
                                 บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๓  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  ห0องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ลําดับท่ี ช่ือ 1 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป)ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป)ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล/า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก/วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม/จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป78ยม 
นายเชิด         ป)ญญาชัย 
นายอ9อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ=ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ/ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปCชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 
นายนันทวัฒน�  เตชะ 
 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป)ง 
เลขานุการสภา อบต.แม�พริก 
 

ประจักษ�   ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�       เกษรพรม      
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จรัญ        ดีหล/า 
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พิสิฐ        วงศ�สี 
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สมใจ       ชาวงษ� 
วิยะดา      โม/จันทร� 
สาคร       อุปาละ 
นิต          ปาเป78ยม 
เชิด         ป)ญญาชัย 
อ9อด        คําภิระเตรียมวงศ� 
      GลาG 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ=ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ/ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปCชัย      ทิพย�มา 
สมัก          เกตเพ็ช 
สามารถ      ไชยอาษา 
นันทวัฒน�     เตชะ  
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ผู0เข0าร�วมประชุม 

คณะผู0บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
  

ลําดับท่ี ช่ือ 1 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางสาวกรรณิกา   แก/วน/อย       

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองคํา      จินะสะทุ�ง 
 กรรณิกา   แก/วน/อย       
 

ผู0เข0าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ0าง/ผู0เข0าร�วมรับฟ7ง  

ลําดับท่ี ชื่อ G สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปLอเครือ 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก/ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 

ผู/อํานวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
เจ/าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ/าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ/าพนักงานปLองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย 
ประชาคม หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป)ง 

กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปLอเครือ 
กาญจนี   ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก/ว 
 
สงัด       สุยะทา 
ทองสุข   อุดบัววงศ� 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๓ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 
ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได/ตรวจรายชื่อแล/ว ครบองค�ประชุม มีผู/มาร�วมประชุม จํานวน ๒๑ ท�าน ผู/ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน ๕ ท�าน  ดังนี้ 

1. นายวิทยา      กองใจ 
2. นายสง�า        ป)ญญาดิษวงศ� 
3. นายชาญกิจ   ป)ญญาดิษวงศ� 
4. นายสายันต�    แก/วกองเครือ 
5. นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 

โดยมีนายประจักษ�    ฮ�อธิวงศ�   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ทําหน/าท่ีเปWนประธาน ในท่ีประชุม และ ได/เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให/สมาชิกทุกท�านพนมมือ
บูชาพระรัตนตรัย ประธานประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปXดประชุมและ  
ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  
ครั้งท่ี  ๑ ประจําป7  ๒๕๕๙ จึงได/เริ่มดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองทองคํา จินะสะทุ�ง เลขานุการ
ประธานสภาฯ  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

แม�พริกทรงเกียรติ  และผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้  ผมเรื่องจะแจ/งให/ทราบคือ 
ด/วยสํานักจัดการปYาชุมชน กําหนดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจประเมินปYาชุมชน ตามโครงการ
คนรักษ�ปYา ปYารักชุมชน ประจําป7 ๒๕๕๙ ในวันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีบ/าน 
ผาป)งหลวง ตําบลผาป)ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ประเภทการประกวด 
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะมีเรื่อง
แจ/งให/ทราบหรือไม� เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย Gไม�มีครับG 
นายก อบต.แม�พริก   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
           สมัยท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข/อสงสัย หรือ จะแก/ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  หรือไม� 
นายยิ่ง  พอยะ  เรียน คณะผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และ  
ส.อบต. ม.๓ ต.แม�พริก ผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน  ขอแก/ไข หน/า ๕  ดังนี้  
 

๔/ ๑.โครงการ.... 
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๑ .โครงการขุดลอกลําห/วยทรายเข/าสู�หนอง  ขอเพ่ิมเปWน  เข/าสู�หนองกระทุ�มโปง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะแก/ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงาน
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  

โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 

๒  ครั้งท่ี ๑ ประจําป7 ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gเห็นชอบG รับรอง  จํานวน ๒๑ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภาฯ  ๒  ประจําป7 ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gไม�เห็นชอบG รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                (วาระท่ี ๑ รับหลักการ) 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียนเชิญ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก แถลงงบประมาณรายจ�าย 
ประธานสภาฯ            ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน  วันนี้ผม

ขอแถลงงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู/บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะได/

