
รายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวดัชียงราย 

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

ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นางยุพิน  คุมพันธ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายยงยุทธ  ยาวุฒิ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายอุดร  นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑  

๔ นายคำหลา  ปวงตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑  

๕ นางกิมไหล  ศรยีานะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๒  

๖ นายสมยศ  ต่ำคำดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๒  

๗ นางสาวสุดา  หลาปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๓  

๘ นางรุงนภา  ใหมคำหลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๓  

๙ นายสวาท  ชื่นจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๔  

๑๐ นายบุญสง   พาจรชิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๔  

๑๑ นางพวงเพ็ชร  ชัยดิลกวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๕  

๑๒ นายเล็ด  เปลี่ยววิญญา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๕  

๑๓ นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๖  

๑๔ นายธนู  เต็มแบบ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๗  

๑๕ นางสาวโสภา  สลาปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๘  

๑๖ นายวีรพน  ศรีวิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๙  

๑๗ นายคำ  มณีวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๙  

๑๘ นายสมศักดิ์  พฤษหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๐  

๑๙ นายบุญสง  วิเศษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๐  

๒๐ นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๒  

๒๑ นายจันทรแดง  สุลัยยะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๓  

๒๒ นายสมศักดิ์  ผิวงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๔  

๒๓ นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๕  

๒๔ นายณรงค  นวลยิ่ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๖  

๒๕ นางสาวกฤษณา นามวงศ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
 

 

 

 

 

 

ผูลาประชุม... 



~ ๒ ~ 
 
ผูลาประชุม  

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นางละออ จันตะมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๓  

๒ นายพร  ทามัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๕  
 

ผูขาดประชุม   

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายจำลอง  อินตะนำ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๒  
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายถวิล  ทานศิลา นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายประหยัด  ยาวิราช รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายสะริภน  จันทรติ๊บ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๔ นายจรัญรวี  สารพันธ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล  

๕ นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๖ นายคเชนทร  ทิพยคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๗ นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

๘ นายวีรชัย นันตาวงค นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

๙ นายวิทยา  พิชัย  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  

๑๐ นายสมบัติ  จันรส นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ  

๑๑ น.ส.จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ ์ พนักงานจางท่ัวไป  
 

สรุป  ผูมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ผูลาประชุม จำนวน ๒ คน 

ผูขาดประชุม จำนวน ๑ คน ผูเขารวมประชุม จำนวน ๑๑ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

เม่ือไดท่ีประชุมพรอมแลวและครบองคประชุม นางสาวกฤษณา นามวงศ ตำแหนง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงไดเชิญนางยุพิน คุมพันธ ตำแหนง ประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
 



~ ๓ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบตอท่ีประชุม 

  ๑.๑ การนับองคประชุม/การขาด/การลา ในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๕๖ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๒๕ กำหนดใหเลขานุการสภาทองถ่ินตรวจสอบ

รายชื่อวาครบองคประชุมหรือไม และขอ ๒๕ วรรคสอง กำหนดใหประธานสภามีหนาท่ีตรวจดูวา

สมาชิกสภาไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม นั้น 

   เนื่องจาก นายอรุณ  แกวเจริญ ตำแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมู

ท่ี ๗ บานทุงยาว ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามใบมรณบัตร เลขท่ี ๕๕-

๕๐๙๙๑๐๓๒ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ สมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๒ ตาย ประกอบกับคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑/

๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว ขอ ๒ วรรคสอง 

ท่ีกำหนด “ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมครบหรือพนจากตำแหนงภายหลังเพราะเหตุอ่ืน

นอกจาครบวาระ ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นเทาท่ีมีอยู  โดยไมตอง

ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทนท่ีตำแหนงวาง” 

   เนื่องจากเปนกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมครบ หรือพนจากตำแหนงภายหลัง

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นเทาท่ีมีอยู โดย

ไมตองดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทนท่ีตำแหนงวาง ดังนั้น จึงทำใหสมาชิกองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย มีจำนวนท้ังสิ้น ๒๗ คน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย อีก ๑ คน รวมท้ังสิ้น ๒๘ คน 

  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผูมาประชุม จำนวน    ๒๕   คน มีผูลาประชุม จำนวน    ๒ คน  

    มีผูขาดการประชุม จำนวน    ๑   คน และมีผูเขารวมประชุม จำนวน     ๑๑     คน 

เม่ือมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว 

จึงถือวาครบองคประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

๑.๒ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ 

ประจำป ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป สมัย

แรกของปถัดไป ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๓ 

เม่ือวันท่ี ๑๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป สมัยแรก

ของปถัดไป พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยท่ี ๑ เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลา

รวมไมเกิน ๑๕ วัน นั้น 
 



~ ๔ ~ 
 

บัดนี้ ถึงกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕ ๖๒ ประกอบขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึง

กำหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ ในระหวางวันท่ี ๑ - 

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ รวมเวลาไมเกิน ๑๕ วัน ตามมติดังกลาวขางตน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินหรือ

สมาชิกสภาทองถ่ิน ไดมีเวลาในการยื่นเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ หรือยื่นกระทูถามท่ัวไป

ตามขอ ๙๒ หรือกระทูดวนตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ตอไป  

ท้ังนี้ อาศัยความตามขอ ๒๔ วรรคทาย ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงกำหนด

หลักเกณฑสำหรับผูสนใจเขารวมรับฟงการประชุมไวดังนี้ 

๑. บุคคลท่ัวไปการแตงกายแตงชุดสุภาพตามประเพณีนิยม  

๒. หามพกพาอาวุธ หรือของมีคมทุกชนิดเขาท่ีประชุมสภา  

๓. หามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาท่ีไมสุภาพ 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในสมัย สามัญ สมัยท่ี   ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  

เม่ือวัน  จันทร  ท่ี   ๒๘   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓   ท่ีผานมา  

   จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมดังกลาว หากมี

สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอแกไขถอยคำ ในรายงานการประชุมหรือไม อยางไร 

- ถามี จะไดขออาศัยอำนาจตาม ขอ ๓๓ วรรคสอง ในการขอมติของท่ีประชุมในการแกไข 

- เม่ือไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือ

ปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และไมมีการแกไข จึงใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๒๓  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐     คน 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓… 
 



~ ๕ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ  ในการประชุมในครั้งนี้ ไมมีผูยื่นกระทูถามตามมาตรา ๕๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  ท้ังท่ีเปนกระทู

ถามท่ัวไป ตามขอ ๙๒ และกระทูถามดวน ตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ แต

อยางใด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

ประธานสภาฯ  - การประชุมท่ีผานมา ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตอยางใด 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม

สมัยประชุมสามัญประจำป ของแตละสมัยในป ๒๕๖๔(๒๑  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจำป และการ

กำหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕ ๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก กำหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ

สองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบลจะกำหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจำปใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด ประกอบกับตามมาตรา ๕๓ 

วรรคทาย กำหนดให สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา

ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอำเภอ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๒๑ กำหนดวา การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ

ประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป

ถัดไปใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำ

ความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ประกอบกับตามขอ ๑๑ (๓ กำหนด ใหสภาองคการบริหาร

สวนตำบลกำหนดวา ปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต

ละสมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป

ถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน  

 

ตามระเบียบ… 



~ ๖ ~ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕ ๖๑ ขอ ๑๘ กำหนดแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณี

เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป ประกอบกับตามขอ 

๒๙ (๓) กำหนดการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๓ วรรคสอง กำหนดเม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณ

ยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลว ให เจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทำเปนราง

งบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนำเสนอ

ตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาไดแจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหรับทราบแลวนั้น จึงขอนำหารือวา 

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัย 

แตละสมัยในป พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ จะเริ่มเม่ือใด และแตละสมัยในปพ.ศ.๒๕๖๔ นี้มีกำหนดก่ีวัน กับให

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป คือ ปพ.ศ.๒๕๖๕ และมี

กำหนดก่ีวัน 

รองประธานสภาฯ เสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ ใหมีสมัยประชุมสามัญ

ประจำป จำนวน   ๔    สมัย แตละสมัยกำหนด ดังนี้  

สมัยท่ี ๑ (คือการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงไดกำหนดไวแลว   โดยมีวันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   

๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔          มีกำหนด ระยะเวลาจำนวนไมเกิน    ๑๕ วัน 

สมัยท่ี  ๒ วันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   ๑๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด 

ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

สมัยท่ี  ๓ วันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔ มีกำหนด 

ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

สมัยท่ี  ๔ วันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ มีกำหนด 

ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

และใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ป พ.ศ.๒๕๖๕ 

เริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  มีกำหนด ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

 

 

 

ประธานสภาฯ… 



~ ๗ ~ 
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม... 

ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมีผูใดเห็น

เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ 

(๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลา และวัน

เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำป ของแตละสมัยในป ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป ๒๕๖๕ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐     เสียง, งดออกเสียง จำนวน   

๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐     คน 
 

๕.๒ ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดตั้ง

และการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการ ขอ

ความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดตั้งและการควบคุมตลาด

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

   (๑ กระบวนการพิจารณารางบัญญัติ  

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ี  

  เก่ียวของตอไป 

เลขานุการสภาฯ     ในกระบวนการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล มีขอระเบียบกฎหมายท่ี 

เก่ียวของ ดังนี้ 

๑ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- มาตรา ๔๖ (๒ สภาองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาและใหความ

เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

  - ตามมาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนตำบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล

เพ่ือใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให

เปนไปตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหาร

สวนตำบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอำนาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียก

เก็บและกำหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมี

กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 

รางขอบัญญัติ… 



~ ๘ ~ 
 

 รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตำบล

หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมาย

วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลและนายอำเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตำบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลลงชื่อและประกาศเปน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลตอไป 

๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอ และมีบันทึก ดังตอไปนี้  

(๑ หลักการของรางขอบัญญัติ  

(๒ เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ  

การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 

เม่ือประธานสภาทองถ่ินไดรับญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแลวเห็นวาถูกตอง ให

สงสำเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม เวนแตเปนการประชุมอัน

รีบดวน แตไมใหนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม ถาตรวจแลวเห็นวาไมถูกตองให

แจงผูเสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับญัตตินั้น เวนแตเปนญัตติรางขอบัญญัติเก่ียวดวย

การเงินท่ีไมมีคำรับรองของผูบริหารทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติดังกลาวไปยัง

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาใหคำรับรองหากผูบริหารทองถ่ินไมแจงผลการพิจารณาใหคำรับรองให

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติดังกลาวจากประธานสภาทองถ่ินให

ประธานสภาทองถ่ินแจงใหผูเสนอทราบโดยเร็ว 

- ตามขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได. 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอย

กวา หนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให

พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตต ิ

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ… 

 



~ ๙ ~ 
 
ประธานสภาฯ   จึงขอนำหารือวา ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจำนวน ผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว หรือไม ? 

o ถาจะพิจารณาเปน สามวาระ จะตองมีการกำหนดใหมีการรับหลักการ การแปรญัตติ 

ซ่ึงตองกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการดวย ตามขอ ๔๙ 

ของระเบียบฯ และกำหนดวันพิจารณา ลงมติ ในวาระท่ีสาม 

o ถาอนุมัติใหพิจารณา สามวาระรวดเดียว ซ่ึงตามขอ ๔๕ วรรคสอง ของระเบียบฯ 

กำหนดให การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ และตาม

ขอ ๔๙ วรรคทาย ของระเบียบฯ กำหนด กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปร

ญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติดวยวาจาได 

นายกฯ   เสนอใหพิจารณา สามวาระรวดเดียว โดยใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภา และใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม... 

ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมีผูใดเห็น

เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ 

(๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป ใน การอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ 

จำนวน   ๒๓  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  

และไมอยูจำนวน    ๐   คน 
 

  วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 

ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบ อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ในการพิจารณาญัตติราง

ขอบัญญัติวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

   ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  

   หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได

อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภา

ทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

  ซ่ึงตามท่ีผูบริหารไดเสนอขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เรื่อง การจัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให

ผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูเสนอรางฯ ตอสภาฯ ตอไป 

นายกฯ… 



~ ๑๐ ~ 
 
นายกฯ  - ขอเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดตั้งและการควบคุม

ตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

๑. เสนอหลักการประกอบ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการจัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒. เหตุผลประกอบ 

   โดยท่ีการดำเนินกิจการตลาดท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชนและกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ี

เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในทองถ่ิน หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากมลภาวะท่ีเกิดจาก

ตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงสมควรกำหนดลักษณะของตลาดหรือสุขลักษณะ

ในการดำเนินกิจการตลาด สุขลักษณะสำหรับผูขายของและผูชวยขายของในตลาด หลักเกณฑการ

อนุญาตใหดำเนินกิจการตลาด และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดำเนินกิจการตลาด ซ่ึง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๑ ประกอบกับ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ ใหกระทำได โดยการตราเปนขอบัญญัติ จึง

ตราขอบัญญัตินี้ข้ึน 

   รายละเอียดของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดตั้งและการ

ควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย การจัดตั้งและการ

ควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ.๒๕๖๔ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 

๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดียและนายอำเภอเวียงปาเปา จึงตราขอบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

…ฯลฯ... 

ไดนำเสนออภิปรายรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดตั้งและ

การควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนรายขอ รายมาตรา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดสำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลวนั้น 

  จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

เปดอภิปราย... 
 



~ ๑๑ ~ 
 

เปดอภิปรายรางขอบัญญัติ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอระเบียบ กฎหมายท่ี 

   เก่ียวของ ท่ีจะตองดำเนินการในลำดับตอไป 

 เลขานุการสภาฯ    ในกระบวนการเปดอภิปรายรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล มีขอระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

   ขอ ๖๓ สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคำใดตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือ

ข้ึนพนศีรษะ เม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ี

ซ่ึงจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน  

   ประธานสภาทองถ่ินตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน แตถามีผู

เสนอญัตติหรือผูแปรญัตติหลายคน ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปรายไดครั้งละหนึ่งคน  

   ขอ ๖๔ เม่ือผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้นอภิปรายเม่ือผู

คัดคานอภิปรายแลวถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปรายและประธานสภา

ทองถ่ินตองใหอภิปรายสลับกันไป  

  ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยูให

ประธานสภาทองถ่ินใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได 

   เม่ือไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาทองถ่ินถามวา ผูใดจะ

อภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปราย 

   ขอ ๖๕ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแตประธานสภา

ทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะเสนอใหท่ีประชุมวินิจฉัยวาควร

