
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันศุกรที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม 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 หมูที่ ๑  

๔ นายคำหลา  ปวงตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑  

๕ นางกิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๒  

๖ นายสมยศ  ต่ำคำดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๒  

๗ นางสาวสุดา  หลาปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๓  

๘ นางรุงนภา  ใหมคำหลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๓  

๙ นายสวาท  ชื่นจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๔  

๑๐ นายบุญสง   พาจรชิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๔  

๑๑ นางพวงเพ็ชร  ชัยดิลกวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๕  

๑๒ นายเล็ด  เปลี่ยววิญญา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๕  

๑๓ นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๖  

๑๔ นายธนู  เต็มแบบ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๗  

๑๕ นางสาวโสภา  สลาปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๘  

๑๖ นายวีรพน  ศรีวิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๙  

๑๗ นายคำ  มณีวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๙  

๑๘ นายสมศักดิ ์ พฤษหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๐  

๑๙ นายบุญสง  วิเศษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๐  

๒๐ นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๒  

๒๑ นางละออ จันตะมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๓  

๒๒ นายจันทรแดง  สุลัยยะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๓  

๒๓ นายสมศักดิ์  ผิวงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๔  

๒๔ นายพร  ทามัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๕  

๒๕ นายณรงค  นวลยิ่ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๖  

๒๖ นางสาวกฤษณา  นามวงศ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

 

ผูลาประชุม... 



-๒- 

ผูลาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๕  
 

ผูขาดประชุม   

 - ไมมี   
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายถวิล  ทานศิลา นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายประหยัด  ยาวิราช รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายสะริภน  จันทรติ๊บ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๔ นางสาวศรีแพร ชมชื่น เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล  

๕ นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๖ นายประสบ  ไชยคันธา ผูอำนวยการกองชาง  

๗ น.ส.อรพินท  คำเขียว ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  

๘ นายคเชนทร  ทิพยคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๙ นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

๑๐ นายวีรชัย นันตาวงค นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

๑๑ น.ส.จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ ์ พนักงานจางท่ัวไป  

    
 

สรุป  

   ผูมาประชุม จำนวน ๒๖  คน  ผูลาประชุม  จำนวน  ๑   คน 

   ผูขาดประชุม จำนวน ๐   คน  ผูเขารวมประชุม  จำนวน  ๑๑   คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว และครบองคประชุม นางสาวกฤษณา  นามวงศ ตำแหนง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแม เจดีย  จึงได เชิญนางยุ พิน คุมพันธ ตำแหนง 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ี

ประธานในท่ีประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบตอท่ีประชุม 

   ๑.๑ การนับองคประชุม/การขาด/การลา ในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕ ๖๒ มาตรา ๕๖ กำหนดให ในการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตำบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๒๕ วรรคสอง กำหนดใหประธานสภาทองถ่ินมีหนาท่ีตรวจดูวาสมาชิก

สภาไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม และขอ ๒๕ กำหนดใหเลขานุการสภาทองถ่ินตรวจสอบ

รายชื่อวาครบองคประชุมหรือไม  

  การประชุมในครั้งนี้ มีผูมาประชุม จำนวน ๒๖  คน มีผูลาประชุม จำนวน  ๑ คน  

มีผูขาดการประชุม จำนวน    ๐ คน และมีผูเขารวมประชุม จำนวน     ๑๑ คน 

เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว จึงถือ

วาครบองคประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

  ๑.๒ การเรยีกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ

ประจำป ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ท่ีผานมา ซ่ึงกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่ม

ตั้งแตวันท่ี ๑๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ วัน นั้น 

   บัดนี้ ถึงกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ จึงอาศัย

อำนาจตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอ บขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

จึงกำหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ ในระหวางวันท่ี 

วันท่ี ๑๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ วัน ตามมติดังกลาวขางตน นั้น 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี   ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔    

เม่ือวัน ศุกร ท่ี ๒๓ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่ีผานมา 

   จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม และมีสมาชิกสภา

ฯ ทานใดจะเสนอแกไขถอยคำในรายงานการประชุมทอนใดตอนใดหรือไม 

ท่ีประชุม - ไมมีการเสนอแกไข 

ประธานสภาฯ... 