เสนอร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป7ต�อสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู/บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล
จึงขอชี้แจงให/ท�านประธานและสมาชิกสภาทุกท�าน  ได/ทราบถึง สถานะการคลัง   
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในป7งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ดังต�อไปนี้        
๑.สถานะการคลัง  

   ๑.๑  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป       
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  องค�กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ิน มีสถานะการเงินดังนี้    ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น    ๑๘,๕๒๗,๕๘๘.๓๐ บาท 
          ๑.๑.๒ เงินสะสม   ๔,๘๐๖,๓๙๔.๙๕ บาท 

    ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม    ๕,๒๑๗,๖๘๕.๒๖ บาท 
   ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว/แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได/เบิกจ�าย  

จํานวน    G   โครงการ      รวม      G       บาท    
             ๑.๑.๕ รายการท่ีได/กันเงินไว/โดยยังไม�ได/ก�อหนี้ผูกพัน  
                                          จํานวน  G   โครงการ  รวม      G      บาท    
      ๑.๒ เงินกู/คงค/าง       G         บาท 
 

๕/ ป7งบประมาณ..... 
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 ๒.การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     
 (๑)  รายรับจริงท้ังสิ้น ๒๒,๒๒๐,๕๕๘.๖๖ บาท  ประกอบด/วย  
  หมวดภาษีอากร       ๑๓๓,๙๔๐.๕๒ บาท 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต      ๑๔,๕๗๔.๘๐ บาท 
  หมวดรายได/จากทรัพย�สิน      ๑๔๙,๔๐๐.๘๔ บาท 
  หมวดรายได/จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�          G           บาท 
  หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด        ๘๖,๓๗๓.๐๐  บาท 
  หมวดรายได/จากทุน               G         บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร           ๑๔,๕๔๙,๘๖๕.๕๐ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             ๗,๒๘๖,๔๑๓.๐๐ บาท 
 (๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให/โดยระบุวัตถุประสงค�                    ๑๗,๑๙๐,๐๕๔.๙๖  บาท  
 (๓)   รายจ�ายจริง                              จํานวน  ๒๐,๐๐๔,๓๗๒.๙๗  บาท  ประกอบด/วย  
  งบกลาง            ๑, ๐๐๒,๒๕๗.๐๐บาท 
  งบบุคลากร       ๘,๙๑๕,๔๒๙.๐๐ บาท 
  งบดําเนินงาน        ๔,๕๘๑,๘๕๗.๖๓ บาท 
  งบลงทุน       ๓,๖๐๗,๓๐๒.๒๑ บาท 
  งบรายจ�ายอ่ืน                  G         บาท 
  งบเงินอุดหนุน       ๑,๘๙๗,๕๒๗.๑๓ บาท 
 (๔) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให/โดยระบุวัตถุประสงค�   ๑๗,๐๖๔,๒๘๒.๙๖ บาท 
 (๕) มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ี   จํานวน      ๒,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒.๑ รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
    ป% ๒๕๕๘ ป% ๒๕๕๙ ป% ๒๕๖๐ 
รายได0จัดเก็บเอง       

 หมวดภาษีอากร ๑๓๓,๔๙๔๐.๕๒ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๔๐๐.๐๐ 
 หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต     ๑๔,๕๗๔.๘๐  ๑๒,๐๐๐.๐๐   ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
 หมวดรายได/จากทรัพย�สิน ๑๔๙,๔๐๐.๘๔ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐  ๑๖๑,๖๐๐.๐๐ 
 หมวดรายได/จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� G G G 
 หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด    ๘๖,๓๗๓.๐๐ ๕๕,๕๐๐.๐๐    ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
 หมวดรายได/จากทุน G ๑๐,๐๐๐.๐๐    ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
      

รวมรายได0จัดเก็บเอง 
     

๓๘๔,๒๘๙.๑๖  
     

๔๔๗,๙๐๐.๐๐   ๔๑๒,๐๐๐.๐๐  
  

 
๖/ รายรับ..... 
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รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
    ป% ๒๕๕๘ ป% ๒๕๕๙ ป% ๒๕๖๐ 
 
รายได/ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล/วจัดสรรให/องค�กรปกครอง 
ส�วนท/องถ่ิน      
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๔,๕๔๙,๘๖๕.๕๐ ๑๔,๘๓๖,๑๐๐.๐๐ ๑๕,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ 

  
รวมรายได0ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล0วจัดสรรให0 
องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 

