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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี ๒  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันจันทร�ท่ี ๑๕ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 
ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได/ตรวจรายชื่อแล/ว ครบองค�ประชุม มีผู/มาร�วมประชุม จํานวน ๒๔ ท�าน ผู/ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน ๒ ท�าน  ดังนี้ 

๑. นายยิ่ง  พ�อยะ 
๒. นายชาญกิจ   ป)ญญาดิษวงศ� 

โดยมีนายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ทําหน/าท่ีเปSนประธานในท่ีประชุม และ ได/เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให/สมาชิกทุกท�านพนมมือ 
บูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปTดประชุมและดําเนินการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ๒ 
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�พริก ผู/ทรงเกียรติ และผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้เปSนการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๙ ทางสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�มีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ทราบ  ท�านนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก จะมีเรื่องแจ/งให/ท่ีประชุมทราบหรือไม� เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย Gไม�มีครับG 
นายก อบต.แม�พริก   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
           สมัยท่ี ๓ ประจําป7 ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข/อสงสัย หรือ จะแก/ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป7 ๒๕๕๙  

 เม่ือวันท่ี  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  หรือไม� 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะแก/ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงาน
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป7 ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม  

๒๕๕๙ โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งท่ี ๑ ประจําป7 ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 

๔/ นายประจักษ�..... 
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นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี ๑  ประจําป7 ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติ พิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ 

 พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒  ข้ันแปรญัตติ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะได/ดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง พิจารณาร�างข/อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ขอให/ปลัดชี้แจงข/อระเบียบ

และกฎหมายท่ีเก่ียวข/อง เชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ     เรียน คณะผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลผู/ทรงเกียรติ 
ปลัด อบต.แม�พริก ทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก/ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ได/กําหนดข้ันตอนการประชุม
สภาฯ อบต. เพ่ือพิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7  ดังนี้ 

  ข0อ  ๕๐  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได/พิจารณาแล/ว จะต/องเสนอร�าง   
                          ข/อบัญญัตินั้นตามร�างเดิม  และตามท่ีมีการแก/ไขเพ่ิมเติม พร/อมท้ังรายงานและบันทึก 

   ความเห็นยื่นต�อประธานสภาท/องถ่ิน รายงานนั้นอย�างน/อยจะต/องระบุว�าได/มีหรือไม�มี    
   การแก/ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข/อใดบ/าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร  
   ญัตติเก่ียวด/วยการแปรญัตตินั้นเปSนประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปร 

ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด/วย และให/ประธานสภาท/องถ่ินส�งรายงานนั้น
แก�สมาชิกสภาท/องถ่ินไม�น/อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันประชุมพิจารณา เว/นแต�กรณี
ต/องพิจารณาเปSนการด�วนให/คณะกรรมการแปรญัตติไปร�วมประชุมสภาท/องถ่ินด/วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข/องสงสัยต�าง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

ข0อ  ๕๑  ในการพิจารณาร�างข/อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให/ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข/อเฉพาะข/อท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก/ไขเท�านั้น  
เว/นแต�ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะได/ลงมติเปSนอย�างอ่ืน ถ/าท่ีประชุมลงมติเห็นด/วยกับคํา
แปรญัตติ  หรือเห็นด/วยกับการแก/ไขในข/อใดแล/ว ไม�ให/เสนอขอแปรญัตติ  หรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ถ/าข/อความในข/อใดท่ีได/มีมติไปแล/วขัดแย/งกันหรือ
บกพร�องในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะลงมติให/ส�งป)ญหานั้นไปให/
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�เฉพาะท่ีขัดแย/งหรือบกพร�องก็ได/ โดยไม�ให/มีการ
แปรญัตติในเรื่องใหม�ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส�งป)ญหาไปให/คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาใหม�ดังกล�าวแล/ว การพิจารณาเฉพาะข/อนั้น ๆ เปSนอันระงับไว/ก�อน แต�ถ/าไม�
เปSนการขัดข/องท่ีจะพิจารณาข/ออ่ืน ๆ ต�อไป สภาท/องถ่ินอาจลงมติให/พิจารณาจนจบ
ร�างข/อบัญญัติก็ได/ถ/าข/อขัดแย/งหรือข/อบกพร�องตาม วรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณา
รวดเดียว ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะลงมติให/ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได/เม่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติได/ยื่นรายงานการพิจารณาข/อท่ีได/ระงับไว/นั้นตามวรรคสาม
แล/วให/ประธานสภาท/องถ่ินส�งรายงานนั้นให/แก�สมาชิกสภาท/องถ่ินไม�น/อยกว�ายี่สิบสี่ 