-๔- 
 

ประธานสภาฯ  เม่ือไม มีการเสนอแก ไข  จึ งขอตรวจนับองคประชุม  ตามขอ ๗๖  ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  เม่ือปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๓ (๑ และ ขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้ ในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาวตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและไมมีการแกไข จึงใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน   ๐   คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ  ในการประชุมในครั้งนี้ ไมมีผูยื่นกระทูถามท่ัวไป ตามขอ ๙๒ และไมมีผูยื่นกระทูถามดวน 

ตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

ประธานสภาฯ  - ไมมี 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม 

   ๕.๑ การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๔๔ , ขอ ๔๕ 

และขอ ๕๘ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๓ และขอ ๒๕  

ประธานสภาฯ   เนื่องจากการประชุมในระเบียบวาระตามหัวขอนี้ จำเปนจะตองอาศัยขอระเบียบกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับกิจการสภาฯ ในเรื่องการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จึงขอให

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุม

ไดรับทราบ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนตำบลแมเจดีย และผูเขารวมประชุมทุกทาน โดยมีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเสนอ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป มีดังนี้ 

 

 

 

๑  พระราชบัญญัติ… 
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  ๑  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มาตรา ๔๖ (๒  สภาองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาและใหความ

เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

มาตรา ๘๗ วรรคแรก งบประมาณรายจายประจำปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของ

องคการบริหารสวนตำบล ใหจัดทำเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลและจะเสนอไดก็แต

โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

  มาตรา ๘๗ วรรคสาม เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลว ใหเสนอ

นายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอำเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ

รางขอบัญญัติดังกลาว 

  มาตรา ๘๗ วรรคหก ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาองคการบริหารสวนตำบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น  เม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภา

องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตำบลใหความ

เห็นชอบตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอและใหดำเนินการตามวรรคสามตอไป 

  มาตรา ๘๗ วรรคทาย ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป หรือ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจะแปรญัตติ

เพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึง

มิไดเปนรายจายท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรอืเงินท่ีกำหนดใหจายตามกฎหมาย และ

ในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดวย

ประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมใน

การใชงบประมาณรายจายจะกระทำมิได 

  ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

  ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอ และมีบันทึก ดังตอไปนี้  

(๑ หลักการของรางขอบัญญัติ  

(๒  เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัต ิ

ขอ ๔๔ วรรคทาย การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด 

๔ วาดวยงบประมาณ 

ขอ ๕๘ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภาทองถ่ินตามแบบ

และวิธีการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 

๓  ระเบียบ… 
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๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ ๒๓ วรรคแรก ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และ

แกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน  

ขอ ๒๓ วรรคสอง เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใด

เปนงบประมาณประจำปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทำเปนรางงบประมาณ

รายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนำเสนอตอสภา

ทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

ขอ ๒๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถ่ิน และการ

พิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอำนาจอนุมัติใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ  

๑ เสนอ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผู

เสนอรางขอบัญญัติดังกลาว ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 
 

   เสนอคำแถลงงบประมาณประกอบรางขอบัญญัติ 

นายก ฯ  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทุกทาน 

  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตอ

สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ขาพเจาในฐานะนายก

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ได

ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ รวมถึงหลักการและ

เหตุผลประกอบรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

  (* นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดเสนอคำแถลงงบประมาณ และเสนอราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ในหมวดและแผนงานตาง ๆ โดยแยกอธิบายรายละเอียดเปนรายขอรายโครงการ ตาม

สำเนาเอกสารท่ีไดนำสงแจกจายใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดรับทราบแลว นั้น  

 

 

 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เม่ือผูบริหารไดขอเสนอรางบัญญัติฯ ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียเปนท่ี