๑๔,๕๔๙,๘๕๖.๕๐ ๑๔,๘๓๖,๑๐๐.๐๐ ๑๕,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ 

รายได/ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให/องค�กรปกครอง 
ส�วนท/องถ่ิน       

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    ๗,๒๘๖,๔๑๓.๐๐  
   

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
   

๒๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

  
รวมรายได0ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให0องค�กร 
ปกครองส�วนท0องถ่ิน 

๗,๒๘๕,๔๑๓.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

         
รวม ๒๒,๒๒๐,๕๕๘.๖๖ ๒๓,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒.๒ รายจ�าย 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
รายจ�าย 

ป% ๒๕๕๘ ป% ๒๕๕๙ ป% ๒๕๖๐ 
 
รายจ�ายจากงบประมาณ 

   

 งบกลาง ๑,๐๐๒,๒๕๗.๐๐  ๘๐๓,๗๗๐.๐๐   ๑๓,๖๒๓,๘๘๐.๐๐ 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ/างประจํา ๗,๐๔๐,๗๒๐.๐๐ ๑๐,๒๐๘,๕๘๐.๐๐ ๑๒,๕๔๙,๕๒๐.๐๐ 
            และค�าจ/างชั่วคราว)    
  งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน 

 ใช/สอยและวัสดุ 
๔,๕๘๑,๘๕๗.๖๓ ๖,๕๓๕,๔๐๐.๐๐   ๖,๓๔๑,๖๐๐.๐๐ 

            และหมวดค�าสาธารณูปโภค)    
 งบลงทุน  

(หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง) 
 

๓,๖๐๗,๓๐๒.๒๑ 
 

๓,๗๔๑,๔๐๐.๐๐ 
 

๓,๖๘,๐๐๐.๐๐ 
 งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน) G     ๒๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 

 
๑,๘๙๗,๕๒๗.๑๓ ๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๙๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ�ายจากงบประมาณ ๒๐,๐๐๔,๓๗๒.๙๗ ๒๓,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

 ๗/ โดยท่ีเปWน..... 
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          ตามข/อบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  

โดยท่ีเปWนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติมจนถึงป)จจุบัน    มาตรา ๘๗  จึงตราข/อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายข้ึนไว/  โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก     และโดย
อนุมัติของนายอําเภอแม�พริก       

ข/อ ๑ ข/อบัญญัติ นี้เรียกว�า "ข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐"   

ข/อ ๒ ข/อบัญญัติ นี้ให/ใช/บังคับต้ังแต�วันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    
เปWนต/นไป     

ข/อ ๓ งบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ให/ตั้งจ�ายเปWน
จํานวนรวมท้ังสิ้น  ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท      

ข/อ ๔ งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากรายได/จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปเปWนจํานวนรวมท้ังสิ้น ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

ด0าน ยอดรวม 
ด0านบริหารงานท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป          ๑๓,๕๙๒,๒๒๐.๐๐ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน              ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  
ด0านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา           ๔,๓๕๓,๖๐๐.๐๐  
  แผนงานสาธารณสุข              ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  
  แผนงานสังคมสงเคราะห�                ๔๐,๐๐๐.๐๐  
  แผนงานเคหะและชุมชน           ๕,๑๖๒,๓๐๐.๐๐  
  แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน              ๒๒๕,๐๐๐.๐๐  
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ              ๑๖๐,๐๐๐.๐๐  
ด0านเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              ๑๙๓,๐๐๐.๐๐  
  แผนงานการเกษตร               ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
ด0านการดําเนนิงานอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง         ๑๓,๖๒๓,๘๘๐.๐๐ 

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน         ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
 
ข/อ ๕ ให/นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ

ท่ีได/รับอนุมัติให/เปWนไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 

๘/ ข/อ ๖. ให/นายก.... 
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ข/อ ๖ ให/นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีหน/าท่ีรักษาการให/

เปWนไปตามบัญญัตินี้ 
เพ่ือให/การแถลงข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๐ เปWนไปด/วยความรวดเร็ว ขอให/ท�านสมาชิกทุกท�านช�วยกันดูรายละเอียด ไป
พร/อมกันต้ังแต�รายการรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณเปWนต/นไป จน
จบเล�ม   และเม่ือได/แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร/อยแล/ว จะได/เชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงเก่ียวกับ
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องต�อไป 

