
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

**************************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  การออกหน่วยโครงการอบต.เคลื่อนที่ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๖๐   

ครั้งที่  ๑  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที่  ๒) 
๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (วาระท่ี  ๓) 
๓.๓  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมช่วยเหลือซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้รับ

ความเสียหายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุฝนเมื่อวันที่ ๑๕-๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ สายเรียบล าน้ าอิง เริ่มตั้งแต่ถนนสายเชื่อมสะพานหมู่ที่ ๑ ต าบลป่าซาง กับหมู่ที่ ๔ 
ต าบลห้วยแก้ว ถึงถนนสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยแก้ว กับหมู่ท่ี ๖ ต าบล             
ห้วยลาน ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ความกว้างประมาณ ๓-๔ เมตร 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  สภา  ๒๕๖๐/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   



       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                               ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ                        จ านวน  ๑  ฉบับ 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่   ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๒  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที่  ๒  และวาระที่  ๓)  และลงมติในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                   (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   
                                           
กิจการสภาอบต.ห้วยแก้ว 
ส านักงานปลัด   
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๔๔๓-๐๙๐๐ 
www.huaikaew.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  สภา  ๒๕๖๐/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                              ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

http://www.huaikaewpyo.com/


เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าส านักงานปลัด  และหัวหน้าส่วนโยธา   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมฯ                  จ านวน  ๑  ฉบับ 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๒  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที่  ๒  และวาระที่  ๓)  และลงมติในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่ วมประชุมฯ  ในวันที่   ๑๕  สิ งหาคม  ๒๕๖๐                    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                   (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   
                                           
กิจการสภาอบต.ห้วยแก้ว 
ส านักงานปลัด   
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๔๔๘-๔๙๔๑ 
www.huaikaew.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายฐติิพงศ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ   
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ   

http://www.huaikaew.go.th/


๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑   
๔ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒   
๕ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒   
๖ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓   
๗ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔   
๘ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔   
๙ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕   

๑๐ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕   
๑๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖   
๑๒ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖   
๑๓ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗   
๑๔ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘   
๑๕ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘   
๑๖ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙   
๑๗ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐   
๑๘ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐   
๑๙ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑   
๒๐ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑   
๒๑ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒   
๒๒ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒   
๒๓ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓   
๒๔ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓   
๒๕ นางสุชาดา  ทะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๖ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๗ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕   
 
 
 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๒๘ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕   
๒๙ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖   
๓๐ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๑ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๒ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ   
 
รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต.   
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ   



๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ   
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ   
๕ นางวาสนา  ธรรมชัยกุล ผอ.กองคลัง   
๖ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   
๗ นายณรงณ์รัตน์  จันทร์ขาว นายช่างโยธา   
๘     
๙     

๑๐     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

……………………………………… 
 
ผู้มาประชุม  ๒๙  คน 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายฐิติพงษ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ ฐิติพงษ์  ช านาญกลิ้ง  
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ สมพัต  สิงห์แก้ว  
๓ นายสมาน  จ ารัส ส.อบต.หมู่ ๑ สมาน  จ ารัส  
๔ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑ พุด  มีทอง  
๕ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒ ประกายศรี  ปวงค ามา  
๖ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒ สิงห์หา  ไชยพรม  



๗ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓ เชาวลิต  ร าไพ  
๘ นายพิศ  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔ พิศ  อวดหาญ  
๙ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔ อธิลักษณ์  มุสุ  

๑๐ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕ สุพจน์  เบาใจ  
๑๑ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕ วรัญญา  ล าดวน  
๑๒ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖ เจมส์  พงษ์ค า  
๑๓ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗ สนั่น  หน่อแก้ว  
๑๔ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ สุนัน  ไชยกุล  
๑๕ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ ทองสุข  ไชยกุล  
๑๖ นายวิชาญ  นามวงศ์ ส.อบต.หมู่ ๙ วิชาญ  นามวงศ์  
๑๗ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑ สมพงษ์  ยังกองแก้ว    
๑๘ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑ ธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร  
๑๙ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒ อดุลย์  วงศ์เปี้ย  
๒๐ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  
๒๑ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓ แสงหล้า  สมเครือ  
๒๒ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓ นรินทร์  แสนจิต  
๒๓ นางสุชาดา  ทะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔ สุชาดา  ทะดวงสอน  
๒๔ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔ สรณ์  สอนใจ  
๒๕ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕ ไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  
๒๖ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖ มงคล  ฟองขาว  
๒๗ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗ ศรีมา  วาสอนใจ  

