
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  การเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยวิสามัญสมัยที่  ๑/๒๕๖๐   

ครั้งที่  ๑  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๑  (วาระที่  ๑) 
 

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



       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                               ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑)  ระเบียบวาระการประชุมฯ                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒)  รายละเอียดประกอบการพิจารณา            จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓)  แบบประมาณราคาโครงการก่อสร้างฯ            จ านวน  ๑  ชุด 

๔)  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑       จ านวน  ๑  ชุด 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ครั้งที่  ๑  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  และลงมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

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

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                              ๓  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  ๑  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  และลงมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนงานราชการของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลห้วยแก้วทุกท่ านเข้ าร่ วมประชุมฯ  ในวันที่   ๘  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๕๙  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๕๙   

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


ครั้งที่  ๑  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๐  (วาระที่  ๒) 
๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (วาระท่ี  ๓) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  สภา  ๒๕๕๙/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                               ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑)  ระเบียบวาระการประชุมฯ                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒)  รายละเอียดประกอบการพิจารณา            จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓)  แบบประมาณราคาโครงการก่อสร้างฯ            จ านวน  ๑  ชุด 



                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๑  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  และลงมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง  
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ นายสมพัต  สิงห์แก้ว  
๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑ นายพุด  มีทอง  
๔ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒ นายประกายศรี  ปวงค ามา  
๕ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒ นายสิงห์หา  ไชยพรม  
๖ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓ นายเชาวลิต  ร าไพ  
๗ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔ นายพิช  อวดหาญ  
๘ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔ นายอธิลักษณ์  มุสุ  

http://www.huaikaewpyo.com/


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

๒๘ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖ นายมงคล  ฟองขาว  
๒๙ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗ นายศรีมา  วาสอนใจ  
๓๐ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์  
๓๑ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ นายชัยพร  โรจนสินธุ  
 
รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต. นายสมศักดิ์  กะทง  
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ นายเสาร์  ไชยกุล  
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว  
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ นายประยงค์  บุญตา  
๕ นางวาสนา  ธรรมชัยกุล ผอ.กองคลัง นางวาสนา  ธรรมชัยกุล  
๖ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว  
๗ นายพินัย  ทิพย์ค า ผอ.กองช่าง นายพินัย  ทิพย์ค า  
๘     
๙     



๑๐     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒ 
วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๑๐ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕ นางวรัญญา  ล าดวน  
๑๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว  
๑๒ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖ นายเจมส์  พงษ์ค า  



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

๒๘ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖ นายมงคล  ฟองขาว  
๒๙ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗ นายศรีมา  วาสอนใจ  
๓๐ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์  
๓๑ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ นายชัยพร  โรจนสินธุ  
 
รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต. นายสมศักดิ์  กะทง  

๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ นายเสาร์  ไชยกุล  
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว  
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ นายประยงค์  บุญตา  
๕ นางวาสนา  ธรรมชัยกุล ผอ.กองคลัง นางวาสนา  ธรรมชัยกุล  
๖ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว  
๗ นายพินัย  ทิพย์ค า ผอ.กองช่าง นายพินัย  ทิพย์ค า  
๘     
๙     

๑๐     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓/๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

……………………………………… 
 

ผู้มาประชุม    ๓๔  คน 
ผู้ไม่มาประชุม      -  คน  
ผู้เข้าร่วมการประชุม     ๕  คน 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วคณะ
ผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๘  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยแก้ว
เข้าประชุม จ านวน ๓๓ ท่าน จาก ๓๓ ท่าน ถือ ว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ  
ทั้งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ 

ประธาน ฯ   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่ 
๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘   
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชมุทราบ 



๑.๑)  การเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนด
วันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้ก าหนดสมัยประชุม 
สามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๘ สมัยที่ ๓ เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น จึงนัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑.๒)  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยอ าภูกามยาวได้
ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น  พิธีถวาย
พระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นพิธีลงนามถวายพระพร ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีสงฆ์ ณ ที่ว่า
การอ าเภอภูกามยาว  โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานท้องถิ่น 

/หน้า  ๒... 
-๒- 

 
แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบกากีแขนยาว พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) 
จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งชุดสุภาพนิยมไทย/ชุดเสื้อ
สีฟูาหรือชุดสุภาพ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว้ 
ประธานฯ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้มีการประชุมสภาองค์การ 

ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งทางฝุาย เลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไข
เพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์
หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
หากไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วว่า
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม    รับรองรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๓๓ เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  เรื่องการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประธานฯ   ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เป็นผู้ เสนอญัตติ           

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ และก่อนที่จะด าเนินการขอให้ท่าน เลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและขั้นตอนการ พิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ  
ทราบ  



เลขาสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ 
หัวหน้าส่วนราชการ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้นะครับ  

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง 
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
/หน้า  ๓... 

