
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

 สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันจันทรท์ี่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 สิบตรีพิทยำ 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     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 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
11 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ  ไนค ำ 

12 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
13 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย     ฮำเยกุ 
14 นำยพรพจน์ แซ่เติ้น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้ำนปำงขอน พรพจน์   แซ่เติ้น 
15 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
16 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช    จะซำ 
17 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
18 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี       จะสือ 
ผู้ลาประชุม – ไม่มี - 
ผู้มาเข้าร่วมประชุม 
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 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำ อบต. จตุพล    อินต๊ะสงค์ 
5 นำยชำติสยำม เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
6 นำยทรงวุฒิ สำยฉลำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทรงวุฒิ สำยฉลำด 
7 นำงกชนันท ์วงศ์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
8 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
9 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
10 นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป อนุสรำ อะจิมำ 



 
ผู้มำประชุม 18   คน 
ผู้ลำประชุม        - คน  
ผู้ขำดประชุม  - คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 10 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.25  น. 
  เมื่อเวลำ 09.25 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 18 คน  
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯ สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2562 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 วำระที่ 2 แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติและ
ข้อรำชกำรที่จ ำเป็นส ำหรับประชำชน ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

สวัสดีครับ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เข้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุ กท่ำน 
ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้มีกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ 
สมัยที่  2 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  18 กันยำยน 2562 เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 วำระที่ 1 รับหลักกำร และมี
กำรก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ วันที่ 19 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น –
18.00 น., วันที่  20 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น. – 18.00 น. และวันที่  21 
กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู ไป
แล้วนั้น  
- ส ำหรับในวันนี้ เป็นกำรประชุมต่อเนื่องมำจำกกำรประชุมครั้งก่อน เรื่องกำร
พิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ในวำระที่ 
2 ขั้นแปรญัตติ และ วำระท่ี 3 ขั้นลงมติ ครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ำมี) 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและรำยงำนมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

 - ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและ
รำยงำนมติของแปรญัตติต่อที่ประชุมสภำฯ ครับ 

 



นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ 
คณะกรรมกำรฯ 

เรียน ประธำนสภำ และสมำชิกทุกท่ำน กระผมนำยชูวิทย์ แซ่ลี้ คณะกรรมกำรแปร
ญั ตติฯ  ขอเรียนชี้ แจงรำยงำนกำรประชุมแปรญั ตติฯ แทนท่ ำนประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ เนื่องจำกท่ำนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ไม่สบำย 
เจ็บคอ ไม่สำมำรถใช้เสียงได้  

 ตำมท่ี สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ในกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2562 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบ 
ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และท่ีประชุมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติได้มีมติเลือกประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกำรประชุมเม่ือ
วันที่ 18 กันยำยน 2562 ประกอบไปด้วย  
1.นำยอำเว่ย ฮำเยกุ ส.อบต.หมุ่ที่ 7  เป็นประธำนกรรมกำรฯ  
2.นำยชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1   เป็นกรรมกำร  
3.นำยวินัย แซ่พร่ำน ส.อบต.หมุ่ที่ 4  เป็นกรรมกำร และเลขำนุกำร 
 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ .ศ . 2547 แก้ ไข เพิ่ ม เติมถึ งฉบับที่  2 พ .ศ .2554 ข้อ 50 ก ำหนดว่ำ เมื่ อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม
และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยกับกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปร
ญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้น
แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ ให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบกำร
รำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 
 คณะกรรมกำรแปรญัตติขอรำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ฯ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  18 
กันยำยน 2562มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ ดังนี้ 
          วันที่ 19 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น. – 18.00 น. 
          วันที่ 20 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น. – 18.00 น. และ 
          วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น. – 12.30 น. รวมระยะเวลำเท่ำกับ 
24 ชั่วโมงครึ่ง โดยให้เสนอค ำแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมสภำ อบต.ห้วยชมภู  ผล
ปรำกฏว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำว ไม่มีผู้ใดมำยื่นค ำแปรญัตติฯ คณะกรรมกำรแปรญัตติ
ฯ จึงมีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯตำมร่ำงเดิมที่ประธำนสภำฯ ได้ส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯพิจำรณำ 
2. ไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมำณฯ ดังกล่ำว 
3. ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใดๆ 
            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 



ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ สมำชิกสภำฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำรหรือ
จ ำนวนในรำยกำรมิได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำย ซึ่งมิได้เป็น
รำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 51 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระท่ีสอง ให้ปรึกษำเรียงล ำดับข้อเฉพำะที่มี
กำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน 
ถ้ำท่ีประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

เนื่องจำกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ำไม่มีผู้ ใดยื่นค ำแปรญัตติ และ
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯตำมร่ำงเดิมที่
ประธำนสภำฯ ได้ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯพิจำรณำ โดยไม่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมำณฯ และไม่มีกำรสงวนควำมเห็น
ของกรรมกำรแปรญัตติ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใดๆ 
- จะมีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่ำ
เห็นชอบกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ที่นำยก อบต.เสนอ โดย
ไมม่ีกำรแปรญัตติใดๆ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเลียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

 

 

 



สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

5.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำย 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรขอให้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ข้ำพเจ้ำจึงขอมติที่ประชุมว่ำจะให้ตรำเป็น
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หรือไม่ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้ยกมือ 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

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

ที่ประชุม รับทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อตั้งเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 7 รายการ รวมเป็นเงิน 2,083,600 บาท 
ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องครับ 

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 ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

ขอเชิญท่ำน นำยก อบต.เสนอโครงกำรที่จะขออนุมัติโอนงบประมำณ ครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณประจ ำปี 2562 
เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 7 รำยกำร รวมเป็นเงิน 2,083,600 บำท ดังนี้ 
 



1. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบ้านปางขอนหมู่ที่ 7 จ านวน218,000 บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือใช้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำประชุม หรือ
มำท ำกิจกรรมต่ำงๆของหมู่บ้ำน 
โอนลด แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนวิชำกำรวำงแผนและ    
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำรดังนี้ 
1. โครงกำรตลำดชุมชนเพ่ือสร้ำงรำยได้ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำน
ปำงขอน หมู่ที ่7 คงเหลือก่อนโอน 143,500 บำท โอนลดครั้งนี้ 143,500 บาท   
คงเหลือหลังโอน 0 บำท              
2. โครงกำรปรับภูมิทัศน์ทำงเข้ำแหล่งท่องเที่ยวบ้ำนปำงขอนบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7 
คงเหลือก่อนโอน50,000 บำท โอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
3. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลห้วยชมภู คงเหลือก่อนโอน 20,000 บำท  
 โอนลดครั้งนี้ 20,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม 
 เข้มแข็งของชุมชน งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติ รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพกลุ่มอำชีพ คงเหลือก่อนโอน 6,858 บำท โอนลด ครั้งนี้ 4,500 บาท 
คงเหลือหลังโอน 2,358 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบ
ลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำร
ก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะบ้ำนปำงขอน หมูที่ 7 จ ำนวน 218,000 บำท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน(หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว)จ านวน 500,000 บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหำ ควำมเดือนร้อนของประชำชน และผู้ใช้
เส้นทำงสัญจรไปมำ ระหว่ำงหมู่บ้ำน  
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน คงเหลือก่อนโอน 541,400 บำท โอนลด
ครั้งที่ 500,000 บำท คงเหลือหลังโอน 41,400 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน
หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท รำยกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอกหมู่ท่ี 8 บ้ำน
ห้วยแก้ว) จ ำนวน 500,000 บำท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน) จ านวน 500,000 บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหำ ควำมเดือนร้อนของประชำชน และผู้ใช้
เส้นทำงสัญจรไปมำ ระหว่ำงหมู่บ้ำน  
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน คงเหลือก่อนโอน 336,797 บำท โอนลด
ครั้งนี้ 336,797 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 
 



โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินกำร หมวดค่ำ
สำธำรณูปโภค ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม คงเหลือก่อนโอน 
97,500 บำท โอนลดครั้งนี้ 97,500 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้ำง คงเหลือหลังโอน 46,383 บำท โอนลดครั้งนี้ 46,383 บาท 
คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ 
ประเภทวัสดุส ำนักงำน คงเหลือก่อนโอน 25,941 บำท โอนลดครั้งที่ 19,320 บาท 
คงเหลือหลังโอน 6,621 บำท    
โอนเพิ่ม แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบ
ลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (บ้ำนปำง
ขอน หมู่ที่ 7 - บ้ำนผำลั้ง หมู่ 4) จ ำนวน 500,000 บำท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่  3  
จ านวน 287,000 บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหำ ควำมเดือนร้อนของประชำชน และผู้ใช้
เส้นทำงสัญจรไปมำ บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 
โอนลด แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน คงเหลือก่อนโอน 
272,220 บำท โอนลดครั้งนี้ 272,220 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ คงเหลือก่อนโอน 28,698 บำท โอนลดครั้งนี้ 14,780 
บาท คงเหลือหลังโอน 13,918 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบ
ลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม) จ ำนวน 287,000 บำท 

5. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 
(หย่อมบ้านใหม่พัฒนา และหย่อมบ้านเยซู) จ านวน 270,000 บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำใช้อุปโภค บริโภค ของ
ประชำชน หย่อมบ้ำนใหม่พัฒนำและหย่อมบ้ำนเยซู หมู่ที่ 3 
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบบุคลำกร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ประเภท เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คงเหลือก่อนโอน 68,848 บำท โอนลดครั้งที่ 56,973 บำท คงเหลือหลัง
โอน 11,875 บำท 
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้
สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติที่ ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด 
รำยกำร โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษี คงเหลือก่อนโอน 50,000 บำท โอนลดครั้งที่ 
50,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 
 
 



โอนลด แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนยและระงับ
อัคคีภัย งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด รำยกำร โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีฝึกอบรม อปพร. 
คงเหลือก่อนโอน 50,000 บำท โอนลดครั้งที่ 50,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้
สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติที่ ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด 
รำยกำร โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ คงเหลือก่อนโอน 3,844 บำท โอนลดครั้งที่ 
3,100 บำท คงเหลือหลังโอน 744 บำท 
โอนลด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพผู้สูงอำยุ/กลุ่มสตรี/กลุ่มอำชีพ คงเหลือก่อนโอน 30,000 บำท โอนลดครั้ง
ที่ 30,000 บำท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพกลุ่มสตรี คงเหลือก่อนโอน 30,000 บำท โอนลดครั้งที่ 30,000 บาท 
คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพผู้สูงอำยุ คงเหลือก่อนโอน 30,000 บำท โอนลดครั้งที่ 30,000 บาท 
คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวด
ค่ำตอบแทน ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน คงเหลือก่อนโอน 62,800 บำท โอนลดครั้งนี้ 
199,270 บำท คงเหลือหลังโอน 42,873 บำท 

โอนเพิ่ม แผนงำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งำน ไฟฟ้ำถนน หมวด 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำร โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่  3 (หย่อมบ้ำนใหม่พัฒนำ และหย่อมบ้ำนเยซู) จ ำนวน 
264,000 บำท 

 6. จัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู  จ านวน 20 ถัง ถังละ 8,300 บาท เป็นเงิน 
166,000 บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำใช้อุปโภค บริโภค ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู 
โอนลด แผนงำน กำรศึกษำ งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน คงเหลือก่อนโอน 49,220 บำท 
โอนลดครั้งที่ 49,220 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
 
 



 
 
 
 