/หน้า  ๒... 
-๒- 

 
ที่ ชือ่ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๒๘ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗ รัชนี  แสงศรีจันทร์  
๒๙ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ ชัยพร  โรจนสินธุ  
 
ผู้ร่วมเข้าประชุม  ๕  คน 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต. สมศักดิ์  กะทง  
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ เสาร์  ไชยกุล  
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ นันทิยา  สิงห์แก้ว  
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ ประยงค์  บุญตา  
๕ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว  

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๕  คน  
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖ ลา 



๒ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙ ลา 

๓ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐ ลา 

๔ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐ ลา 

๕ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕ ลา 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้ว เข้าประชุมจ านวน ๒๘ ท่าน จาก ๓๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยแก้ว คณะผู้บริหาร 
ร่วมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาญัตติค้างพิจารณา เรื่องร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่สองและวาระที่สาม           
และเมื่อสมาชิกสภาฯ  ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

/หน้า  ๓... 
 

-๓- 
 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ขอเชิญเลขานุการสภา
อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ  

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดพมิพ์รายงานการประชุมสภาฯ และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง 
กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจ
ของมติสภาฯ  แห่งนี้เป็นผู้แก้ไข เพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม  



ประธานสภาฯ  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม ๕ นาที 
หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้วมีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่  

ที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายการ

การประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ยกมือ  

 มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๒๘ ท่าน และที่ประชุม
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้  

- รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๒๘  เสียง  
- ไม่รับรอง    จ านวน    -  เสียง  
- งดออกเสียง   จ านวน     -  เสียง  

 
 

/หน้า  ๔... 
 
 

-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑)  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (วาระที่  ๒) 
ประธานสภาฯ  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประธานสภาฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วไปแล้ว และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน
นั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้
คณะกรรมการแปรญตัติรว่มประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชีแ้จงข้อสงสัยต่าง ๆ 
เกี่ยวกับรายงานนั้น   

ข้อ  ๕๑   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อื่น บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงตามที่มีผู้แจ้งขอแปรญัตติ  โดยให้
คณะกรรมการแปรญัตติจะเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อไป 

นายพุด  มีทอง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 



ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติได้เริ่ม
ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และได้
คัดเลือกให้กระผม  นายพุด  มีทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วหมู่ที่  ๑  เป็น 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และคัดเลือกให้นายไกรพิพัฒน์ ยศกล้า  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ เป็น
เลขานุการฯ  รายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการขอเชิญเลขานุการฯ  แปรญัตติ 

นายไกรพิพัฒน์  ยศกลาง  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว  ได้มีการแปรญัตติลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
งานบริหารงานทั่วไป (คลัง)  (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 
 ๑)  ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ) 
       - หน้า ๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบแผนที่ภาษี (ต่อเนื่อง) แปรลด ๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๑๒๐,๐๐ บาท  
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 
 ๑) ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ) 

/หน้า  ๕... 
-๕- 

 
       - หน้า ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยแก้ว             
แปรลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  ๐ บาท 
       - หน้า ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดต าบล
ห้วยแก้ว  แปรลด ๓๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 
  รวมงบประมาณที่แปรลดทั้งสิ้น  ๔๐๐,๐๐๐ บาท   รวม ๓ ราย 
งบประมาณที่แปรญัตติเพ่ิม  มีรายการดังต่อไปน้ี 
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) 
1)  หมวดเงินอุดหนุน 
                - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑-๑๗  แปรงบประมาณเพ่ิม ๒๓๕,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
๒๓๕,๐๐๐ บาท (นายกอบต.ห้วยแก้ว ได้ให้การรับรองในการแปรงบประมาณเพ่ิมเติมในโครงการ
ดงักล่าว) 
2)  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- หน้า ๙ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่  ๑-๑๗ ต าบลห้วยแก้ว แปรเพ่ิม 
๑๐๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (นายกอบต.ห้วยแก้ว ได้ให้การรับรองในการ
แปรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว) 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
๑) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