-๓- 
 

ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดย
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตไิวไ้มน่้อยกวา่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนบัแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติ ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ             

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าไดม้ีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรอืข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมตขิอง
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ  
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ
ขอแปรญัตตหิรอืเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินัน้อีก ถ้าข้อความในขอ้ใดที่ได้มมีตไิปแล้วขดัแย้งกนั หรือ
บกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ



พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น  ๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้ นในการพิจารณารวดเดียว          
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่น
รายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนใน
การประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ ระงับไว้เท่านั้น 

/หน้า  ๔... 
-๔- 

 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว
น าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุม  

นายกฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วโดยมี
รายละเอียดดังนี้  

๑) ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  รายละเอียดดังนี้ 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  29,000,000  บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บ 
  หมวดภาษีอากร รวม 286,000 บาท 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จ านวน 100,000 บาท 
    ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 170,000 บาท 
    ภาษีปูาย จ านวน 16,000 บาท 
รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,714,000 บาท 
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 บาท 
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 3,000,000 บาท 
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 250,000 บาท 
    ภาษีสุรา จ านวน 1,600,000 บาท 
    ภาษีสรรพสามติ จ านวน 3,000,000 บาท 
    ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 61,500 บาท 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน จ านวน 700,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้น้ าบาดาล จ านวน 2,500 บาท 
รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
  หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป รวม 12,000,000 บาท 



    
เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่าย
โอนเลอืกท า 

จ านวน 12,000,000 บาท 

      
/หน้า  ๕... 

 
-๕- 

 
นายกฯ  ๒)  ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  รายละเอียดดังนี้ 
  

 
 

งบ
กลาง 

งบ
กลาง 

รายจา่ยตามข้อผูกพัน 235,632 

 เบี้ยยงัชีพผู้ปุวยเอดส ์ 660,000 

 เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 161,000 

 เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 170,000 

 ส ารองจ่าย 290,061 

 

งบ
บุคลา
กร 

เงินเดือ
น (ฝ่าย
การเมือ
ง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,200 

 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3,096,000 

 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกฯ 86,400 

 เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,200 

 

เงินเดือ
น (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,959,000 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า 18,000 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 175,000 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 280,000 

 เงินเดือนพนักงาน 5,469,680 

 ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 162,000 

 เงินประจ าต าแหนง่ 317,200 

 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าตอบ
แทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 140,000 

 ค่าเบี้ยประชุม 10,000 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

295,000 

 ค่าเช่าบา้น 438,000 

 
ค่าใช้
สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 777,000 

 รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 60,000 

 รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย   

 



หมวดอ่ืนๆ 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต าบล  
ห้วยแก้ว ป2ี559 

40,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬาเยาวชนประชาชน 300,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณลีอยกระทง ต าบลห้วยแก้ว 280,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณสีรงน้ าพระธาตุภูขวาง 35,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 50,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสง่เสริมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเพณีท้องถิ่น 

50,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,000 

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุต าบลห้วยแก้ว 100,000 

 - โครงการปรับปรุงบ่อขยะในเขตพื้นที่ต าบลห้วยแก้ว 35,000 

 - โครงการฝึกอบรมเยาวชน/ประชาชน ต าบลห้วยแก้ว ตา้นยา
เสพตดิ 

100,000 

               
  

 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้
สอย 

- จัดท าสวนสมุนไพร บ้านจ าปา หมู่ท่ี 17 (บริเวณอ่างเก็บน้ าร่อง
ติ้ว) 

100,000 

 - อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลห้วยแก้ว 20,000 

 -การสร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชนต าบลหว้ยแก้ว 20,000 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแหพ่ิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง 25,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการอบต. เคลื่อนท่ีประจ าปีพ.ศ.2559 34,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการจดัท าแนวกันไฟปาุเขตพื้นที่ต าบลห้วยแก้ว 15,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการจดัท าระบบแผนที่ภาษี(ต่อเนื่อง) 200,000 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบีย้เลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง ฯลฯ 

35,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของส่วนการคลงั 60,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว 

388,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับตา่งๆ เช่น 
กีฬาตะกร้อ ฟตุบอล เปตอง ฯลฯ 

20,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการอบรมของเกษตรกรต าบลห้วยแก้ว ประจ าป ี
พ.ศ.2559 

25,000 

 -ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศกึษาดูงานของผู้สงูอายุต าบลห้วย
แก้ว ประจ าป ีพ.ศ.2559 

40,000 

 



 ค่าใช้ใช้ในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.และศึกษาดู
งาน อปพร.ต าบลห้วยแก้ว 

50,000 

 -โครงการประชุมประชาคมต าบลห้วยแก้วเพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 3 ปี ของต าบลห้วยแก้ว 

10,000 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 

 

ค่าวัสด ุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 

 วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ 60,000 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 

 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000 

 วัสดุงานบา้นงานครัว 35,000 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000 

