
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  4  ประจําป&  2560 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2560 

ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
เป-ดประชุม  เวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 3  ประจําป&  2560  เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 วาระท่ี  2  ข้ันแปรญัตติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  พิจารณาร�างข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 

วาระท่ี  3  ข้ันเห็นชอบให�ตราเป นข�อบัญญัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 4  ประจําป&  2560 
วันอังคารท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560 

ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
88888888888888888888888888888 

ผู,มาประชุม 

2/ ผู�เข�าร$วม..... 

ลําดับท่ี ช่ือ 8 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 
นายอดุลย0     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ$อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง$า        ป9ญญาดิษวงศ0 
นายชาญกิจ   ป9ญญาดิบวงศ0 
นายจรัญ      ดีหล�า 
นายสุข        ยศวงศ0 
นายพิสิฐ       วงศ0สี 
นายสายันต0   แก�วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ0 
นางสาววิยะดา  โม�จันทร0 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป>?ยม 
นายเชิด         ป9ญญาชัย 
นายอ@อด      คําภิระเตรียมวงศ0 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ0      สุรินทร0บาง 
นายวิญDู      ทิพย0พิมพ0วงศ0 
นายไพรัตน0   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ�ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปIชัย    ทิพย0มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

ประธานสภา อบต.แม$พริก 
รองประธานสภา อบต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ต.แม$พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป9ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป9ง 

ประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 
อดุลย0     เกษรพรม      
ยิ่ง          พ$อยะ 
วิทยา    กองใจ 
         JลาJ 
ชาญกิจ   ป9ญญาดิบวงศ0 
จรัญ      ดีหล�า 
         JลาJ 
พิสิฐ       วงศ0สี 
สายันต0    แก�วกองเครือ 
สมใจ      ชาวงษ0 
วิยะดา     โม�จันทร0 
สาคร      อุปาละ 
นิต          ปาเป>?ยม 
เชิด         ป9ญญาชัย 
อ@อด        คําภิระเตรียมวงศ0 
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ0      สุรินทร0บาง 
วิญDู      ทิพย0พิมพ0วงศ0 
ไพรัตน0   คันธชุมภู 
ถนอม     เมืองเหมอะ  
         JลาJ 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปIชัย    ทิพย0มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ     ไชยอาษา 
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ผู,เข,าร�วมประชุม 
คณะผู,บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 ลําดับท่ี ช่ือ 8 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ0 
นายทัน  ทาวงศ0ยศ 
นางสาวกรรณิกา   แก�วน�อย  

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย ทิชัย 
ทองสุข อุดบัววงศ0 
ทัน  ทาวงศ0ยศ 
กรรณิกา   แก�วน�อย 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ,าง/ผู,เข,าร�วมรับฟ=ง  

ลําดับท่ี ชื่อ J สกุล ตําแหน$ง ลายมือชื่อ 

1 
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3 
4 
5 
6 
7 

     8 
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    10 
11 
12 
13 
14 
 

นางสาวสมหมาย ฟ9กเป>Lยม 
นายรุ$งอรุณ  เทียนแก�ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด  ฮ$อธิวงศ0 
นายโสฬส  มุ$ยแดง 
นายนิรันดร0   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข0  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวชนันธร  วงค0พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค0 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย0  มะหลีแก�ว 
นายสงัด  สุยะทา 
 

หัวหน�าสํานักปลัด 
ผู�อํานวยการกองช$าง 
ผู�อํานวยการกองคลัง 
นายช$างโยธา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห0นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช$างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ�าพนักงานธุรการ(กองช$าง) 
เจ�าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ�าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร�อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร�อย 

สมหมาย ฟ9กเป>Lยม 
รุ$งอรุณ  เทียนแก�ว 
       JไปราชการJ 
สมคิด     ฮ$อธิวงศ0 
       JไปราชการJ 
นิรันดร0    ยะฟู 
วันวิสาข0   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปOอเครือ 
ชนันธร  วงค0พุทธคํา 
กาญจนี   ศรีวิชัยวงค0 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย0    มะหลีแก�ว 
สงัด       สุยะทา 
 

  
 

 

 
3/บันทึกรายงาน.... 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 4  ประจําป&  2559 

วันอังคารท่ี 15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 
ครบองค�ประชุม    เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายศิลปIชัย ทิพย0มา ได�ตรวจรายชื่อแล�ว ครบองค0ประชุม มีผู�มาร$วมประชุม จํานวน 23 ท$าน ผู�ไม$มา 
เลขานุการสภาฯ  ร$วมประชุม จํานวน 3 ท$าน  ดังนี้ 

1. นายสง$า  ป9ญญาดิษวงศ0 
2. นายสุข  ยศวงศ0 
3. นายวราวุฒิ  เสนจุ�ม 

โดยมีนายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 ประธานสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก 
ทําหน�าท่ีเป นประธานในท่ีประชุม และ ได�เรียนเชิญ ประธานสภาองค0การบริหาร 
ส$วนตําบลแม$พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให�สมาชิกทุกท$านพนมมือ 
บูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริกกล$าวเปTดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  
4 ประจําป>  2560 จึงได�เริ่มดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 เรียน นายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก รองนายกองค0การบริหารส$วนตําบล    
ประธานสภาฯ  แม$พริก เลขานุการนายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก ท$านสมาชิกสภาองค0การ 