สําหรับรายละเอียดค�าใช/จ�ายต�าง ๆ อยู�ในร�างข/อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีสําเนาแจกสมาชิกองค�การบริหารส�วน
ตําบล แต�ละท�านไปศึกษาเรียบร/อยแล/ว ขอให/สมาชิกช�วยกันดูทีละหน/า หากมีข/อ
สงสัยก็ชักถามหรืออภิปรายได/ 

ซ่ึงร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะเห็นได/ว�ามีโครงการครบทุกหมู�บ/าน ครบ
ทุกหมวดรายได/ และทุกหมวดรายจ�าย ทุกแผนงาน ตามอํานาจหน/าท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท/องถ่ิน และอยู�ในแผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ.๒๕๖๐G๒๕๖๒) ทุกโครงการ 
หากมีข/อสงสัยซักถามได/หรืออภิปรายได/ เม่ือได/ดูเอกสารข/อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป7งบประมาณประจําป7 พ.ศ.๒๕๖๐ ต้ังแต�หน/าแรกจนถึงหน/าสุดท/าย  
ขอบคุณครับ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�     ตามท่ีคณะผู/บริหารได/แถลงงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ 
ประธานสภาฯ               พ.ศ. ๒๕๖๐  เสร็จเรียบร/อยแล/ว ก�อนท่ีจะลงมติว�าจะพิจารณารับหลักการ 
                                หรอืไม� ขอเชิญปลัด อบต.แม�พริก ได/ชี้แจงข/อกฎหมาย/ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข/อง  
                                ขอเชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ       เรียน ท�านประธาน คณะผู/บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.   ทุกท�าน    
ปลัด  อบต.แม�พริก          กระผมขอเรียนรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ                                                           
                                 ท่ีเก่ียวข/องกับการพิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย                                                                                               
                                ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

G ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท/องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑    แก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

 ข/อ ๒๕ การพิจารณาให/ความเห็นชอบร�างงบประมาณรายจ�ายของสภา
ท/องถ่ินและการพิจารณาร�างงบประมาณรายจ�ายของผู/มีอํานาจอนุมัติให/เปWนไป
ตามท่ีกําหนดไว/ในกฎหมายระเบียบข/อบังคับขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินแต�ละ
รูปแบบ สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลผู/มีอํานาจคือ นายอําเภอ 

G  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก/ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ได/กําหนดข้ันตอนการ
ประชุมสภา อบต.เพ่ือพิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7  ดังนี้ 

ข0อ  ๔๕  ญัตติร�างข/อบัญญัติท่ีสภาท/องถ่ินต/องพิจารณาเปWน ๓ วาระ  แต�ท่ี
ประชุมจะอนุมัติให/พิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวก็ได/ 

 
๙/ ในการพิจารณา..... 



                            
    G๙G 

 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู/บริหารท/องถ่ินหรือสมาชิกสภาท/องถ่ิน

จํานวนไม�น/อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู/ท่ีอยู�ในท่ีประชุมจะเปWนผู/เสนอก็ได/ เม่ือท่ี
ประชุมสภาท/องถ่ินอนุมัติให/พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล/ว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นให/ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินเปWนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให/ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

 ญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได/และใน
การพิจารณาวาระท่ีสองให/กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว/ไม�น/อยกว�ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต�สภาท/องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติ 

ข0อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร�างข/อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให/ท่ีประชุม
ปรึกษาในหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติและลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติ
นั้นหรือไม�  หากมีสมาชิกประสงค�จะอภิปราย ห/ามมิให/ลงมติก�อนท่ีสมาชิกได/อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล/ว 

เพ่ือประโยชน�แก�การพิจารณาร�างข/อบัญญัติวาระท่ี ๑ สภาท/องถ่ินจะให/ 
คณะกรรมการสภาท/องถ่ินพิจารณาก�อนรับหลักการก็ได/   ขอให/สมาชิกได/ดูตาม
ระเบียบข/ออ่ืน ๆ ท่ีได/แจกในท่ีประชุม ไปพร/อมกันนะครับ เพราะมีรายละเอียดมาก
พอสมควร 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�     มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ท�านใดประสงค�จะอภิปรายหรือไม�  
ประธานนสภาฯ            เม่ือท่ีประชุมไม�มีสมาชิกท�านใดอภิปราย จะขอความเห็นชอบว�าจะรับหลักการ 
                               แห�งร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต�อไป  