 ค่าอาหารเสริม (นม) 812,027 

 วัสดุการเกษตร 80,000 

 วัสดุก่อสร้าง 80,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 

 วัสดุส านักงาน 170,000 

 
ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 110,000 

 ค่าไฟฟาู 250,000 

 ค่าบริการไปรษณีย ์ 1,000 

 ค่าบริการโทรศัพท ์ 20,000 

 
งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑส์ านักงาน   

 -ค่าจดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) ชนิดแขวน พร้อมติดตัง้ 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนการคลัง 

44,000 

   - จัดซื้อเก้าอี้ท างานส าหรับหัวหน้าส่วนโยธา จ านวน 1 ตัว 5,000 

   ครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทย ุ   

   -จัดซื้อไมโครโฟน แบบไดนามิก (ไร้สาย) มสีวิทซ์เปิด (ON) ปิด 
(OFF) ส าหรับใช้ในห้องประชุม จ านวน 2 ตัว 

4,000 

   ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง   

   จัดซื้อรถน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนดิ 6 ล้อ ความจไุมน่้อยกว่า 
4,000 ลิตรพร้อมติดตัง้เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟาู 
จ านวน 1 คัน 

2,400,000 

  ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ   

  สิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเมรุพร้อมเทลานคอนกรีต บ้านกาดถี หมู่ท่ี 8, 13, 15 
จ านวน 1 แห่ง 

840,000 

     
  



  ค่า
ท่ีดิน
และสิ่ง 
ก่อ 
สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค   

 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น บา้นม่วงค า หมู่ท่ี1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หน้าบา้นนายแก้วมา สงิห์แก้ว ถงึ
บ้านนางวุ่น ก๋าแก้ว พร้อมปาูยโครงการฯ 1 ปูาย 

280,000 

 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น บา้นหาดแฟน หมู่ท่ี6 ซอย1 ถึง
หนองไขนุ้่น 

280,00 

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านใหม่ หมู่ท่ี10 ซอย3 ทางทิศใต้ 
พร้อมตระแกรง 

280,000 

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า เหมอืงล าห้วยลง รูปตัว U พร้อมประตู
ระบายน้ า บา้นม่วงค า หมู่ท่ี14 

280,000 

 - ก่อสร้างรางระบายน้ าในหมู่บ้าน บา้นจ าปา หมู่ท่ี17 280,000 

 - ก่อสร้างรางระบายน้ าในหมู่บ้าน บา้นห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 16  
ซอย 3 

280,000 

 - ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที่การเกษตร หมู่ท่ี1-17 ต าบลหว้ยแก้ว 200,000 

 - ปรับปรุงถนนลูกรังจากสูพ่ืน้ที่การเกษตร บ้านหนองลาว หมู่ท่ี4 
สายห้วยผักหละ สาย2 สาย3 

280,000 

 - ปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บา้นถึงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปาุฝาง 
หมู่ท่ี 2 

95,000 

 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก   

 - ค่าดัดแปลงโรงจอดรถ อบต.เพื่อใช้เป็นศูนย์ปูองกนัภยัฝุายพล
เรือน 

150,000 

 ค่าติดตัง้ระบบไฟฟาูและอุปกรณ์ ซึ่งเปน็การติดตัง้คร้ังแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลงัการก่อสร้าง 

  

 -ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ติดตั้งคร้ังแรกในอาคาร
เอนกประสงค์อบต.ห้วยแก้ว 

100,000 

 อาคารต่าง ๆ   

 ก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
12 เมตร จ านวน 1 หลงั 

28,000 

 งบ
เงิน
อุดห
นุน 

เงิน
อุดหนุ
น 

เงินอุดหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 60,000 

 เงินอุดหนนุเอกชน 140,000 

 เงินอุดหนนุกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 173,000 

 เงินอุดหนนุส่วนราชการ 2,980,600 

 รวม 29,000,000 
 

 

/หน้า  ๙... 
 

-๙- 
 



ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้ชี้แจงรายละเอียดของ 
งบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามขอเชิญ
ครับ 

นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
๑) การจะบรรจุโครงการ/กิจกรรมอะไรในข้อบัญญัติงบประมาณต้องให้แน่ใจว่าจะสามารถ

ด าเนินการได้ไม่ใช่พอจะจัดกิจกรรมอ้างว่าเบิกจ่ายไม่ได้ผิดระเบียบ  เช่น  งานกีฬา  งานลอยกระทง     
หากไม่มีความชัดเจนไม่ควรบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ  ยกตัวอย่างงานลอยกระทงควรจะอุดหนุนให้อ าเภอ
เป็นผู้จัดจะได้ประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเราไว้ 

๒) การตั้งงบประมาณส าหรับงบพัฒนา  (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  ของแต่ละหมู่บ้านตั้งไว้แค่
สองล้านกว่าบาท  ในขณะที่งบรายจ่ายประจ าตั้งไว้กว่า  ๒๕  ล้านบาท  ควรจะเพ่ิมงบประมาณด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานจากหมู่บ้านละ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท/ปี  เป็น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เปรียบเทียบกับการ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานทุกคนมีสิทธิและใช้สิทธิอย่างเต็มที่แต่ควรจะมีความพอดีบ้าง 