 
๕/ ชั่วโมง....... 
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ชั่วโมงก�อนวันนัดประชุมเว/นแต�กรณีต/องพิจารณาเปSนการด�วน ในการประชุมต�อวาระ
ท่ีสอง ให/ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินลงมติเฉพาะข/อท่ีได/ระงับไว/เท�านั้น 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  เรียน คณะผู/บริหาร   ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลผู/ทรงเกียรติ    
ประธานสภาฯ วันนี้ เปSนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 

ประจําป7 ๒๕๕๙ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป7  พ.ศ. ๒๕๖๐  

นายศิลปCชัย  ทิพย�มา เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีเคารพ คณะผู/บริหาร ทุกท�านครับ 
ส.อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง ผมในตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้ง ท่ี ๑ ประจําป7 ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 มีมติรับร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเรียบร/อยแล/ว 

หลังจากนั้นท่ีประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด/วย 
1. นางสาววิยะดา  โม/จันทร� 
2. นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง 
3. นายศิลปCชัย  ทิพย�มา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได/เลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 ๑. นายศิลปCชัย  ทิพย�ชัย         เปSนประธานกรรมการ 

           ๒. นายสุคนธ�  สรุินทร�บาง                 เปSนกรรมการ 
           ๓. นางสาววิยะดา  โม/จันทร�         เปSนกรรมการและเลขานุการ 
และตามท่ีสภาฯ  ได/กําหนดรับคําขอแปรญัตติ จํานวน ๓ วัน ดังนี้ 
 วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙        เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙        เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙        เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
ต้ังแต�วันท่ี ๔  วันท่ี ๕ และวันท่ี ๘  สิงหาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว�า ไม�มีผู/บริหารท/องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท/องถ่ินผู/ใดเสนอคําแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําป7 พ.ศ.๒๕๖๐ และสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ได/พิจารณาแล/ว
เห็นว�า เม่ือไม�มีผู/บริหารท/องถ่ินหรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท�านใดเสนอคําแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นพ/องต/องกันว�า ให/ยืนตามร�างข/องบัญญัติฯ เดิม โดยไม�มีการแก/ไข
แต�อย�างใด และให/รายงานประสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   
โดยขอสรุป ดังนี้ 
 

ด0าน ยอดรวม 
  ด0านบริหารงานท่ัวไป   
         แผนงานบริหารงานท่ัวไป          ๑๓,๕๙๒,๒๒๐.๐๐  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน              ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  
   

๖/ ด/าน..... 
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ด0าน ยอดรวม 
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  
 

และหากผู/บริหารหรือสมาชิกเห็นควรแก/ไขเพ่ิมเติมร�างข/อบัญญัติฯ ก็เสนอคําแปร
ญัตติให/ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได/ตั้งแต�วันท่ี ๔ วันท่ี ๕ และวันท่ี ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต�เวลา ๘.๓๐ น.G๑๖.๓๐ น. ปรากฏว�า ไม�มีผู/ใดมายื่นญัตติ 
ตามกําหนดวัน และเวลา ท่ีสภาได/กําหนดไว/ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร�วมกัน
พิจารณาร�างข/อบัญญัติฯ และมีมติยืนตามร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดิม ตามรายการดังนี้ 

แผนงาน ผลการพิจารณา 

ด0านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป       ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ  

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 
ด0านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

  แผนงานสาธารณสุข        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

  แผนงานสังคมสงเคราะห�        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

  แผนงานเคหะและชุมชน        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

    

๗/ แผนงาน...... 
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แผนงาน ผลการพิจารณา 

  

 
          ด0านบริการชุมชนและสังคม 

   แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

  
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ      
   นันทนาการ        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