โอนลด แผนงำน งำนบริหำรงำนทั่วไป งำน บริหำรงำนทั่วไป หมวด ค่ำใช้สอย 
ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม คงเหลือก่อนโอน 103,100 บำท โอนลดครั้งที่ 
103,100 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำน งำนบริหำรงำนทั่วไป งำน บริหำรงำนทั่วไป หมวด ค่ำวัสดุ 
ประเภท วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ คงเหลือก่อนโอน 13,918 บำท โอนลดครั้งนี้ 13,680 
บาท คงเหลือหลังโอน 238 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำน กำรศึกษำ งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ หมวด ค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรถังน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 
2,000 ลิตร ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 20 ถัง ถังละ 
8,300 บำท เป็นเงิน 166,000 บำท 

7. จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี กิจกรรมอนุบาล (ขากลม) ชุด A ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภูจ านวน 23 ชุด ชุดละ 6,200 บาท เป็นเงิน 142,600 
บาท 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ได้มีโต๊ะเก้ำอ้ีนั่งท ำ
กิจกรรมอ่ำนหนังสือ เรียนหนังสือ และอ่ืน 
โอนลด แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท เงินเดือนพนักงำน คงเหลือก่อนโอน 24,720 บำท 
โอนลดครั้งที่ 24,720 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บำท 
โอนลด แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง คงเหลือ
ก่อนโอน 125,300 บำท โอนลดครั้งที่ 117,880 บาท คงเหลือหลังโอน 7,420 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำน กำรศึกษำ งำน ก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษำ หมวด ค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรชุดโต๊ะเก้ำอ้ี กิจกรรม (ขำกลม) ชุด A
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 23 ชุด ชุดละ 6,200 บำท 
เป็นเงิน 142,600 บำท  
หมายเหตุ - ขนำดโต๊ะ หน้ำโต๊ะกว้ำง 60 ซม. ยำว 120 ซม. พ้ืนถึงหน้ำโต๊ะ 50 ซม. 
              - ขนำดเก้ำอ้ี ที่นั่งกว้ำง 30 ซม. ลึก 31 ซม. พื้นที่นั่ง 32 ซม. พื้นถึงหลัง 
                พิง 55 ซม.  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย จะสอบถำมงบประมำณในกำรโอนหรือไม่  
- ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร โดยจะเรียงล ำดับที่ละโครงกำรไป
นะครับ 

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ บ้านปางขอน ม.7 จ านวน 218,000 บาท 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ      จ ำนวน  17  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  



สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่บ้าน(หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว)จ านวน 500,000 บาท 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง    
   หมู่บ้าน (หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน) จ านวน 500,000 บาท 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่  3  
   จ านวน 287,000 บาท 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

5. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 
(หย่อมบ้านใหม่พัฒนา และหย่อมบ้านเยซู) จ านวน 270,000 บาท 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

 

 

 



6. จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู  จ านวน 20 ถัง ถังละ 8,300 บาท เป็นเงิน 
166,000 บาท 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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

7. จัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วย
ชมภูจ านวน 23 ชุด ชุดละ 6,200 บาท เป็นเงิน 142,600 บาท 

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

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

5.4 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญนำยกประสิทธิ์  
แซ่หมี่ ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29ก ำหนดว่ำกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำร ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู 
เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
ข้อความเดิม 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วย
ชมภู เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 
1) ศพด.บ้ำนห้วยส้ำน, 2) ศพด.บ้ำนแม่มอญ,3) ศพด.บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม,4) ศพด.
บ้ำนปำงขอน, 5) ศพด.บ้ำนกกน้อย,  ุ6) ศพด.บ้ำนจะคือ, 7) ศพด.บ้ำนร่มเย็น, 8) 
ศพด.บ้ำนแก่งหลวงใน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. งำนติดตั้งมุ้งลวดหน้ำต่ำง มีขนำดดังนี้ 
1.1 กว้ำง 0.94 x ยำว 1.45 เมตร (บำนเลื่อน 2 บำน) จ ำนวน 63 ชุด 
1.2 กว้ำง 0.94 x ยำว 1.65 เมตร (บำนเลื่อน 2 บำน) จ ำนวน 2 ชุด 
1.3 กว้ำง 0.94 x ยำว 1.00 เมตร (บำนเลื่อน 1 บำน) จ ำนวน 4 ชุด 
2. งำนติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้ำต่ำง 
2.1 เหล็กดัดประตู กว้ำง 1.70 x ยำว 2.45 เมตร จ ำนวน 7 ชุด 
2.2 เหล็กดัดประตู กว้ำง 0.90 x ยำว 2.05 เมตร จ ำนวน 12 ชุด 