๓) โครงการที่ไม่มปีรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณแต่เป็นโครงการที่ดีควรจะมีบรรจุไว้ขอเสนอ  
โครงการแข่งขันกีฬาอสม.  งบภัยหนาว  โครงการจัดซื้อรถกระเช้า 

๔) โครงการที่ควรปรับลดงบประมาณลง  วัสดุงานบ้านงานครัว  โครงการจัดท าแผนที่ภาษี  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ค่าเช่าบ้าน  วัสดุส านักงาน 

๕) โครงการที่ควรตัดออกจากข้อบัญญัติงบประมาณฯ  โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนต้านยาเสพติด  อุดหนุนกีฬาฟุตซอลแก่เยาวชน  โครงการสรงน้ า
พระธาตุโศกกั้ง   

๖) โครงการที่ควรตั้งงบประมาณให้มากขึ้น  โครงการสร้างน้ าพระธาตุภูขวาง  โครงการ
ปรับปรุงบ่อขยะเพราะปัญหาขยะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น   

นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๑ 
- โครงการของหมู่ที่  ๑๑  บ้านสันปุาแดง  และโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะของหมู่ที่  

๗  บ้านห้วยทรายขาว  ไม่เห็นมีปรากฏในข้อบัญญัติฯ 
นายสิงห์หา  ไชยพรม  ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
- เสนอให้เพ่ิมงบประมาณด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหมู่บ้านละ  ๓๐๐,๐๐๐  

บาท/ปี 
- สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  โครงการพัฒนาห้วยร่องแพะเป็น

โครงการที่เกินศักยภาพที่หมู่บ้านจะด าเนินการเองได้ขอให้ฝุายบริหารให้ความส าคัญเพราะเป็นพ้ืนที่ที่
ครอบคลุมหลายหมู่บ้านด้วย 

นายอธิลักษณ์  มุสุ  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
- เสนอให้เพิ่มงบประมาณโครงการซอ่มแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตรหมู่ที่ ๑-๑๗ (หน้า ๙) 

/หน้า  ๑๐... 
-๑๐- 

 
นายสุทธิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ท่ี  ๙ 
- โครงการของหมู่ที่  ๙  บ้านสันต้นแหนคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะพิมพ์ผิดเพราะที่ได้ประชาคม

เป็นอันดับแรกและที่แจ้งไปคือโครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  ไม่ใช่โครงการก่อสร้างถนนคสล. 



- โครงการไข้เลือดออกผมเสนอให้ใช้วิธีการรณรงค์ปูองกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา จะได้เป็น
การปูองกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ดีกว่าการแก้ปัญหา 

- หน้า  ๑๐  โครงการแข่งขันกีฬามีทั้งแข่งขันของผู้ใหญ่  และก็ของเด็กเยาวชน  ผมเสนอให้
จัดเฉพาะของเด็กและเยาวชน 

- โครงการปรับปรุงสวนสมุนไพรใช้งบประมาณสูงเกินไปควรจะปรับลดลง 
- ขอให้อธิบายรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
นายสงคราม  สายอินต๊ะ  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๐ 
- แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  หมู่ที่  ๑๐  บ้านใหม่  ต้องมี

รายละเอียดคือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูซอย  ๓  ด้านทิศใต้จากบ้านนายหมื่น           
สายอินต๊ะ  ถึงบ้านนายอุดม  เสมอเชื้อ  ความกว่าง  ๐.๔๐  เมตร  ความลึก  ๐.๔๐  เมตร  ความยาว  
๒๕๐  เมตร  พร้อมฝาปิด 

- เสนอให้ปรับลดโครงการจัดท าเว็บไซด์ที่ตั้งไว้จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
นายสมาน  จ ารัส  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
- หน้า  ๓  ค่าวัสดุส านักงานตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ส่วนการคลังก็ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  

และยังมีของส่วนโยธาอีก  ควรลดลง 
- หน้า  ๙  โครงการก่อสร้างถนนคสล.แบ่งเป็น  ๒  ช่วง  คือช่วงที่  ๑  รายละเอียดคงเดิม  

ส่วนช่วงที่  ๒  ตั้งแต่หน้าบ้านนายจันทร์เป็นต้นไป   
นายพิศ  อวดหาญ  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
- ควรลดหรือตัดโครงการลอยกระทงเนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
- หน้า  ๑๒  งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โครงการ

แก้ไขปัญหาศัตรูพืช  ตั้งไว้จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  เทียบกับประชากรในพ้ืนที่แล้วไม่น่าจะเพียงพอ 
ควรเพ่ิมงบประมาณโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์  และโครงการจัดซื้อยาฆ่าเพลี้ย  เนื่องจากความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลางนั้นมีความล่าช้ากว่าความช่วยเหลือของท้องถิ่นมาก 

- การพัฒนาของต าบลห้วยแก้วควรให้ความส าคัญกับเรื่องปากท้อง  เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาแหล่งน้ า  มากกว่าการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว 