เรียบรอยแลว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของวาจะตองดำเนินการ

อยางไรตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

  ขอ ๔๕ วรรคทาย ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 

และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง

นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

 ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิก

สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแลว  

   ขอ ๔๗ วรรคทาย เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะ

ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได  

   ขอ ๔๘ ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ ให

ประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการ

ในคณะกรรมการหาขอยุติตามจำนวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกำหนด 

โดยใหนำวิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถ่ิน กรณีองคการบริหาร

สวนจังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวนตำบลใหแจง

นายอำเภอทราบ ท้ังนี้ใหดำเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 

   ขอ ๔๘ วรรคสอง ใหประธานสภาทองถ่ินทำหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติ

ไมรับหลักการ 

ขอ ๖๒ เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติขอใหปด

อภิปราย เพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม หรือสงให

คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา

หนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 

ขอ ๖๕  ถาไม มีผู ใดจะอภิปรายตอไปให ถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแต

ประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะเสนอใหท่ีประชุม

วินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๗๒ เม่ือปดอภิปราย

แลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

พักรับประทานอาหารวาง 

การพิจารณา… 
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   เปดอภิปรายรางขอบัญญัติ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนหรือประสงคจะอภิปรายนำเสนอตอท่ีประชุมหรือไม  

ท่ีประชุม  - ไมมีการอภิปราย 
 

รองประธานสภาฯ ขอเสนอเม่ือไมมีผูใดจะอภิปราย จึงขอเสนอใหปดอภิปราย เพ่ือลงมติวาจะรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไมตอไป 

ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๖๒ กำหนดตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอย

กวา หนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม ดังนั้น จึงขอผูรับรองตามคำเสนอขอให

ปดอภิปราย  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหการรับรองการเสนอขอใหปดอภิปราย ดวยคะแนนเสียง 

จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภา

ฯ  และไมอยูจำนวน  ๐   คน 
 

การพิจารณารับรางขอบัญญัต ิ

ประธานสภาฯ  อาศัยอำนาจตามนัย ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

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

ปดอภิปราย และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ เม่ือปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติ

ออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบีย บ

เดียวกันนี้ ในการใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกลาว ตอไป  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน   ๐  คน 

  (มีมตริับรางขอบัญญัติฯ ในเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ประธานสภาฯ   อาศัยอำนาจตามนัยขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

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

สั่งใหหยุดพักการประชุมสภาทองถ่ินไวชั่วคราวก็ได เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และใหเขารวม

ประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ประชุมตอ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

๕.๒ การพิจารณา… 

 



-๙- 

๕.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามขอ ๑๐๓ ขอ 

๑๐๕ (๓  และขอ ๑๐๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

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

ประธานสภาฯ  เนื่องจากจำเปนจะตองอาศัยขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ขอ ๑๐๓ (๑ คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวา

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ ๑๐๕ (๓  สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิก

สภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ี 

ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน

แลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา

สองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลวนั้น บัดนี้จะเปนการ

พิจารณา เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมี

จำนวนไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน 

   จึงขอความเห็นวาควรจะกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติก่ีคน 

รองประธานสภาฯ ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน 

โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายคำหลา  ปวงตา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑    

   ๒.  นายบุญสง   พาจรชิต   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๔  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯทานใดมีความเห็นอ่ืนหรือประสงคจะอภิปรายนำเสนอตอท่ีประชุมหรือไม  

   เม่ื อ ไม มี การอภิ ป ราย  จึ งขอตรวจนั บ องค ป ระชุ มตามข อ  ๗ ๖  ของระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้  ในการ

กำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน ดังกลาว ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐   คน 



-๑๐- 
 

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตตริางขอบัญญัต ิคนท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติองคการ 

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในกรณีท่ี

สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ตามขอ ๑๐๗ 

ของระเบียบการประชุมสภาฯ โดยตองเปนคณะกรรมการสามัญ คือ ตองเลือกจากสมาชิกสภา

ทองถ่ินเทานั้น 

นายยงยุทธ  ยาวุฒิ ขอเสนอ  นางสาวสุดา  หลาปา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๓  .  