ให/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบว�ามีสมาชิกสภา อบต.อยู�ในท่ีประชุมครบจํานวน
องค�ประชุมหรือไม� 

นายนันทวัฒน� เตชะ มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน ๒๑ ท�าน  ไม�มาประชุม จํานวน ๕ 
เลขานุการสภาฯ  ท�าน  ถือว�าครบจํานวนเปWนองค�ประชุม 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ครบจํานวน ต�อไปนี้จะขอลงมติ 
ประธานสภาฯ  มติออกเสียงลงคะแนนเปXดเผย ให/ใช/วิธียกมือข้ึนพ/นศีรษะ 

มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ท�านใดเห็นชอบรับร�างข/อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   G เห็นชอบ  จํานวน ๒๑  เสยีง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ท�านใดไม�เห็นชอบรับร�างข/อบัญญัติ
ประธานสภาฯ              งบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึนครับ 
    Gไม�เห็นชอบ  จํานวน  G  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ถือว�าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๔.๔๐ น.            
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�    เม่ือได/ลงมติรับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย ประจําป7  
ประธานสภาฯ              งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐   ต�อไปจะดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
                               ร�างข/อบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
   ขอเชิญปลัด ชี้แจงระเบียบ/ข/อกฎหมายท่ีเก่ียวข/อง เชิญครับ 
 

๑๐/ นายนันทวัฒน�.... 
 



 
G๑๐G 

 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน คณะผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ปลัด อบต.แม�พริก ทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
   พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก/ไขเพ่ิมเติม  ถึง  ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามข/อ ๑๐๓  
   ข/อ ๑๐๔ และ ข/อ ๑๐๕ ดังนี้  
    ข/อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท/องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด/วย สมาชิกสภาท/องถ่ินมีจํานวนไม�น/อยกว�าสาม
คนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด/วย สมาชิกสภาท/องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได/เปWน
สมาชิกสภาท/องถ่ินไม�น/อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

ข/อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท/องถ่ิน มีหน/าท่ีทํากิจการหรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู�ในกิจการของสภาท/องถ่ิน แล/วรายงานต�อสภาท/องถ่ิน 
 สภาท/องถ่ินอาจแต�งต้ังคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท/องถ่ินเปWนกรณีพิเศษ 

ข/อ ๑๐๕ ภายใต/บังคับข/อ ๑๐๓ และข/อ ๑๐๔ สภาท/องถ่ินมีอํานาจเลือก 
สมาชิกสภาท/องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได/เปWนสมาชิกสภาท/องถ่ินเปWนคณะกรรมการสภา
ท/องถ่ินชุดต�าง ๆ ตามความจําเปWนแก�กิจการในหน/าท่ีของสภาท/องถ่ิน ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติ 

ซ่ึงประกอบด/วยสมาชิกสภาท/องถ่ินไม�น/อยกว�า ๓ คน แต�ไม�เกิน ๗ คน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายศิลปCชัย  ทิพย�มา ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7  
อบต. ม.๔ ต.ผาป)ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท�าน ครับ 
นายสุข  ยศวงศ�  ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๖ ต.แม�พริก 
นายไพรัตน�  คันธชุมภู ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม. ๒ ต.ผาบัง   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มีใครเสนอถือว�าเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ร�างข/องบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 พ.ศ. ๒๕๖๐  ถ/าไม�มีขอมติท่ีประชุมให/

ความเห็นชอบ ให/มีคณะกรรมการแปรร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๓ คน 

  มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบให/มีคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓ คน โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน ๒๑ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให/มีคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ�าย ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓ คน โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ   G  คน 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เม่ือท่ีประชุมได/มีมติเห็นชอบให/มีคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๓ คน เรียบร/อยแล/ว ขอให/ท่ี 

ประชุมสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ได/เสนอรายชื่อบุคคลเปWน 
๑๑/คณะกรรมการ.... 