จะปดอภิปรายหรือไมก็ไดเวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๗๒ 

เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนหรือประสงคจะอภิปรายนำเสนอตอท่ีประชุม หรือไม  

ท่ีประชุม  ไมมีการอภิปราย 
 

การพิจารณารับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 

ประธานสภาฯ  อาศัยอำนาจตามนัย ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือไมมีการอภิปรายจึงถือวาปด

อภิปราย และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ เม่ือปรากฏวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง

โดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกัน นี้ 

ในการใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การ

จัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาว ตอไป  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 

วาระท่ี ๒… 
 



~ ๑๒ ~ 
 

วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ    

ประธานสภาฯ  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีมติเห็นชอบรับรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดต้ังและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาว เปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญเลขานุการองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปน

ผูชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

   ขอ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภา

ทองถ่ินจำนวนไมนอยกวา หนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุม

สภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติญัตต ิ

   ขอ ๔๙ วรรคทาย ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระ

รวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติดวยวาจาได 

  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะท่ีมี

การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปน

อยางอ่ืน  

   ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใด

แลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

คณะกรรมการแปรญัตติ (ท้ังสภาฯ  ไดพิจารณาในรายละเอียดของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เรื่อง การจัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนราย

ขอตามท่ีเลขานุการสภาฯ ชี้แจง คณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดๆ 

และกำหนดใหหากกรรมการแปรญัตติทานใดไมเห็นชอบใหเสนอคัดคาน โดยใชระยะเวลาพิจารณา

คำแปรญัตติใน ๔๐ นาที และใหผานความเห็นชอบตอไป 

ท่ีประชุม  เห็นชอบไมมีการเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง 

การจัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม... 

ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมีผูใดเห็น

เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ 

(๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป  

 ในการเห็นชอบดวยกับคำแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง 

การจัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 



~ ๑๓ ~ 
 
  วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลวนั้น 

   - ท่ีประชุมจะเสนอใหลงมติใหมีการอภิปรายหรือไม  

   - เม่ือไมมีจึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือ

ปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ 

๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ขอ งระเบียบเดียวกันนี้ ในการเห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง การจัดตั้งและการควบคุมตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบล

แมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๔  ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 
 

เวลา ๑๑.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  

ประธานสภาฯ   โดยตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดการขอความ

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  ตามขอ ๒๒ (๒ ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  แยกเปนรายขอ/รายโครงการ ตอไป 

นายกฯ  ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดประชุมรางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ท่ีผานมา และได

เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พรอมเหตุผลและความ

จำเปนตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลว ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาเห็นชอบ เม่ือ

วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ แลว นั้น  

  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป  

 

 

นักวิเคราะห ฯ... 



~ ๑๔ ~ 
 
นักวิเคราะห ฯ  เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา มาตรา ๔๖ (๑) กำหนดวา สภาองคการบริหารสวนตำบล มี

อำนาจหนาท่ี ในการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  

  ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยาและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 

กอนปงบประมาณถัดไป 

    ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการ

บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว

ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระ

ราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธ ีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

ไดนำเสนออภิปรายเปนรายขอ/โครงการ โดยมีรายระเอียดตามเอกสารรางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลวนั้น  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี ถือวาปดอภิปรายตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ 

วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ 

โดยเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดว ยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป 



~ ๑๕ ~ 
 
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   

เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐     เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไม

อยูจำนวน    ๐     คน 
 

๕.๔  การขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากในการประชุมในญัตตินี้ สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนตอง

รับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขต 

จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ี

ประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ     ในกระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขต มีขอระเบียบ

กฎหมายท่ี เก่ียวของ ดังนี้ 

    ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และท่ีแกไขถึงฉบับท่ี ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 

๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เม่ือ (๑ การนั้นจำเปนตองทำ และเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับ

กิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหนาท่ีอยูภายในเขตของตน (๒ ไดรับความยินยอม จากสภาเทศบาล 

คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และ (๓ ไดรับอนุมัติ

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕ ๖๒ มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองคการ

บริหารสวนตำบล หรือรวมกับสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการรวมกันได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความยินยอม

จากสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจำเปนตองทำและเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ี

อยูในอำนาจหนาท่ีของตน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๔.๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ เมตร กวาง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ีกำหนด 

งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอ

ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการกอสรางถนน คสล.

สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ เมตร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ีกำหนด งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ตอไป 

นายก ฯ… 



~ ๑๖ ~ 
 
นายก ฯ  ดวยไดรับการแจงประสานจากเทศบาลตำบลแมขะจาน เก่ียวกับการขอความเห็นชอบ การ

ดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล ซ่ึงจำเปนตองขอมติเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย กรณี การดำเนินโครงการกอสรางถนน คสล.สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ เมตร กวาง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ีกำหนด 

งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายวิทยา  พิชัย ตำแหนง นายชางโยธา

ปฏิบัติงาน หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตอไป 

นายชางโยธาฯ   เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามหนังสือเทศบาล

ตำบลแมขะจาน ท่ีชร ๕๓๖๐๑/๓๑ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินกิจการนอกเขต

เทศบาล ดวยเทศบาลตำบลแมขะจาน ไดเสนอญัตติขอทำกิจการนอกเขตเทศบาลใหสภาเทศบาล

ตำบลแมขะจานพิจารณาและสภาเทศบาลฯ ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแมขะจาน สมัย

สามัญ สมัยท่ี๔ ครั้งท่ี๑ ประจำป ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบและยินยอมให

เทศบาลตำบลแมขะจานทำกิจการนอกเขตเทศบาล นั้น 

   เนื่องจากถนนดังกลาว เปนเสนทางสัญจรเขาไปทางวัดหลวงราษฎรเจริญธรรม หมูท่ี ๖ 

บานสันมนะ ตำบลแมเจดีย ซ่ึงเปนท่ีตั้งของฌาปนสถานบานแมขะจานหรือสุสานบานแมขะจาน ซ่ึง

พ้ืนท่ีดำเนินการดังกลาวอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เทศบาลตำบล

แมขะจาน จึงขอใหองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียดำเนินการนำเรื่องเขาตอท่ีประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตร ๕๗ ทว ิ

  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือและสำเนาโครงการดังกลาวขางตน ซ่ึงไดสำเนา

แจกจายใหทานสมาชิกสภาฯ รับทราบแลวนั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมี

ผูใดเห็น เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี ถือวาปดอภิปราย ตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ 

ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้ ในการใหความเห็นชอบในการดำเนิน

กิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการกอสรางถนน คสล.สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ 

เมตร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ี

กำหนด งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 

 

๕.๔.๒ โครงการ… 



~ ๑๗ ~ 
 

๕.๔.๒ โครงการปรับปรุงเมรุสุสานหนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอ

ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการปรับปรุงเมรุสุสาน

หนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท ตอไป 

นายก ฯ  ดวยไดรับการแจงประสานจากเทศบาลตำบลแมขะจาน เก่ียวกับการขอความเห็นชอบ การ

ดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล ซ่ึงจำเปนตองขอมติเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย กรณี การดำเนินโครงการปรับปรุงเมรุสุสานหนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด งบประมาณ 

๑๔๔,๐๐๐ บาท ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายวิทยา  พิชัย ตำแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชางโยธาฯ   เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เชนเดี่ยวกับโครงการ

ขางตนท่ีไดนำเสนอไปแลวนั้น ซ่ึงเทศบาลตำบลแมขะจานไดเสนอญัตติขอทำกิจการนอกเขต

เทศบาล จำนวน ๒ โครงการ นั้น 

   เนื่องจากพ้ืนท่ีดำเนินโครงการเปนพ้ืนท่ีของฌาปนสถานบานหนองบัวหรือสุสานหนองบัว 

ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๐ บานหนองบัว (สันปากอ ตำบ ลแมเจดีย โดยพ้ืนท่ีดำเนินการอยูในเขต

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เทศบาลตำบลแมขะจาน จึงขอใหองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดียดำเนินการนำเรื่องเขาตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอ

พิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตร ๕๗ ทว ิ

  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือและสำเนาโครงการดังกลาวขางตน ซ่ึงไดสำเนา

แจกจายใหทานสมาชิกสภาฯ รับทราบแลวนั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมี

ผูใดเห็น เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี ถือวาปดอภิปราย ตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ 

ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้ ในการใหความเห็นชอบในการดำเนิน

กิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะโครงการปรับปรุงเมรุสุสานหนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด 

งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 

 

๕.๕ ขอความเห็น… 



~ ๑๘ ~ 
 
  ๕.๕ ขอความเห็นชอบในการลดยอดลูกหนี้ภาษีคางชำระ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับขอความ

เห็นชอบในการลดยอดลูกหนี้ภาษีคางชำระ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอไป 

นายก ฯ  ดวยไดรับการแจง งานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เก่ียวกับ

การขอความเห็นชอบในการลดยอดลูกหนี้ภาษีคางชำระ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการนี้ 

จึงขอมอบหมายให นายสมบัติ  จันรส ตำแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ หรือผูท่ีมีสวน

เก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นักวิชาการจัดเก็บ ฯ เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากงานจัดเก็บ

รายได กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดตั้งลูกหนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงยังมีผูคางชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จำนวน ๓๐๑ ราย เปน

จำนวนเงินท้ังสิ้น ๑๗,๕๖๗.๘๖ บาท จากการตรวจสอบลูกหนี้คางชำระภาษีท้ังหมด ปรากฏวา ไดมี

เจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง รายของ บริษัท จิรชัยโปรดิวซ จำกัด ไดชำระภาษีแลว จำนวนเงิน 