- เราใช้งบประมาณไปกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้าน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เราควรเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  ศัตรูพืชระบาด  
ซึ่งเราจะไม่มีงบประมาณจ่าย 

- ให้ชี้แจงหน้า  ๖  อุดหนุนอสม.  จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐  ว่าเป็นค่าอะไร 
นายทองสุข  ไชยกุล  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
- หน้า  ๘  โครงการก่อสร้างเมรุพร้อมเทลานคอนกรีตของหมู่บ้านสามารถด าเนินการได้

หรือไม่  ติดขัดปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดความชัดเจน 
- ขอเสนอโครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  (ไฟกิ่ง)  หมู่บ้านละ  ๒  จุด   

/หน้า  ๑๑... 
-๑๑- 

 
- ขอเสนอให้จัดซื้อเครื่อง  GPS  เพราะเครื่องของเราที่มีในขณะนี้เป็นเครื่องที่เก่าไม่มีความ

ทันสมัย  เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ 
นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๕ 
- เสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นร้อยละ  ๒๐  



- โครงการสรงน้ าพระธาตุโศกกั้งตั้งอยู่บ้านกาดถีหมู่ที่  ๑๕  เป็นวัดที่เป็นโบราณสถานที่มี
ความเก่าแก่  และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  กระผมเห็นควรบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอให้ท่านนายกฯ  หรือท่านปลัดตอบข้อ
ซักถามสงสัย  เชิญครับ 

นายกฯ   
๑) ในการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เราได้ตั้ง

ลดลงกว่ารายจ่ายจริงจากปีงบประมาณที่แล้วแทบทุกรายการ  เนื่องจากเราต้องลดรายจ่ายเพ่ือให้
สามารถจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  เพราะทุกวันนี้เราต้องบรรทุกน้ าไปส่งให้แต่ละหมู่บ้านเป็น
ประจ า 

๒) การด าเนินการตามโครงการในงบประมาณที่ผ่านมาที่ติดขัดไม่สามารถเบิกจ่ายได้บางเรา
การก็ด้วยเหตุผลความจ าเป็นที่เราต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  หากเราพบว่าการ
ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และสิ่งที่ได้รับการทักท้วงจากสตง.บ้างหน่วยงานที่
ตรวจสอบบ้างเราก็ควรหลีกเลี่ยง  ควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นอ านาจหน้าที่และไม่ขัดกับหลัก
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓) วัสดุส านักงานที่บางท่านแย้งว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  ขอชี้แจงว่าเป็นการใช้จ่ายทั้ง
ปีงบประมาณท้ัง ๑๒ เดือน และเป็นการประมาณการอาจจะใช้ไม่หมดซึ่งเมื่อเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม 

๔) การจัดงานลอยกระทงนั้นเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไปจาก
ท้องถิ่น  เป็นโครงการที่สร้างความสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต  และเราควร
จะด าเนินการเองมากกว่าที่จะอุดหนุนให้กับอ าเภอด าเนินการเพราะที่ผ่านมาการอุดหนุนให้กับอ าเภอ
ค่อนข้างมีปัญหามาก 

๕) หากเกิดปัญหาอุทกภัย  ภัยพิบัติต่าง ๆ  เราสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ตามความจ าเป็นโดยสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศออกมาเสียก่อน 

๖) การจะด าเนินการโครงการ/กิจกรรมอะไรนั้นเราต้องค านึงว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น
หรือไม่  โครงการที่สามารถด าเนินการเองได้ก็ควรท า  ส่วนโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้ก็ไม่ควร
ด าเนินการให้เกิดความเสียหาย   

๗) การเสนอโครงการต่าง ๆ  นั้นก็เป็นความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความ
จ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน  การสร้างเมรุสามารถกระท าได้เพราะหลักคือการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ในเมื่อโครงการนี้ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์โดยตรง  อีกทั้งการสร้างเมรุก็เป็นการสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้
เพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น  ตามหลักศาสนาพุทธและความเชื่อของภาคเหนือที่นิยมเผาศพผู้ที่
เสียชีวิตที่เมรุ 

/หน้า  ๑๒... 
-๑๒- 

 
๘) การแข่งขันกีฬานั้นถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชน  เด็ก

และเยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
๙) ส่วนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศห้องส่วนการคลังเนื่องจากที่มีอยู่เดิมนั้นช ารุด

ไม่สามารถใช้งานได้แต่ไม่ได้ท าการรื้อถอนออก 
๑๐) โครงการปรับปรุงส่วนสมุนไพรเป็นโครงการที่ท่านนายอ าเภอท่านสนับสนุนมาว่าจะเป็น

โครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  จะด าเนินการ  ณ  อ่างเก็บน้ าภูกามยาวที่เราได้ปรับปรุง



ภูมิทัศน์ส าหรับจะให้เป็นสวนสุขภาพ  จะมีซุ้มอาหารพื้นเมือง  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต าบลและ
ระดับอ าเภอของเราครับ  