  ด0านเศรษฐกิจ   

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 

     แผนงานการเกษตร        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 
  ด0านการดําเนินงานอ่ืน      

 

  งบกลาง        ไม�มีคณะกรรมการฯ ท�านใดแปรญัตติ 
 
 

 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�         ตามท่ีท�าน ส.อบต.ศิลปCชัย  ทิพย�มา ได/ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ                  งบประมาณรายจ�าย ว�าไม�มีผู/บริหารท/องถ่ินและสมาชิกสภาองค�การบริหาร 
                                   ส�วนตําบลแม�พริกได/ยื่นญัตติแปรญัตติและสงวนคําแปรญัตติแต�ประการใด  
                                   ซ่ึงเปSนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภา 
                                   ท/องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕)   ข/อ ๕๐ และ 
                                   ข/อ ๕๑ ตามวาระท่ี ๒ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ผมขอมติท่ีท่ีประชุมวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประธานสภาฯ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให/ยืนตามร�างข/อบัญญัติฯ เดิม ท�าน 
 สมาชิกท�านใดเห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๒๔ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ผมขอมติท่ีท่ีประชุมวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประธานสภาฯ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให/ยืนตามร�างข/อบัญญัติฯ เดิม ท�าน 
 สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม ไม�เห็นชอบ   ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔              เรื่อง  ญัตติ พิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ  
                                    พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติ  
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  ต�อไปเปSนการ เสนอญัตติ พิจารณาร�างข/อบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย 
ประธานสภาฯ ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระท่ี ๓ ข้ันการลงมติเห็นชอบให/ตรา 
  เปSนข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ก�อนจะลงวาระให/ปลัดชี้แจงข/อระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข/อง 
 

๘/ นายนันทวัฒน�..... 
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นายนันทวัฒน� เตชะ     เรียน คณะผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ผู/ทรงเกียรติ
ปลัด อบต.แม�พริก       ทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน     
                             ๒๕๔๗ (แก/ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ได/กําหนดข้ันตอนการประชุมสภา  

  อบต.เพ่ือพิจารณาร�างข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7  งบประมาณ พ.ศ.   
  ๒๕๖๐ ดังนี ้

ข/อ ๕๒ การพิจารณาร�างข/อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปราย เว/นแต�ท่ี
ประชุมสภาท/องถ่ินจะได/ลงมติให/มีการอภิปราย ถ/ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให/ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินลงมติว�าจะให/ตราเปSน
ข/อบัญญัติหรือไม� 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�    ขอมติท่ีประชุม ว�าสมาชิกท�านใดเห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป7 ประธานสภาฯ   งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการยกมือข้ึนเหนือศีรษะ                             
มติท่ีประชุม            Gเห็นชอบ   ๒๔   เสยีง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�    ขอมติท่ีประชุม ว�าสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป7 ประธานสภาฯ   งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการยกมือข้ึนเหนือศีรษะ                             
มติท่ีประชุม            Gไม�เห็นชอบ  ๐  เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�    ขอมติท่ีประชุม ว�าสมาชิกท�านใด งดออกเสียงให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป7 ประธานสภาฯ   งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการยกมือข้ึนเหนือศีรษะ                             
มติท่ีประชุม            Gงดออกเสียง  ๐  คน 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/ให/ความเห็นชอบในวาระ 
ประธานสภาฯ  ท่ี ๓   ข้ันเห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติ ผมขอสรุป ดังนี้                  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณ    จํานวน    ๒๔  เสียง 
   ไม�เห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณ จํานวน     ๐   เสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน   ๐  สียง 

 เปSนว�าท่ีประชุมมีมติ ให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                        

ระเบียบวาระท่ี ๕          เรือ่งอ่ืน ๆ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�    มีท�านใดมีเรื่องท่ีจะนําเสนอท่ีประชุม เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ประธานสภาฯ  เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย         เรยีน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีเคารพ ท�านสมาชิกผู/ทรงเกียรติ 
นายก อบต.แม�พริก        ทุกท�าน  มีเรื่องท่ีจะนําเสนอ ดังนี้ 
   เรื่องท่ี ๑ ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านท่ีได/ 
      เห็นชอบให/ตราเปSนข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ  

  พ.ศ.๒๕๖๐ 
   เรื่องท่ี ๒ ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ทุกท�านท่ีมาร�วมงาน 

วันแม�แห�งชาติ ประจําป7 ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ช�วงเช/าท่ี
ท่ีว�าการอําเภอแม�พริก และช�วงคํ่า ท่ีหน/าองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
มีกิจกรรมร�วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
และการแสดงของเด็ก ศพด. และนักเรียน มีผู/มาร�วมงานประมาณ ๒๐๐ คน 

๙/ ซ่ึงมีการ..... 