๙,๘๑๔.๐๖ บาท ตามในเสร็จเลมท่ี ๑/๒๕๖๓ เลขท่ี ๐๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แตใน

ระบบ Elaas ยังคงมีชื่อบริษัท จิรชัยโปรดิวซ จำกัด เปนลูกหนี้คางชำระอยู นั้น 

   ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑการจำหนายหนี้สูญ การลดยอด

ลูกหนี้ภาษีคางชำระ และวิธีการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดและ

ลูกหนี้คาภาษีคางชำระ การจำหนายหนี้สูญและการลดยอดลูกหนี้คาภาษีคางชำระใหเทศบาล 

สุขาภิบาลและเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติรายละเอียดปรากฏตามหนังสือ

ท่ีอางถึง นั้น 

   กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแลวเห็นวา  เพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามขอ ๙๗ แหง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงอาศัยอำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔ ใหยกเลิกหนังสือท่ีอางถึงและ

กำหนดหลักเกณฑการจำหนายหนี้สูญ  การลดยอดลูกหนี้คางชำระ และวิธีการบันทึกบัญชีของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 

      ๑. การจำหนายหนี้สูญ ใหดำเนินการ ดังนี้ 

   ๑.๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ไดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินและไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

  ๑.๒ การจำหนายหนี้สูญตามขอ ๑.๑ ใหกระทำไดเม่ือไดดำเนินการแลวตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ไดมี... 



~ ๑๙ ~ 
 
  ๑.๒.๑ ไดมีการสำรวจลูกหนี้คางชำระภาษี คาธรรมเนียม คาปรับและรายไดอ่ืนๆ ตลอดจน

ลูกหนี้ตางๆ อยางท่ัวถึงพรอมท้ังจัดทำทะเบียนลูกหนี้ใหครบถวนและเปนปจจุบัน ตามท่ีกฎหมาย 

ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด 

      ๑.๒.๒ ไดมีการเรงรัดติดตามใหมีการชำระหนี้แลวแตไมสามารถจัดเก็บไดเนื่องจากลูกหนี้

กลายเปนบุคคลลมละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินท่ีจะเรียกชำระหนี้ไดหรือดวยเหตุอ่ืน 

     ๑.๒.๓ สำหรับการอนุมัติจำหนายภาษีบำรุงทองท่ีคางชำระเกินกวา ๑๐ ปใหปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๓๑๐.๓/ว๒๓๐๖  ลงวันท่ี ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๔๙  ,หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๐.๓/ว๓๑๖๗  ลงวันท่ี ๑๑  กันยายน ๒๕๔๙ และหนังสือซักซอมท่ี 

มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ กำหนดหลักเกณฑไว ซ่ึงสรุปวา ใหผูวา

ราชการจังหวัดมีอำนาจจำหนายภาษีบำรุงทองถ่ินคางชำระเกินกวา ๑๐ ป ในเขตเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตำบลออกจากทะเบียน 

   ขอ ๒ การลดยอดลูกหนี้คางชำระ  

   กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บขอมูลลูกหนี้คางชำระโดยไมมีมูลหนี้หรือจัดเก็บ

ขอมูลผิดพลาด และไดบันทึกบัญชีเปนรายไดประจำปไวแลว ทำใหมียอดลูกหนี้คางชำระไมตรงตาม

ความเปนจริง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปรับลดยอดลูกหนี้คางชำระตามความเปนจริงได  โดย

ใหเสนอผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ และแจงสภาทองถิ่นทราบ   

  ซ่ึงงานจัดเก็บรายได กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ขอรับรองวาไดดำเนินการ

ตามข้ันตอนหลักเกณฑดังกลาวขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงนำเรียนเสนอตอสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

   ๑. การจำหนายหนี้สูญ ซ่ึงท่ีคางชำระเกินกวา ๑๐ ป ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนท่ีเรียบรอยแลว ในการนี้ จึงขอรับการอนุมัติการจำหนายหนี้

สูญจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียตอไป และ 

  ๒. การลดยอดลูกหนี้คางชำระ ไดเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียอนุมัติ

เปนท่ีเรียบรอยแลว ในการนี้ จึงขอแจงการลดยอดลูกหนี้คางชำระตอสภาองคการบริหารสวนตำบล

แมเจดียทราบตอไป   

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมี

ผูใดเห็น เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี ถือวาปดอภิปราย ตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ท่ีประชุม   การลดยอดลูกหนี้ ตามหนังสือระบุไวชัดแลววา “ใหเสนอผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ” และให

แจงสภาทองถ่ินทราบเทานั้น สภาฯ ไมมีตองพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแตประการใด ซ่ึง

ในสวนของสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดรับทราบการดำเนินการการลดยอดลูกหนี้ครั้งนี้

ตามท่ีเสนอแลว ตอไป 

พักรับประทาน... 