๑๑) โครงการปรับปรุงบ่อขยะในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากติดขัด
ด้านเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้อุดหนุนมา  แต่คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘  อย่างแน่นอน  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้เช่นกัน  
จ านวน  ๙๕,๐๐๐  บาท  เช่นเดียวกันโครงการของหมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๑๗  หมู่ที่  ๙  หมู่ที่  ๑๔  และ         
หมู่ที่  ๑๖  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ขอรับรองว่าจะสามารถด าเนินการ
ได้ทันในปีงบประมาณนี้ 
 ปลัดฯ   

๑) กระผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ที่มีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลและจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขอเรียนชี้แจงว่า  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเราตั้งจ่ายตาม
ความเป็นจริงให้มากที่สุด  และด าเนินการตามหนังสือสั่งการ  ตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) ส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถือว่าสูง  เพราะ
ถ้าหากท่านสังเกตท่านจะเห็นว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  เราประมาณการรายจ่ายไว้ที่  ๓๐  ล้าน
บาท  แต่  ณ  ปัจจุบันปรากฏว่างบประมาณรายรับจริงมีเพียง  ๒๖,๑๖๓,๔๔๖.๖๔  บาท  ติดลบถึง  ๓  
ล้านกว่าบาท  แล้วในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  นี้เราประมาณการรายจ่ายไว้ที่  ๒๙  ล้าน  แล้วท่าน
ลองพิจารณาดูว่างบประมาณรับจริงจะสามารถเข้ามาได้ถึง  ๒๙  ล้านบาทตามที่ประมาณการไว้หรือไม่  
แต่เราก็ต้องประมาณการรายรับไว้ให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงปีที่ผ่านมา 

๓) การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ท่านสมาชิกได้ติงว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูงอย่างเช่น  
ค่าวัสดุส านักงานจริงอยู่เราตั้งไว้จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเงินงบประมาณ
ไม่ได้เข้ามาตามเปูาเราก็ไม่สามารถจ่ายได้  อย่างเงินเดือนเราก็ตั้งจ่ายไว้ตามจริง 

๔) ในสมัยนี้ถือว่าดีกว่าสมัยก่อนมากเพราะเราสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ครบทุกหมู่บ้าน  ต่างจากแต่ก่อนที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้
เพียงไม่กี่หมู่บ้าน 

๕) ส่วนเงินอุดหนุนอสม.ที่ตั้งไว้จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  เราก็ตั้งไว้ตามหนังสือสั่งการ  
เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้อสม.ด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้าน   เช่น  โครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก  โครงการคัดกรองสารพิษสารตกค้างในเลือด  เป็นต้น  ตั้งไว้เป็นประจ าทุกปี  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  เราก็ตั้งไว้จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  แต่สามารถเบิกจ่ายได้เพียง  ๗,๕๐๐  บาท  
เนื่องจากมีหนังสือสั่งการแจ้งมาว่างบประมาณจัดสรรให้กับอปท.ได้ร้อยละ  ๕๐ 

/หน้า  ๑๓... 
 

-๑๓- 
 

๖) โครงการอุดหนุนกีฬาอสม.ถือว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของอปท.ที่จะสามารถท าได้  และที่
เราเคยอุดหนุนไปในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นก็ได้รับการทักท้วงจากหน่วยงานสตง.  ซึ่งท าให้ใน
ปีงบประมาณนี้เราไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ     

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๖๕ วรรคแรก ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย
ต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ...ฯลฯ ผมจึงขอปิดการอภิปราย วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ซึ่ง
ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วอยู่ในห้องประชุม จ านวน ๓๔ ท่าน ถือว่า



ครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓๓ เสียง ไม่รับหลักการ จ านวน - เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  

ประธานสภาฯ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  นั้น 
ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้มี
มติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนั้นผมจึงขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและ
กฎหมายที ่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ  

เลขานุการสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า สามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน  

๒)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ  

๓)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
(๑)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
(๒)  ตาย  

/หน้า  ๑๔... 
-๑๔- 

 

(๓)  สมาชิกภาพของสมาชกิสภาท้องถิน่ของผู้นัน้สิ้นสดุลง  
(๔)  เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ขึน้ใหมห่รืองานทีไ่ด้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  
(๕)  สภาทอ้งถิน่มมีติให้พ้นจากหน้าที่  
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิน่เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่หรือบคุคลที่ไม่ได้เปน็สมาชิก สภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ประธานสภา ฯ  ตามที่ท่านเลขานุการสภาท้องถิ่นได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุม
รับทราบแล้ว เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๗ ท่าน โดยให้คัดเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปร



ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอ
ได้พร้อมกับผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ ท่านโดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มจากคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่  ๑  ขอเชิญครับ 