 
 

 
G๙G 

 
  ซ่ึงมีการแสดงของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ/านแม�เชียงรายลุ�ม ศูนย�พัฒนา 
  เด็กเล็กบ/านแม�พริกบน การแสดงของโรงเรียนบ/านแม�พริกบน และ 
  โรงเรียนบ/านผาป)งวิทยา 

เรื่องท่ี ๓  เรื่อง การจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค� ขนาดความจุไม� 
 น/อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน อยู�ระหว�างการจัดซ้ือจัดจ/าง 
เรื่องท่ี ๔ เรื่อง การจ�ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ผู/ว�าราชการจังหวัดได/อนุมัติให/ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เรียบร/อยแล/ว ตอนนี้อยู�ระหว�างการ 
 จัดซ้ือGจัดจ/าง แต�จะให/ดําเนินการให/ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่องท่ี ๕ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ/าง เสียงตามสาย ได/ราคากลางเรียบร/อยแล/ว และจะ 
 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ/างภายในอาทิตย�นี้ 
เรื่องท่ี ๖ เรื่อง การส�งมอบบ/านท่ีบ/านแม�เชียงรายลุ�ม และบ/านร�มไม/ยาง จะมีหนังสือ 
 แจ/งให/ทราบอีกรอบหนึ่งว�าวันไหน และจะมีการปลูกไม/ไผ� ในวันเดียวกัน 
เรื่องท่ี ๗ เรื่อง เชิญท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ช�วยกันไป 
 ปลูกป_า ท่ีตําบลผาป)ง ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่องท่ี ๘ เรื่อง ขอความร�วมมือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน 

 ช�วยกันไปบริการแจกเบ้ียยังชีพผู/สูงอายุ เบ้ียยังชีพคนพิการ และเบ้ียยัง  
    ชีพผู/ป_วยโรคเอดส�  

เรื่องท่ี  ๙  เรื่อง ขอความร�วมมือจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 ช�วยกันบริจาคเงินซ�อมแซมบ/านตามโครงการ อปท.ร�วมใจ ก�อสร/าง    
    ปรับปรุงหรือซ�อมแซมบ/านให/กับผู/ยากจน ด/อยโอกาส ของบ/านร�มไม/ยาง    
    ซ่ึงยังขาดประตูและหน/าต�าง  

มติท่ีประชุม  GรับทราบG 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายศิลปCชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านคณะผู/บริหาร และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ส.อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง     ผู/ทรงเกียรติทุกท�าน ผมขอถามเก่ียวกับเรื่อง การจ�ายเงินเก่ียวกับภัยแล/ง 
 ได/ดําเนินการไปถึงไหนแล/ว 
นายถนอมชัย ทิชัย         เรยีน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีเคารพ ท�านสมาชิกผู/ทรงเกียรติ 
นายก อบต.แม�พริก        ทุกท�าน  อยู�ระหว�างดําเนินการจัดซ้ือจัดจ/าง และจะดําเนินการให/ทันภายในเดือน 
 กันยายน ๒๕๕๙ นี้ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะนําเสนอท่ีประชุมหรือมีข/อเสนอแนะอีกหรือไม� ถ/าไม�มีผมขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ ท่ีมาร�วมประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
 ครั้งท่ี ๒   ประจําป7  ๒๕๕๙  ผมขอปTดการประชุมสภาฯ และขอให/ทุกท�าน 
 เดินทางสวัสดิภาพครับ 
 

                                                                             ปTดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.   
 

๑๐/(ลงชื่อ).... 



 
 

 
 

G๑๐G 
 
 
 

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

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 (ลงชื่อ)         
    (นายอ9อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
 

 
 
   

 