- หน้า ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ เช่น กีฬาเซปักตะกร้อ 
กีฬา ฟุตบอล, เปตอง  ฯลฯ แปรเพ่ิม  ๑๐,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (นายก
อบต.ห้วยแก้ว ได้ให้การรับรองในการแปรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว) 



ค่าวัสดุ 
- หน้า ๑๒ วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาฆ่าเพลี้ยและแมลงศัตรูพืชต่างๆ ให้

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยแก้ว แปรเพ่ิม ๕๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(นายกอบต.ห้วยแก้ว ได้ให้การรับรองในการแปรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว) 
                  รวมงบประมาณที่แปรญัตติเพิ่ม  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๔ รายการ  

ประธานสภาฯ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผมจึงขอ

สอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรอืซักถาม เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบ
ในวาระที่สองหรือไม่  

ที่ประชุม  ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ผมจึงขอมติที่ประชุมขอ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวาระที่สองหรือไม่ 
ถ้าสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือ  

/หน้า  ๖... 
-๖- 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙  (วาระที่สอง)  
- เห็นชอบ  จ านวน  ๒๗  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง  

 
๓.๒)  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (วาระที่  ๓) 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมให้ความเหน็ชอบในวาระที่สองแล้ว ต่อไปเป็นการประชุมในวาระที่

สาม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเห็นชอบขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๒๘ ท่าน และที่ประชุมสภาฯ  
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้  

- เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
จ านวน  ๒๗  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ านวน    ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว ขั้นตอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยแก้วที่จะต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอท่าน
นายอ าเภอภูกามยาว เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

 



๓.๓)  เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

เลขานุการสภาฯ  อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด  
๕  การกันเงิน  ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

หากองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นยังมิด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   

/หน้า  ๗... 
-๗- 

 
เลขานุการสภาฯ   
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้ด าเนินการหรือมี

เงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
เนื่องจากได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  
และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเป็นโครงการที่ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่บ้านแล้ว  สาเหตุที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอจึงมิได้ด าเนินการตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ  การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจึงขออนุมัติกันเงินฯ  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามโครงการได้โดยใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  รายละเอียด  ดังนี้ 

๑)  โครงการขุดลอกร่องบ่อสด  บ้านสันต้นแหน  หมู่ที่  ๙  สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย  40  
เมตร  ท้องกว้างเฉลี่ย  34  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  ยาว  88  เมตร  ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย  40  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  3  เมตร  ยาว  88  เมตร  หรือมีปริมาตรดนิขุดรวมกนัไม่น้อยกว่า  4,488  ลบ.ม.  โดย
ขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันคลองด้วยรถขุดให้เรียบร้อย  งบประมาณ  ๑๔๙,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  บ้านม่วงค า  หมู่ที่  ๑๔  ปากกว้าง  1  เมตร  ลึก  1  
เมตร  ยาว  96  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
จ านวน  6  ท่อน  งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่  ๑๖  ปากกว้าง  0.50  
เมตร  ลึก  0.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ยาว  160  เมตร  พร้อมฝาปิดช่วงหน้าบ้าน  งบประมาณ  
๒๘๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๒๘ ท่าน และที่ประชุมสภาฯ  
มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
จ านวน  ๓  รายการ  ดังนี้  

- อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๘  จ านวน  ๓  รายการ จ านวน  ๒๗  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -   เสียง  



- งดออกเสียง  จ านวน    ๑  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารจะน าเสนอในที่ประชุมขอเชิญเสนอได้  
ที่ประชุม   ไม่มี  
เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผมขอปิดการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ  

/หน้า  ๘... 
-๘- 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น.  
 

 ลงชื่อ    ชัยพร  โรจนสนิธ ุ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
         เลขานุการสภาฯ 

 
 

                     ลงชื่อ สุพจน์  เบาใจ   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
         (นายสุพจน ์ เบาใจ) 

 
 

               ลงชื่อ สุทธิวัส  ธิตา   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุทธิวัส  ธิตา) 

 
 

               ลงชื่อ พิเชษฐ์  สงิหแ์กว้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
     (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

      ลงชื่อ ฐิติพงศ ์ ช านาญกลิ้ง ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
      (นายฐติิพงศ ์ ช านาญกลิ้ง) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 