 



 
G๑๑G 

 
คณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให/ท่ีประชุมสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ได/
เสนอรายชื่อบุคคลเปWน คณะกรรมการ  แปรญัตติร�างข/อบัญญัติร�างข/อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู/รับรอง ๒ คน                                                              
กรณีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอไม�ต/องมีผู/รับรอง  เชิญสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ และ 
ผู/รับรอง ๒ คน เชิญครับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๑ 

นายศิลปCชัย  ทิพย�มา ผมขอเสนอ นางสาววิยะดา  โม/จันทร� 
ส.อบต. ม.๔ ต.ผาป)ง 
นายนิต  ปาเป78ยม ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๙ ต.แม�พริก 
นายสมใจ  ชาวงษ�  ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๘ ต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม� ถ/าไม�มีขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให/นางสาววิยะดา โม/จันทร� เปWนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนท่ี ๑ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  G เห็นชอบ   ๒๑  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให/นางสาววิยะดา โม/จันทร� เปWนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนท่ี ๑ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  G ไม�เห็นชอบ  G  เสียง 
   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เสนอคณะกรรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ผมขอเสนอ นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง 
ส.อบต.ม.๔ ต.ผาป)ง 
นายสามารถ  ไชยอาษา ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.๕ ต.ผาป)ง  
นายสมัก  เกตเพ็ช ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.๕ ต.ผาป)ง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ อีกหรือไม� ถ/าไม�มีขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให/นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง เปWนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนท่ี ๒ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  G เห็นชอบ   ๒๑  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให/นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง  เปWนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนท่ี ๒ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  G ไม�เห็นชอบ  G  เสียง 
 

๑๒/ คณะกรรมการ.... 
 



 
 

G๑๒G 
 
   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เสนอคณะกรรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาคร  อุปาละ ดิฉันขอเสนอ นายศิลปCชัย  ทิพย�มา 
ส.อบต.ม.๙ ต.แม�พริก 
นายจรัญ  ดีหล/า   ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.๖ ต.แม�พริก 
นายไพรัตน� คันธชุมภู ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.๔ ต.ผาป)ง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ อีกหรือไม� ถ/าไม�มีขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให/นายศิลปCชัย  ทิพย�มา เปWนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนท่ี ๓ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  G เห็นชอบ   ๒๑  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให/นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง  เปWนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนท่ี ๓ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  G ไม�เห็นชอบ  G  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สรุป คณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

1. นางสาววิยะดา  โม/จันทร�  คนท่ี ๑ 
2. นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง  คนท่ี ๒ 
3. นายศิลปCชัย     ทิพย�มา  คนท่ี ๓ 
ผมจะได/ส�งร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให/
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได/พิจารณา สําหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ จะแจ/งเปWนหนังสือให/สมาชิก 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ต�อไปจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประธานสภาฯ  ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญปลัดชี้แจงระเบียบและข/อกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข/องต�อไป เชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน คณะผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค� การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ปลัด อบต.แม�พริก ทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
   พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก/ไขเพ่ิมเติม  ถึง  ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข/อ ๔๙   ญัตติร�างข/อบัญญัติท่ีสภาท/องถ่ินลงมติรับหลักการแล/ว ถ/าจะส�ง
ให/คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให/ประธานสภาท/องถ่ินส�งร�างข/อบัญญัตินั้นไปให/
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะต/อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด/วย  

 
๑๓/ ภายใน..... 

 



 
G๑๓G 

 
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท/องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผู/บริหารท/องถ่ินหรือสมาชิกสภาท/องถ่ินผู/ใดเห็นควรจะแก/ไขเพ่ิมเติมร�างข/อบัญญัติ 
ก็ให/เสนอคําแปรญัตติล�วงหน/าเปWนหนังสือโดยให/แปรเปWนรายข/อและเสนอต�อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาท/องถ่ินเปWนผู/แปรญัตติ  
จะต/องมีสมาชิกท/องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอคําแปรญัตติให/อนุโลมใช/ตามแบบท/ายระเบียบนี้ 
 ในการพิจารณาร�างข/อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผู/แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด/วยวาจาก็ได/ 

มติท่ีประชุม  GรับทราบG 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ต�อไปจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประธานสภาฯ  ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายศิลปCชัย  ทิพย�มา ขอเสนอวันเริ่มเสนอคําแปรญัตติ มีกําหนด ๓ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๕  วันท่ี ๖ และ 
ส.อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง วันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ขอสรุปดังนี้  

วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
   วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
   วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
   สําหรับวันท่ี ๖ เปWนวันเสาร�  และวันท่ี ๗ เปWนวันอาทิตย� 
นายสุข  ยศวงศ�  ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๖ ต.แม�พริก 
นายไพรัตน�  คันธชุมภู ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม. ๒ ต.ผาบัง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอมติท่ีประชุมกําหนดวันเสนอแบบขอเสนอแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ�ายประจําป7 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  มีกําหนด ๓ วัน เริ่มเสนอคําแปรญัตติ  

