 2 พิกัด 47Q0554645,2216054 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0554793 
,2215792 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 340 เมตร  
จุดที่ 3 พิกัด 47Q0554986,2215806 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0555210 
,2215688 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 250 เมตร  
จุดที่ 4 พิกัด 47Q0555217,2215661 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0555300 
,2215609 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 90 เมตร  
จุดที่ 5 พิกัด 47Q0555312,2215607 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0555631 
,2215803 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 350 เมตรพร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย 

 

8.โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน (บ้าน
ร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11) 

417,000 

จ ำนวน 3 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 พิกัด 47Q0565048,2204314 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0564974 
,2204352 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 90 เมตร 
  

 



จุดที่ 2 พิกัด 47Q0565030,2204976 จดุสิ้นสุด พิกัด 47Q0565081 
,2205250 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 280 เมตร 
จุดที่ 3 พิกัด 47Q0565354,2205370 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0565597 
,2205927 กว้ำงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทำงยำว 340 เมตร ปรับเกรด
ถนนลูกรังขนำดกว้ำงเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทำงยำว 1,500 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 91,000 
ขนำดอำคำรกว้ำง 10 เมตร ยำว 15 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
2. โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.ห้วยชมภู 208,000 
อำคำรห้องประชุม อบต.ห้วยชมภู (หลังเก่ำ) พร้อมป้ำยโครงกำร 1ป้ำย  

 
แผนงานงบกลาง     

งานงบกลาง  
งบกลำง 
  เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

44,180 

 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ครับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้น ำเสนอรำยละเอียดรำ่งข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 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 2562 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 หรือไม ่



มติที่ประชุม - รับหลักกำร      14 เสียง 
- ไม่รับหลักกำร    –  เสียง 
- งดออกเสียง       1 เสียง 
 

ที่ประชุมมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เวลำ 10.45 น. 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 

สรุปได้ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ที่ประชุม รับทรำบ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 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 2562 
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           14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

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

นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

- ขอเสนอนำยวินัย แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 ครบั 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยวินัย แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 หรือไม่
ครับ 

นำยวินัย แซ่พร่ำน  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 

ขอผู้รับรองครับ 



ที่ประชุม ผู้รบัรอง ได้แก่  1) นำยวัฒนวิทูร แยลอง     ส.อบต.หมู่ที่ 11 
                   2) นำยพรพจน์ แซ่เติ๋น       ส.อบต.หมู่ที่ 7 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบ นำยวินัย แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

มติทีป่ระชุม - เห็นชอบ           14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1  เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยวินัย แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที ่2 ต่อครับ 

ขอเสนอนำยอำเวย ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยอำเวย ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 หรือไม่
ครับ 

อำเวย ฮำเยกุ  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

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 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบให้นำยทักษิน  แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่  1 เป็น
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ           14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยอำเวย ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอเชิญที่ประชุมเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 สุดท้ำย
ครับ 



 
นำยทักษิน แสนสุวิโรจน์ 
ส.อบต.หมู่ 1 

- ขอเสนอ นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 หรือไม่ครับ 

นำยชูวิทย์ แซ่ลี้  
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ยินดีเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอผู้รับรองครับ 

ที่ประชุม ผู้รับรอง ได้แก่ 1) นำยพรพจน์ แซ่เติ้น     ส.อบต.หมู่ที ่7 
                  2) นำยโชคทวี มณีศรีรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 2 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมครับ เห็นชอบ นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็น 
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุม 
 

- เห็นชอบ           14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         –  เสียง 
- งดออกเสียง        1 เสียง 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- ผลกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ผล
ปรำกฏว่ำนำยชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯคน
ที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
- ขอประกำศว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประกอบไปด้วย่ 
     1) นำยวินัย แซ่พร่ำน                  สมำชิกสภำฯ หมู่ที ่4  
     2) นำยอำเวย ฮำเยกุ                  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 
     3) นำยชูวิทย์ แซ่ลี้                     สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1  

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 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
- 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 19 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 
08.00 น. ถึง 18.00 น. , วันที่ 20 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 18.00 น. 
และวันที่ 21 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 12.30 น. รวมเวลำ 24 ชั่วโมง
ครึ่ง โดยให้เสนอค ำแปรญัตติได้ท่ี ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบตำมที่ นำยโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.ม.2  เสนอหรือไม ่
 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ           14 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 18 กันยำยน 2562 เวลำ
15.00 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 19 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 18.00 น.  
     - วันที่ 20 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 18.00 น.  
     - วันที่ 21 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 12.30 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 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
5.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบการแยกหมู่บ้าน เพื่อตั้งหมู่บ้านใหม่ ขอเชิญเลขำสภำฯ 
ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญท่ำนนำยกประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วย
ชมภู ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขนุกำรสภำฯ 

อ้ำงถึงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0311/ว1627 ลงวันที่ 22 
พฤษภำคม 2539 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดตั้งหมู่บ้ำน ต ำบล กิ่งอ ำเภอและอ ำเภอ ซึ่งได้
ก ำหนดหลักเกณฑ์ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2539 เรื่องกำรจัดตั้ง
หมู่บ้ำน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีเป็นชุมชนหนำแน่น  
1.1 เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 1,200 คน หรือมีจ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 240บ้ำน  
1.2 เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนใหม่ต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน หรือมี
จ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 120 บ้ำน 
1.3 ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำต ำบล หรือ สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และท่ีประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 
2. กรณีเป็นชุมชนห่ำงไกล 
2.1 เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน หรือมีจ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 120 บ้ำน  
2.2 เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนใหม่ต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 200 คน หรือมี
จ ำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 40 บ้ำน 
2.3 ชุมชนใหม่ ห่ำงจำกชุมชนเดิม ไม่น้อยกว่ำ 6 กิโลเมตร 
2.4 ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำต ำบล หรือ สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 

 



นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำนกระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอ
อนุญำตให้ท่ำนสมำชิกสภำฯในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภำฯครับ  

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำนกระผมนำยสิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
-เนื่องด้วยหย่อมบ้ำนแสนต่อ หย่อมบ้ำนอ้ิวเมี่ยน และหย่อมบ้ำนหำดยำว อยู่ห่ำงไกล
จำกหมู่บ้ำนผำลั้ง (บ้ำนหลัก) ประมำณ 10 กิโลเมตร เวลำมีกำรประชุมประจ ำเดือน
ของหมู่บ้ำน หรือ มีกิจกรรมต่ำงๆของหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนเดินทำงยำกล ำบำก ชำวบ้ำน
ไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมได้ เนื่องจำกอยู่ไกล ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของหมู่บ้ำน
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทำงหย่อมบ้ำนทั้ง 3 หย่อมบ้ำนจึงประชุมหำรือกัน
เรื่องกำรขอแยกหมู่บ้ำน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ ให้กำรท ำงำนสะดวกข้ึน จึงได้ท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำน เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ และกระผมได้จัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรขอจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ ตำมหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวันนี้ จึงขอ
ที่ประชุมสภำฯพิจำรณำเห็นชอบในกำรขอแยกหมู่บ้ำน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ ด้วย
ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ หรือ สอบถามไมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้
ด้วยครับ  
 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      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 สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจ ำปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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   
 
 
 