~ ๒๐ ~ 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ประธานสภาฯ   อาศัยอำนาจตามนัยขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เห็นเปนการสมควรท่ีจะสั่ง

ใหหยุดพักการประชุมสภาทองถ่ินไวชั่วคราวก็ได เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และใหเขารวม

ประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ประชุมตอ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

๕.๖ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากในการประชุมในญัตตินี้ สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนตอง

รับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            

พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

   ๕.๖.๑ โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง 

งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วามีความประสงคขออนุมัติเสนอ

ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท เนื่องจาก

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได จึงขอมอบหมายให  นายณัฐ

วิทย เปลี่ยววิญญา ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปน

ผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นักวิเคราะห ฯ  เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดวยกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงคขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม เนื่ อ งจ าก ไม ได ตั้ ง

งบประมาณไว ซ่ึงบางรายการเปนรายการท่ีมีสำคัญจำเปนเรงดวน จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

  ขออนุมัติโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร งบประมาณ

กอนโอน ๒๒,๐๐๐.๐๐ ขออนุมัติโอนลด ๑๖,๐๐๐ งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท 



~ ๒๑ ~ 
 
   ขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐ บาท ขอ

อนุมัติโอนเพ่ิม ๑๖,๐๐๐ งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐ บาท 

   โดยมีคุณลักษณะดังนี ้ 

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๑.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน ๑ หนวย  

   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๔ MB 

   - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย 

   - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 

๑๒ นิ้ว 

   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง 

   - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 

หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 

    (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

  ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม... 

ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมีผูใดเห็น

เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ 

(๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป  

 ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 

๑๖,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 



~ ๒๒ ~ 
 

๕.๖.๒ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วามีความประสงคขออนุมัติเสนอ

ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) งบประมาณ ๔,๓๐๐ 

บาท เนื่องจากผูอำนวยการกองการศึกษาฯ ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได จึงขอมอบหมาย

ให  นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ หรือผูท่ีมีสวน

เก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นักวิเคราะห ฯ   เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดวยกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงคขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม เนื่ อ งจ าก ไม ได ตั้ ง

งบประมาณไว ซ่ึงบางรายการเปนรายการท่ีมีสำคัญจำเปนเรงดวน จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

  ขออนุมัติโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร งบประมาณ

กอนโอน ๖,๐๐๐ ขออนุมัติโอนลด ๔,๓๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๗๐๐ บาท  

   ขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท 

งบประมาณกอนโอน ๐ บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๔,๓๐๐ งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๓๐๐ บาท 

  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

  - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต 

  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา ๑๙ หนาตอนาที 

(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที 

  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา ๑๕ หนาตอนาที 

(ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm) 

  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

  - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๕๐ แผน 

  - สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

   (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ท้ังนี้ ปรากฏ... 



~ ๒๓ ~ 
 
  ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม... 

ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมีผูใดเห็น

เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ 

(๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป  

 ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ งถังหมึกหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) 

งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๓   เสียง, ไมเห็นชอบ 

จำนวน   ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐   คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๖.๑  ประชาสัมพันธหามมิใหมีการลักลอบนำขยะไปท้ิงในบริเวณพ้ืนท่ีหรือทาง

สาธารณะ ซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีดินอันเปนของเอกชนหรือบุคคลอ่ืนโดยเด็จขาด 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป 

นายกฯ  ดวยองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการไดรับผลกระทบจาก

การท้ิงขยะในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๖ บานสาเจริญ (บานหนองหอย ตำบล แมเจดีย จึงมีคำสั่งท่ี ๐๓๕/

๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียนการ

ท้ิงขยะ เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน

ใหเกิดความบริสุทธิ์โปรงใสและยุติธรรมอยางแทจริง นั้น 

ดังนั้น เพ่ือมิใหเกิดกรณีพิพาทระหวางภาครัฐกับประชาชน และเปนการแกไขปญหา

ดังกลาว จึงควรขอความรวมมือกำนัน / ผูใหญบาน ในการประชาสัมพันธทำความเขาใจกับ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี หามมิใหมีการลักลอบนำขยะไปท้ิงในบริเวณพ้ืนท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึง

รวมถึงบริเวณท่ีดินอันเปนของเอกชน หรือบุคคลอ่ืนโดยเด็จขาด เพราะเปนการกระทำท่ีผิดกฎหมาย 

ซ่ึงจะมีโทษท้ังจําท้ังปรับตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด เชน พระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๒ (๑ ท่ีหามมิใหผูใดท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยล งบนท่ีสาธารณะ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองพันบาท หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตาม

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานท

องถ่ินมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 
 



~ ๒๔ ~ 
 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

๖.๒ การจัดทาขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการ 

อนุรักษพลังงาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป 

นายกฯ  ตามประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เรื่อง การยื่น

ลงทะเบียนผูดูแลระบบ (Admin) ของหนวยงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใหหนวยงานยื่นลงทะเบียน ผูดูแลระบบ (Admin) ของ