นายสิงห์หา  ไชยพรม  ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
- เสนอ  นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
- ผู้รับรอง นายพิศ  อวดหาญ  และนายประกายศรี  ปวงค ามา 
นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๒ 
- เสนอ  นายอธิลักษณ์  มุสุ  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
- ผู้รับรอง นายศรีมา  วาสอนใจ  และนายสุธิวัส  ธิตา 
นางแสงหล้า  สมเครือ  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๓ 
- เสนอ  นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๓ 
- ผู้รับรอง นายมงคล  ฟองขาว  และนางสุชาดา  ธะดวงสอน 
นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
- เสนอ  นายพิศ  อวดหาญ  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
- ผู้รับรอง นายศรีมา  วาสอนใจ  และนางรัชนี  แสงศรีจันทร์ 
นายสุทธิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ที่  ๙ 
- เสนอ  นายทองสุข  ไชยกุล  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
- ผู้รับรอง นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  และนายสงคราม  สายอินต๊ะ 
นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๕ 
- เสนอ  นางสุชาดา  ธะดวงสอน  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๔ 
- ผู้รับรอง นายสุพจน์  เบาใจ  และนางรัชนี  แสงศรีจันทร์ 
นายสุพจน์  เบาใจ  ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
- เสนอ  นางสาววรัญญา  ล าดวน  ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
- ผู้รับรอง นายอธิลักษณ์  มุสุ  และนายพิศ  อวดหาญ 

/หน้า  ๑๕... 
 

-๑๕- 
 
ประธานสภา ฯ   
-  มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติอีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ  
-  สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙ ประกอบด้วย  
๑.  นายพุด  มีทอง    ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
๒.  นายอธิลักษณ์  มุสุ    ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
๓.  นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า   ส.อบต.หมู่ที่  ๑๓ 
๔.  นายพิศ  อวดหาญ    ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
๕.  นายทองสุข  ไชยกุล   ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
๖.  นางสุชาดา  ธะดวงสอน   ส.อบต.หมู่ที่  ๑๔ 
๗.  นางสาววรัญญา  ล าดวน    ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
-  เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ ครบทั้ง ๗ ท่านแล้ว ต่อไปผมจะท าค าสั่งแต่งตั้งท่านคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ื อให้



คณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่พิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้นผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วผู้ที่ 
ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติสามารถยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้  ตั้งแต่บัดนี้ เวลา 
๑๕.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.  

เลขานุการสภา ฯ   
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในเวลา  ๑๖.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  และหลังจากการประชุมครั้งที่  ๒  จะได้น าเสนอผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ เพ่ือจัดส่งผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้วได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  

 
         ๓.๒ การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายสนั่น  หน่อแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 
- เนื่องจากบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่  ๗  ประสบปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร  ท าให้มีน้ า

ขังอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชื้อโรค  อีกครั้งเอ่อนองไปจนถึงหน้าวัดบ้านห้วยทรายขาว  ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปมาและเป็นปัญหาในการการเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนา    จึงได้ส่งโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการปูองกันมิให้เกิดปัญหา
ซ้ าซ้อนขึ้นอีก  จึงขอเสนอโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ ากลางหมู่บ้านถงึหนา้วดัหว้ยทรายขาว  หมู่ที่  ๗  
รางระบายน้ าขนาดปากกว้าง  ๐.๖๐ x ๐.๖๐  หนา  ๐.๑๐  เมตร  ยาว  ๔๖.๕๐  เมตร  จ านวนเงิน
งบประมาณที่ต้องใช้  ๙๘,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ทั้งนี้ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
หมู่บ้านในการประชาคมจัดท าแผนงานโครงการตามล าดับและเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เรียบร้อยแล้ว     
 

/หน้า  ๑๖... 
-๑๖- 

 
ปลัดฯ 
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข (๑) 
ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนมุัตขิองสภาทอ้งถิน่ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านส.อบต.หมู่ที่  ๗  ได้อภิปรายรายงานปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกทราบ  มีสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามขอเชิญครับ 

นายพิศ  อวดหาญ  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 



- สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่งบประมาณ  (ปลัด)  ว่าจะสามารถท าได้หรือไม่  ผิดระเบียบหรือไม่  
เป็นเรื่องเร่งด่วนพอที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ 

นายอธิลักษณ์  มุสุ  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
- หมู่บ้านอื่น ๆ  เองก็ได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนที่เช่นกัน  เช่น  หมู่ที่  ๔ , ๒ , ๑ และหมู่ที่  ๘  มันอยู่ที่ว่าหมู่บ้านนั้น ๆ  เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนอย่างไร 

นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
- ทุกหมู่บ้านย่อมเกิดปัญหาเช่นเดียวกันแตอ่ยู่ที่ว่าผู้น าของแตล่ะหมู่บ้านจะบริหารจัดการแกไ้ข