ต้ังแต�วันท่ี ๕ วันท่ี ๖ และวันท่ี  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ มีท�าน
ใดจะเสนอเปWนวันอ่ืนอีกหรือไม� ถ/าไม�มีผมขอมติท่ีประชุม โดยยกมือข้ึน 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ กําหนดวันเสนอคําแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ  วันท่ี ๕  วันท่ี ๖ และวันท่ี ๘  สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  G เห็นชอบ  ๒๑ เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบ กําหนดวันเสนอคําแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ  วันท่ี ๕ วันท่ี ๖ และวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  G ไม�เห็นชอบ   G  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม�  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนันทวัฒน�  เตชะ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปลัด อบต.แม�พริก        (แก/ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท/องถ่ิน 

ข/อ ๑๐๙  การนัดประชุมและเปXดประชุมคณะกรรมการสภาท/องถ่ินครั้งแรกให/เปWน
หน/าท่ีของเลขานุการสภาท/องถ่ิน 
  ให/คณะกรรมการสภาท/องถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ จากกรรมการสภาท/องถ่ินคณะนั้น ๆ 

๑๔/ ในการ...... 



 
G๑๔G 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท/องถ่ินต/องมีกรรมการมาประชุมไม�น/อย
กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปWนองค�ประชุม 
  มติของคณะกรรมการสภาท/องถ่ินให/ถือเสียงข/างมากกรณีคะแนนเสียง
เท�ากันให/ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
  หลังจากเลิกประชุมแล/วขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร�างข/อบัญญัติ 
 เข/าร�วมประชุมต�อ ณ ท่ีห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกด/วยนะครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม� เชิญครับ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท�านสมาชิกผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วม 
นายก อบต.แม�พริก     ทุกท�าน ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านท่ีได/ 
นายก อบต.แม�พริก รับร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเชิญชวน

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน  
เรื่องท่ี ๑ เชิญร�วมไปปลูกปYาเฉลิมพระเกียรติ ท่ีอ�างเก็บน้ําแม�พริก(ผาวิ่งชู/) 

วันท่ี ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ซ่ึงเปWนโครงการของกรมชลประทาน
ลําปาง สํานักงานชลประทานท่ี ๒ กรมชลประทาน 

เรื่องท่ี ๒ เนื่องด/วยในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปWนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ/าฯพระบรมราชินีนาถ หรือ วันแม�แห�งชาติ  

 ขอเชิญท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ทุกท�านไปร�วมพิธีวันแม�แห�งชาติ 
 ณ ท่ีว�าการอําเภอแม�พริก เวลา ๐๘.๐๐ น. แต�งชุดข/าราชการชุดกากีแขนยาว หรือ

แต�งชุดปกติขาว หลังจากนั้นเชิญสมาชิกสภา อบต.แม�พริก ทุกท�าน และตอนเย็น
เชิญร�วมพิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ใส�เสื้อสีฟLา บริเวณ หน/าองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก โดยจะมีการแสดงของโรงเรียนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก จํานวน ๔ โรงเรียน และมอบใบประกาศแม�ดีเด�น ประจําป7 ๒๕๕๙ โดยให/
มาพร/อมกัน  ณ   สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เวลา  ๑๘.๐๐ น  .
และขอฝากสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก บ/านแม�เชียงรายลุ�ม และ
บ/านร�มไม/ยาง สําหรับวันมอบบ/านจะแจ/งให/ทราบภายหลัง จึงนําเรียนให/ท่ีประชุม
ได/รับทราบท้ัง ๒ เรื่อง ขอบคุณครับ  

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีมาร�วมประชุมสมัย
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยท่ี ๓ ในวันนี้ ทุกอย�างเรียบร/อยด/วยดี ขอปXดประชุม และขอให/ทุกท�าน 

เดินทางโดยสวัสดิภาพ                                           
 

 ปXดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

(ลงชื่อ 
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู/บันทึก 

 

๑๕/ (ลงชื่อ)...... 

 



 

G๑๕G 

 

 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

   

(ลงชื่อ)          
    (นายสง�า  ป)ญญาดิษวงศ�) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)         

    (นายอ9อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ทราบ 

 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
 
 
 
 