(ส.อบต.ม. ๘   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนท่ี ๑ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายอุดร  นะนุน   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑   

   ๒.  นายจันทรแดง  สุลัยยะ  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๓ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ...  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐   คน 
 

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิคนท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติองคการ 

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในกรณีท่ี

สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ตามขอ ๑๐๗ 

ของระเบียบการประชุมสภาฯ โดยตองเปนคณะกรรมการสามัญ คือ ตองเลือกจากสมาชิกสภา

ทองถ่ินเทานั้น 

นายอุดร  นะนุน  ขอเสนอ  นางกิมไหล  สิงหราช   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๒  .  

(ส.อบต.ม. ๑   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนท่ี ๒ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายบุญสง  วิเศษ   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๐  

   ๒.  นายธนู  เต็มแบบ   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๗  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ...  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐   คน 
 

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิคนท่ี ๓  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติองคการ 

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในกรณีท่ี

สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ตามขอ ๑๐๗ 

ของระเบียบการประชุมสภาฯ โดยตองเปนคณะกรรมการสามัญ คือ ตองเลือกจากสมาชิกสภา

ทองถ่ินเทานั้น 

 

นายธน…ู 



-๑๑- 
 

นายธนู  เต็มแบบ ขอเสนอ  นายคำหลา  ปวงตา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑  .  

(ส.อบต.ม. ๗   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนท่ี ๓ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นางกิมไหล  สิงหราช   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๒   

   ๒.  นายคำ  มณีวรรณ   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๙  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ...  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐   คน 
 

๕.๓ การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางบัญญัติองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามขอ ๔๕ และขอ 

๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔   

ประธานสภาฯ  จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ขอ ๔๕ วรรคทายในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไม

นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติ ท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร

ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางบัญญัติองคการบริหารสวน 

ตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ควรกำหนดวันใด 

ระยะเวลาเทาใด และสถานท่ีใด 

รองประธานสภาฯ ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ โดยพิจารณานับจากเวลาท่ี

สภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ จึงเสนอวันเวลารับญัตติ ดังนี้ 

   ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  

  ในวันท่ี ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันละ ๘ ชั่วโมง  

   รวมระยะเวลาท้ังสิ้นจำนวน ๒๔ ชั่วโมง  

โดยใหเสนอคำแปรญัตติได ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

ประธานสภาฯ… 



-๑๒- 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  

   เม่ื อ ไม มี การอภิ ป ราย  จึ งขอตรวจนั บ องค ป ระชุ มตามข อ  ๗ ๖  ของระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ ( ๑ ของระเบียบ เดียวกันนี้ ในการกำหนด

ระยะเวลาและสถานท่ีเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัตฯิ ตามท่ีเสนอ ดังกลาวขางตนตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐   คน 
 

๕.๔ เลขานุการสภาฯ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามขอ 

๑๐๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ .๒๕๕๔  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และแจงกำหนดนัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติรางบัญญัติฯ ตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ .๒๕๕๔ 

  ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ี

ของเลขานุการสภาทองถ่ิน โดยใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ

และเลขานุการจากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ 

  ในการนี้ เลขานุการสภาฯ จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (นัดครั้งแรก เพ่ือ

ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานรับคำ

แปรญัตติดังกลาว  ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

๕.๕ การบอกนัดในท่ีประชุม (ตามขอ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

ประธานสภาฯ  การบอกนัดประชุมในระหวางสมัยประชุม อาศัยความตามขอตามขอ ๒๓ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอบอกนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียครั้งตอไป ใน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.