2.3 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.40 x ยำว 2.90 เมตร จ ำนวน 35 ชุด 
2.4 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.10 x ยำว 2.90 เมตร จ ำนวน 6 ชุด 
2.5 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.10 x ยำว 1.50 เมตร จ ำนวน 7 ชุด 
2.6 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.10 x ยำว 0.60 เมตร จ ำนวน 14 ชุด 
2.7 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.65 x ยำว 1.60 เมตร จ ำนวน 2 ชุด 
2.8 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.65 x ยำว 3.20 เมตร จ ำนวน 2 ชุด 
2.9 เหล็กดัดหน้ำต่ำง กว้ำง 1.65 x ยำว 2.10 เมตร จ ำนวน 7 ชุด 
- เป็นไปตำมพรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และเป็นไป
ตำม พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อผท. พ.ศ.2542 
มำตรำ 16 (4) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 / 2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอำเซียน +6 และ GMS แผนงำนเคหะและชุมชน หน้ำที่ 72 ล ำดับที่ 58 

ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วย
ชมภู เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 6 แห่ง โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยส้าน  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่มอญ 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางขอน 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่มเย็น 
          มีรำยละเอียดดังนี้ 
               1.งำนติดตั้งมุ้งลวดหน้ำต่ำง (500 บำท/1 ตร.ม. รวมค่ำแรง) 
                        1.1. มุ้งลวดหน้ำต่ำง W.1 (บำนเลื่อน 2 บำน) 
                        1.2. มุ้งลวดหน้ำต่ำง W.2 (บำนเลื่อน 1 บำน) 
               2. งำนติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้ำต่ำง (700 บำท/ 1 ตร.ม. รวมค่ำแรง) 
                        2.1. เหล็กดัดประตู D.1 
                        2.2. เหล็กดัดประตู D.3 
                        2.3. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.1 
                        2.4. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.3 
                        2.5. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.4 
                        2.6. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.5 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจะคือ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
               1.งำนติดตั้งมุ้งลวดหน้ำต่ำง (500 บำท/1 ตร.ม. รวมค่ำแรง)  
                        1.1. มุ้งลวดประตู D.1 (บำนเปิด 1 บำน) 
                        1.2. มุ้งลวดประตู D.2 (บำนเปิด 1 บำน) 
                        1.3. มุ้งลวดหน้ำต่ำง W.1 (บำนเลื่อน 1 บำน) 
                        1.4. มุ้งลวดหน้ำต่ำง W.2 (บำนเลื่อน 2 บำน) 
                        1.3. มุ้งลวดหน้ำต่ำง W.3 (บำนเลื่อน 1 บำน) 
 



               2. งำนติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้ำต่ำง (700 บำท/ 1 ตร.ม. รวมค่ำแรง) 
                        2.1. เหล็กดัดประตู D.1 
                        2.2. เหล็กดัดประตู D.2 และ D.3 
                        2.3. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.1 
                        2.4. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.2 
                        2.5. เหล็กดัดหน้ำต่ำง W.3 
- เป็นไปตำมพรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห พ.ศ.2537 และเป็นไปตำม 
พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อผท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (4) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน +6 และ GMS 
แผนงำนเคหะและชุมชน หน้ำที่ 41 ล ำดับที่ 59 
เหตุผลและความจ าเป็น  
เนื่องจำกโครงสร้ำงหน้ำต่ำงและประตู ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงของ
หน้ำต่ำงแต่ละศูนย์ กล่ำวคือบำงบำนกว้ำง บำงบำนแคบ ประกอบกับหำผู้รับจ้ำง
ไม่ได้ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแบบได้  

  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะสอบถำม ขอเชิญครับ หำกไม่มีขอมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  17  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ  

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

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


