
รายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันพุธ ที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวดัชียงราย 

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

ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายยงยุทธ  ยาวุฒิ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายสวาท  ชื่นจิตร รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายอุดร  นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑  

๔ นางกิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๒  

๕ นางพวงเพ็ชร ชัยดิลกวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๕  

๖ นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๖  

๗ นายวโิรจน  แสนใจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๗  

๘ นายสยาม  ทองสวาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๙  

๙ นายเข่ือน  รินคำ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๐  

๑๐ นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๒  

๑๑ นายสมพงษ เพียรชนะ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๓  

๑๒ นายนิมิตร  รอดนา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๔  

๑๓ นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๕  

๑๔ นายจันทร  โกสุโท สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๖  

๑๕ นางสาวปราญชลี วงคคำยอด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
 

ผูลาประชุม  

 - ไมมี 
 

ผูขาดประชุม   

 - ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายพิเชษฐ  สุหอม นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายนิคม แกวม่ังเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายสุวิสิทธิ์  ศรียานะ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๔ นางดรุณี  มูลเดอร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล  

๕ นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
 

๖.นายประสบ... 



~ ๒ ~ 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๖ นายประสบ  ไชยคันธา ผูอำนวยการกองชาง  

๗ น.ส.อรพินท  คำเขียว ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  

๘ นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

๙ นายวีรชัย นันตาวงค นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

๑๐ น.ส.ศิราพร มีบุญ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

๑๑ น.ส.จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ ์ พนักงานจางท่ัวไป  
 

สรุป  ผูมาประชุม จำนวน ๑๕ คน ผูลาประชุม จำนวน ๐ คน 

ผูขาดประชุม จำนวน ๐ คน ผูเขารวมประชุม จำนวน ๑๑ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวและครบองคประชุม นางสาวปราญชลี วงคคำยอด  ตำแหนง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแม เจดีย จึงได เชิญนายยงยุทธ  ยาวุฒิ  ตำแหนง 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ีประธาน

ในท่ีประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

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 

  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผูมาประชุม จำนวน    ๑๕   คน มีผูลาประชุม จำนวน    ๐ คน  

    มีผูขาดการประชุม จำนวน    ๐   คน และมีผูเขารวมประชุม จำนวน     ๑๑     คน 

เม่ือมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว 

จึงถือวาครบองคประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

 

 

 

 

 

๑.๒ การเรียกประชุม… 



~ ๓ ~ 
 

๑.๒ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ

ประจำป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในป ๒๕๖๔ 

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป 

๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๑ 

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป 

พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยท่ี ๑ เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ 

วัน นั้น 

เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการประชุมครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ไดมีมติทบทวนการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีมติแกไขสมัยประชุมขางตน เปนเริ่มตั้งแต
วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เปนตนไปมีกำหนดระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ วัน นั้น เนื่องจากเพ่ือให
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 
โดยไมมีการลงมติ ตามมาตรา ๕๘/๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  

 

บัดนี้ ใกลถึงกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ จึงอาศัย

อำนาจตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕ ๖๒ ประกอบขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

กำหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ในระหวางวันท่ี ๔ 

- ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ รวมเวลาไมเกิน ๑๕ วัน ตามมติดังกลาวขางตน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน

หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดมีเวลาในการยื่นเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ หรือยื่นกระทูถาม

ท่ัวไปตามขอ ๙๒ หรือกระทูดวนตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕ ๔ 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 ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒… 
 



~ ๔ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวัน  

พฤหัสบดี  ท่ี   ๓๐   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔   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  ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐     คน 
 

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 ๒๕๖๕(๒๑  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจำป และการ

กำหนดวันเริ่มและระยะเวลาประชุมสมัยสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

 

 

เลขานุการสภาฯ... 



~ ๕ ~ 
 
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  

 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… 



~ ๖ ~ 
 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาไดแจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหรับทราบแลวนั้น จึงขอนำหารือวา 

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัย 

แตละสมัยในป พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ จะเริ่มเม่ือใด และแตละสมัยในปพ.ศ.๒๕๖๕ นี้มีกำหนดก่ีวัน กับให

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป คือ ปพ.ศ.๒๕๖๖ และมี

กำหนดก่ีวัน 

นายสวาท ช่ืนจิตร เสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ ใหมีสมัยประชุมสามัญ  

รองประธานสภาฯ ประจำป จำนวน   ๔    สมัย แตละสมัยกำหนด ดังนี้  

สมัยท่ี ๑ (คือการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงไดกำหนดไวแลว   โดยมีวันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   

๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕          มีกำหนด ระยะเวลาจำนวนไมเกิน    ๑๕ วัน 

สมัยท่ี  ๒ วันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   ๑๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ มีกำหนด 

ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

สมัยท่ี  ๓ วันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   ๑๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด 

ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

สมัยท่ี  ๔ วันเริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ มีกำหนด 

ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

และใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป ป พ.ศ.๒๕๖๖ 

เริ่มตนประชุม ตั้งแตวันท่ี  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  มีกำหนด ระยะเวลาจำนวนไมเกิน  ๑๕ วัน 

โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายวิโรจน  แสนใจงาม สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๗    

   ๒.  นายนิมิตร  รอดนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๔  

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 ดวยวิธีการยกมือข้ึ นพนศีรษะ ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลา และวัน

เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำป ของแตละสมัยในป ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของปถัดไป ๒๕๖๖ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔   เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐     เสียง, งดออกเสียง จำนวน   

๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐     คน 

 

 

 

๕.๒ นายกองคการ… 
 



~ ๗ ~ 
 

๕.๒ นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียจะไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ใน การท่ี

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียจะไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย นั้น 

      ขอเชิญเลขานุการองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ี  

  เก่ียวของตอไป 

เลขานุการสภาฯ     ในการท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียจะไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย มีขอระเบียบกฎหมายท่ี เก่ียวของ ดังนี้ 

๑ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 - ตามมาตรา ๕๘/๕กำหนดกอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาท่ี ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหนายก

องคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ 

ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ    ลำดับตอไปขอเรียนเชิญนายองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ดำเนินการแถลงนโยบายตอ  

สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย โดยไมมีการลงมตติอไป 

นายกฯ    ไดดำเนินการแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแม เจดีย เปนรายขอ

รายละเอียดตามคำแถลงนโยบายท่ีไดสำเนาแจกจายใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดียทราบแลวนั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม... 

ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมีผูใดเห็น

เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เวลา ๑๑.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
 

 ๕.๓ รายงานประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   โดยตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดการรายงาน

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามขอ ๒๙ (๓ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี

แกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  แยกเปนรายขอ/รายโครงการ ตอไป 



~ ๘ ~ 
 
นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป  

นักวิเคราะห ฯ  เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

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

หนาท่ี ในการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคการบริหารสวนตำบล 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๙ (๓ กำหนดการรายงานผล

และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา

วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว ประกอบกับตามขอ ๒๙ (๓ กำหนดการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

    ไดนำเสนออภิปรายเปนรายขอ/โครงการ โดยมีรายระเอียดตามเอกสารรายงานประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลวนั้น  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

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. 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖… 



~ ๙ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป  

นักวิเคราะห ฯ  เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๘ (๓  ใหผูบริหารทองถ่ิน

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวน

สามคน รวมเปน กรรมการ จึงนำเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย จำนวนสามคน เพ่ือรวมเปน กรรมการคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

การเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คนท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๑ ตอไป 

นายวิโรจน  แสนใจงาม ขอเสนอนายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๖ .  

(ส.อบต.ม. ๗   เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๑ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายเจษฎ  ใจดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๕  

   ๒.  นายจันทร  โกสุโท  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๖ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

การเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คนท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒ ตอไป 

นายสมพงษ เพียรชนะ ขอเสนอนายอุดร  นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑ .  

(ส.อบต.ม. ๑๓   เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายสยาม  ทองสวาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๙  

   ๒.  นายนิมิตร  รอดนา  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๔ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

การเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คนท่ี ๓ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ ตอไป 

นายนิมิตร  รอดนา ขอเสนอนางกิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๒ .  

(ส.อบต.ม. ๑๔   เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายอุดร  นะนุน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑  

   ๒.  นายวิโรจน  แสนใจงาม สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๗ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 



~ ๑๐ ~ 
 

 ๖.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป  

นักวิเคราะห ฯ  เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๘ (๑  ใหผูบริหารทองถ่ิน

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ี

สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน รวมเปน กรรมการ จึงนำเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวนสามคน เพ่ือรวมเปน กรรมการคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน คนท่ี ๑ ตอไป 

นายเจษฎ  ใจดี  ขอเสนอนายนิมิตร  รอดนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๔ .  

(ส.อบต.ม. ๑๕  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๑ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายวิโรจน  แสนใจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๗  

   ๒.  นายสมพงษ เพียรชนะ สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๓ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน คนท่ี ๒ ตอไป 

นายวิโรจน  แสนใจงาม ขอเสนอนายสวาท  ช่ืนจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๔ .  

(ส.อบต.ม. ๗   เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายสมจิตร  เสารปา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๖  

   ๒.  นายสุนทร  สุดเล็ก  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๒ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนท่ี ๓ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน คนท่ี ๓ ตอไป 

นายนิมิตร  รอดนา ขอเสนอนายจันทร  โกสุโท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๖ .  

(ส.อบต.ม. ๑๔  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

 



~ ๑๑ ~ 
 
   ๑.  นายสวาท  ชื่นจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๔  

   ๒.  นายสยาม  ทองสวาง  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๙ 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

  ๖.๓  ขอความรวมมือประชาสัมพันธ หามมิใหมีการลักลอบนำขยะไปท้ิงในบริเวณพ้ืนท่ี

หรือทางสาธารณะ ซ่ึง รวมถึงบริเวณท่ีดินอันเปนของเอกชน หรือบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขาด 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป 

นายกฯ  ดวยองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการไดรับผลกระทบจาก

การเผาขยะในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๕ บานปาแงะ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จึงมี

คำสั่งท่ี ๖๕๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี

รองเรียนการเผาขยะหมูท่ี ๕ บานปาแงะ เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางแกไขปญหาใน

เรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชนใหเกิดความบริสุทธิ์โปรงใสและยุติธรรมอยางแทจริง 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 ท่ีหามมิใหผู ใดท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 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 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก 

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชุมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

                       (ลงชือ่         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวปราญชลี วงคคำยอด  

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 