๒๕๖๔ กำหนดประชุมในวันศุกรท่ี ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖… 



-๑๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ ขอราชการอำเภอเวียงปาเปา ตามท่ีไดรับแจงในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการฯ 

ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  

นายกฯ  ๑ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid-๑๙  ในพ้ืนท่ี

อำเภอเวียงปาเปา ซ่ึงมีผูปวยโควิด-๑๙ ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไดแก ผูปวยสะสมจำนวน ๔๘ 

ราย หายปวยแลวจำนวน ๔๗ ราย และผูเสียชีวิตจำนวน ๑ ราย มีผูปวยกระจายในทุกตำบล จึง

ขอเนนย้ำใหประชาสัมพันธใหประชาชนปฏิบัติตามมาตราการตางๆ ของภาครัฐตอไป 

   ๒  รายงานการใหบริการวัคซีนโควิดอำเภอเวียงปาเปา ขณะนี้มีผูฉีดวัคซีนแลวจำนวน 

๗,๓๗๙ เข็ม (ขอมูล ณ วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยตั้งแตวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 

จะมีการปรับสูตรเข็มท่ี ๑ เปนซิโนแวค เข็มท่ี ๒ เปนแอสตราเซนเนกา ระยะหางจากเข็มท่ี ๑ ไป

เข็มท่ี ๒ เปนเวลา ๔ สัปดาห เพ่ือใหปองกันสายพันธุอินเดียไดมากข้ึน สำหรับผูท่ีไดรับแอสตรา

เซนเนกาเปนเข็มแรก เข็มท่ี ๒ ก็ยังเปนแอสตราเซนเนกา เหมือนเดิม ระยะหางจากเข็มท่ี ๑ ไป

เข็มท่ี ๒ เปนเวลา ๑๒ สัปดาห ปจจุบันกำลังดำเนินการเรงฉีดวัคซีนใหกลุมผูสูงอายุหรือกลุมท่ีมี

โรคประจำตัว ๗ โรค และสตรีมีครรภกอน 

   ๓ ไขเลือดออก เริ่มมีประชาชนติดเชื้อโรคไขเลือดออกแลวในพ้ืนท่ีอำเภอเวียงปาเปาแลว

จำนวน ๒ ราย โดยพบในพ้ืนท่ีตำบลเวียง และตำบลปาง้ิว ซ่ึงทางสาธารณะสุขอำเภอมีหนาท่ี

ควบคุมโรครักษาโรค รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสวนราชการสวนทองถ่ินมีหนาท่ีเฝาระวัง 

สนับสนุน ปองกัน ไมใหโรคแพรระบาด โดยอาศัยกลไกลงานสปสช. ซ่ึงมีโครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับโรคไขเลือดออกเพาะพันธยุงลายเปนเครื่องมือดำเนินการตอไป 

   ๔ การเตรียมความพรอมรับมือ ภัยธรรมชาติ (น้ำทวม อำเภอเวียงปาเปาขอใหทุกทองถ่ิน

ประสานงานกับงานปองกันฯ และผูมีสวนเก่ียวของในการเตรียมความพรอมรับมือและเฝาระวัง

สถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

   ๕ การดำเนินงานในพ้ืนท่ี ปาไม อำเภอเวียงปาเปาขอแจงเนนย้ำ ในการดำเนินการทำ

เรื่องการขออนุญาตใชสถานท่ี การขอใชพ้ืนท่ีท้ังในเขตพ้ืนท่ีปา ปาสงวน หรืออุทยาแหงชาติ ให

ถูกตอง ท้ังท่ีเปนอาคาร/วัด/สำนักสงฆ/โรงเรียน/อาคารหมูบาน/ประปาหมูบานหรือสิ่งกอสรางอ่ืน 

ท้ังท่ีไดดำเนินการไปแลว หรือจะกอสรางใหมใหรีบดำเนินการโดยเรงดวนใหทันระยะการผอนผัน

ไมเกิน ๗ ภายในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ หากไมดำเนินการจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย 

ท่ีประชุม            -  รับทราบ  
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชุมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

  

                       (ลงชื่อ         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

       (นางสาวกฤษณา  นามวงศ  

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 