ปัญหานั้น ๆ  ให้ทันท่วงทีด้วยวิธีไหนอย่างไร  แล้วปัญหาของหมู่ที่  ๗  เองถือเป็นเรื่องเร่งด่วนพอที่ขอ
จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ผมมองว่าจะเป็นการเหลื่อมล้ าหมู่บ้านอื่นหรอืไม่ในขณะที่หมูบ่้านอื่น ๆ  เองก็
ประสบปัญหาความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน   แต่ถ้าหากหมู่ที่   ๗  พร้อมที่จะลดงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงเพ่ือน ามาใช้จ่ายในปัญหาความเดือดร้อนเสียก่อนคิดว่าก็สามารถจะ
กระท าได้  แต่ถ้าหากท่านจะด าเนินการทั้งสองโครงการดูเหมือนจะเป็นการเหลื่อมล้ ากับหมู่บ้านอื่น 

- ที่ผ่านมาหมู่ที่  ๑  ก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ าอุปโภคบริโภคแต่เราก็ยอมที่จะไม่
ด าเนินการตามโครงการอุดหนุน  เราก็ยินดีให้โครงการตกไปและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

นายสุทธิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ที่  ๙ 
- หากเกิดความเดือดร้อนกับหมู่บ้านอื่น ๆ  ก็สามารถขอจ่ายขาดเงินสะสมได้เช่นกัน   
-  

 /หน้า  ๑๗... 
-๑๗- 

 
ปลัดฯ   
- การจะจ่ายขาดเงินสะสมนั้นต้องเกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ฉุกเฉิน       

เราต้องสร้างมาตรฐานในการขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ที่ส าคัญคือเราต้องค านึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังของอปท.  เงินสะสมที่เรามีอยู่ที่ว่า  ๒๐  กว่าล้านเมื่อพิจารณาแล้วมันไม่ได้
มากมายเลยเพราะหลายปีที่ผ่านมาเราได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปค่อนข้างมาก  แล้วถ้าเราไม่มีวินัย
ทางการเงินและใช้จ่ายเงินสะสมอย่างฟุุมเฟือยเชื่อว่าอีกไม่เกิน  ๒  ปี  เงินสะสมก็จะไม่มีเหลือนะครับ  
ผมขอยกตัวอย่างอย่างในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  เดือนตุลาคม-ธันวาคม  ของทุกปี  อปท.ไม่ได้
รับเงินจัดสรรเราต้องน าเงินสะสมมาส ารองจ่าย  ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  และเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ  ซึ่งเดือนหนึ่งก็เกือบ  ๒  ล้าน  แล้วถ้าเราไม่มีเงินสะสมเราจะน าเงินที่
ไหนมาส ารองจ่ายขอให้ท่านลองพิจารณาดนูะครับเพราะเป็นอ านาจของสภาฯ  ในการพิจารณาเห็นชอบ
หรือไม่  ในการดูแลบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

นายกฯ 
- ขออนุญาตเอ่ยนาม  ตามที่ท่านส.อบต.พุด มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑  ได้ติงเรื่องความเหลื่อม

ล้ าที่หมู่ที่  ๗  จะขอจ่ายขาดเงินสะสม  ผมคิดว่ามันเป็นคนละส่วนกันระหว่างโครงการตามเงินอุดหนุน
และโครงการทีจ่ะขอจ่ายขาดเงนิสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งประชาชนเองก็
ได้รับความเดือดร้อนจริง  ผมคิดว่าเราควรจะแยกแยะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกัน 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายตอนนี้มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้วอยู่ในห้องประชุมตอนนี้ จ านวน ๓๔ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ากลางหมู่บ้านถึงหน้าวัด                            



ห้วยทรายขาว  หมู่ที่  ๗  ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๖.๕๐ เมตร  
จ านวนเงินงบประมาณที่ต้องใช้  ๙๘,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ 
๙๘,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ด้วยจ านวน ๓๑ เสียง และงดออกเสียง จ านวน ๒ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

ประธานสภา ฯ   
-  ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอนัดวันประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวาระที่ ๒ และ ๓ ต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  

/หน้า  ๑๘... 
 

-๑๘- 
 

 
ลงชื่อ    ชัยพร  โรจนสนิธ ุ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
         เลขานุการสภาฯ 

 
 

                     ลงชื่อ สุพจน์  เบาใจ     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพจน์  เบาใจ) 

 
 

               ลงชื่อ    สุทธิวสั  ธติา    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสุทธิวัส  ธติา) 

 
 

               ลงชื่อ พิเชษฐ์  สงิหแ์กว้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
     (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

      ลงชื่อ ฐิติพงศ ์ ช านาญกลิ้ง ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
    (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิง้) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓/๒๕๕๘  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 นายสพุจน์  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 ชื่อ -  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 ซึ่งทางฝุายเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ 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 (งานไฟฟูาและถนน) 
1)  หมวดเงินอุดหนุน 
                - อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา เพ่ือติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑-๑๗  แปรงบประมาณเพ่ิม ๒๓๕,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
๒๓๕,๐๐๐ บาท (นายกอบต.ห้วยแก้ว ได้ให้การรับรองในการแปรงบประมาณเพ่ิมเติมในโครงการ
ดังกล่าว) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