หนวยงาน เพ่ือเปนผูดำเนินการสรางบัญชีโครงการ และกำหนดสิทธิ ชื่อพรอมรหัสเขาระบบ 

(User/Password) ของโครงการใหกับผูจัดการโครงการ องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงแจง

ความประสงคเพ่ือขอรับสิทธิการเปนผูดูแลระบบ (Admin) ของหนวยงาน โดยมีหนาท่ีเปน

ผูดำเนินการสรางบัญชีโครงการ พรอมท้ังกำกับดูแลบริหารจัดการโครงการท่ีหนวยงานยื่นผานระบบ 

นั้น  

    โดยหมูบานท่ีสนใจสามารถยื่นเรื่องผานองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ดังนี้ 

   หลักเกณฑการสนับสนุน  เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุม 

เกษตรกร ประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล โดยใชศักยภาพดานพลังงานของชุมชนอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำและสรางโอกาสในการเขาถึงการใชพลังงานแบบพ่ึงพาตนเอง และมีโอกาสเปน

เจาของกิจการอยางเปนรูปธรรม การสรางโอกาสในการแขงขัน 

 เง่ือนไข ใหความสำคัญกับโครงการท่ีมีลักษณะ ดังนี ้

  ๑. สนับสนุนพ้ืนท่ีท่ีมีความจำเปน ขาดแคลน มีความเหลื่อมล้ำ ประชาชนไดรับประโยชน 

  ๒. ผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ปลูกฝงคานิยมตอการมีสวนรวมกับผูนำ

ดานพลังงาน 

  หมายเหตุ: โครงการตองผานข้ันตอนการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณ 

   หลักเกณฑการจัดทำขอเสนอโครงการ 

 ๑. คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน ผูขอรับการสนับสนุน เปนหนวยงานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (อปท. หรือ สวนราชการภูมิภาคหรือ สวนราชการสวนกลางท่ีมีท่ีตั้งในจังหวัด  

  ๒. กลุมเปาหมายและขอบเขตการดำเนินงาน ผูขอรับการสนับสนุนตองดำเนินโครงการใน

กลุมงานสงเสริมอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนหรือการอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสม ประกอบไปดวย ๓ กลุมใหญ ดังนี้ 

  (๑) สถานีพลังงานชุมชน ท่ีเปนการสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานภายใตแนวคิด ตนน้ำ-กลาง

น้ำ-ปลายน้ำ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเด่ียว หรือหลายเทคโนโลยีท่ีประกอบกัน 

โดยมีรูปแบบของการรวมจาย (Co-Pay) ซ่ึงเทคโนโลยีพลังงานท่ีจะสงเสริมในกลุมนี้ประกอบไปดวย 

๑.๑ ระบบสูบน้ำ… 



~ ๒๕ ~ 
 

  ๑.๑ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยแบบเคลื่อนท่ี 

  ๑.๒ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 

  ๑.๓ ชุดครอบหัวเตาแกสประสิทธิภาพสูง 

  ๑.๔ ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

  ๑.๕ ระบบผลิตแกสชีวภาพจากของเสีย 

  ๑.๖ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สำหรับหองเย็น 

  (๒) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย สำหรับบอบาดาล ขนาดแผงโซลาเซลลไมนอยกวา 

๒.๕ กิโลวัตต และถังพักขนาดบรรจุไมนอยกวา ๒๐ ลบ.ม. 

  (๓) ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สำหรับพ้ืนท่ีท่ีไฟฟายังเขาไมถึง (off Grid) 

 ๓. การจัดทำขอเสนอโครงการ ผูขอรับการสนับสนุนจัดทารายละเอียดขอเสนอโครงการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (๑) ขอเสนอโครงการ ตามรายละเอียดของ ส.กทอ. ประกอบไปดวย 

   บทนำ ,  วัตถุประสงค ,ความเปนมาของปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ,การดำเนินงาน

ท่ีผานมา ,ข้ันตอน/กระบวนการดำเนินงาน ,ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการด้ำเนินโครงการ ,

ดัชนีชี้วัดความสำเรจ็ของโครงการ ,ระยะเวลาดำเนินโครงการและแผนปฏิบัติ , ก า ร ร า ย ง า น

ความกาวหนา การติดตามและการประเมินผล ,รายละเอียดคาใชจาย ,แผนการเบิกจายของ

โครงการ ,สถานท่ีดำเนินการ ,ความพรอมในการดำเนินโครงการ 

  (๒) เอกสารใบสมัครของแตละเทคโนโลยีของกลุมชุมชน และหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  (๓) เอกสารสรุปโครงการฯ 

  ๔. การพิจารณาขอเสนอโครงการ การพิจารณาขอเสนอโครงการ จะพิจารณาจาก

คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัคร และขอมูลรายละเอียดและความครบถวนสมบูรณของใบสมัครเขา

รวมโครงการ  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก 

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชุมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

 

                       (ลงชื่อ         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวกฤษณา นามวงศ  

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 