บริหารส$วนตําบลแม$พริก ผู�ทรงเกียรติ และผู�เข�าร$วมประชุมทุกท$าน วันนี้เป นการ
ประชุมสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก ส มัยสามัญ สมัย ท่ี 2 ครั้ ง ท่ี  
4 ประจําป> 2560 ทางสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก ไม$มีเรื่องท่ีจะแจ�งให�
ทราบ  ท$านนายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก จะมีเรื่องแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ
หรือไม$ เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย วันนี้การประชุมสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก อุปกรณ0ท่ีใช�ในการประชุมไม$ว$า 
นายก อบต.แม$พริก จะเป นโต@ะ เก�าอ้ี ห�อประธานสภาฯ เครื่องเสียง ตอนนี้มีครบแล�ว 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก สมัยสามัญ 
   สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3  ประจําป> 2560 เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม 2560 
นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0 มีท$านสมาชิก ท$านใดมีข�อสงสัย หรือ จะแก�ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ  องค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3 ประจําป> 2560  

เม่ือวันท่ี  10 สิงหาคม 2560  หรือไม$ 
นายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 มีท$านใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม$ ถ�าไม$มี ผมขอมติท่ีประชุม ว$าจะรับรองรายงาน
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป> 2560 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม  

2560 โดยการยกมือข้ึน 
4/ มีสมาชิก..... 
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มีสมาชิกท$านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3 
ประจําป> 2560  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม  2510  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Jเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม จํานวน 23 เสียง ไม$เห็นชอบไม$มี งดออกเสียงไม$มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติ พิจารณาร$างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป>งบประมาณ 

 พ.ศ.2561 ในวาระท่ี 2  ข้ันแปรญัตติ 
นายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 ก$อนท่ีจะได�ดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง พิจารณาร$างข�อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ$าย ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขอให�เลขานุการสภาฯชี้แจง

ข�อระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เชิญครับ 
นายศิลปIชัย ทิพย0มา      เรียน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน ท$านสมาชิกสภาองค0การบริหารส$วนตําบลผู�ทรงเกียรติ 
เลขานุการภาฯ ทุกท$าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  

พ.ศ. 2547 (แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554)ได�กําหนดข้ันตอนการประชุมสภาฯ 
อบต. เพ่ือพิจารณาร$างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป>  ดังนี้ 

  ข,อ  50  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�วยการแปรญัตตินั้นเป นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปร 

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

ข,อ  51  ในการพิจารณาร$างข�อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให�ปรึกษาเรียงตามลําดับ
ข�อเฉพาะข�อท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท$านั้น  เว�นแต$ท่ี
ประชุมสภาท�องถ่ินจะได�ลงมติเป นอย$างอ่ืน ถ�าท่ีประชุมลงมติเห็นด�วยกับคําแปรญัตติ  
หรือเห็นด�วยกับการแก�ไขในข�อใดแล�ว ไม$ให�เสนอขอแปรญัตติ  หรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ถ�าข�อความในข�อใดท่ีได�มีมติไปแล�วขัดแย�งกันหรือบกพร$องใน
สาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะลงมติให�ส$งป9ญหานั้นไปให�คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม$เฉพาะท่ีขัดแย�งหรือบกพร$องก็ได� โดยไม$ให�มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม$ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส$งป9ญหาไปให�คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม$ดังกล$าว
แล�ว การพิจารณาเฉพาะข�อนั้น ๆ เป นอันระงับไว�ก$อน แต$ถ�าไม$เป นการขัดข�องท่ีจะ
พิจารณาข�ออ่ืน ๆ ต$อไป สภาท�องถ่ินอาจลงมติให�พิจารณาจนจบร$างข�อบัญญัติก็ได�ถ�า
ข�อขัดแย�งหรือข�อบกพร$องตาม วรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุม
สภาท�องถ่ินจะลงมติให�ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได�เม่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติได�ยื่นรายงานการพิจารณาข�อท่ีได�ระงับไว�นั้นตามวรรคสามแล�วให�ประธานสภา
ท�องถ่ินส$งรายงานนั้นให�แก$สมาชิกสภาท�องถ่ินไม$น�อยกว$ายี่สิบสี่ 
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ชั่วโมงก$อนวันนัดประชุมเว�นแต$กรณีต�องพิจารณาเป นการด$วน ในการประชุมต$อวาระ
ท่ีสอง ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติเฉพาะข�อท่ีได�ระงับไว�เท$านั้น 

นายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0  เรียน คณะผู�บริหาร   ท$านสมาชิกสภาองค0การบริหารส$วนตําบลผู�ทรงเกียรติ    
ประธานสภาฯ วันนี้ เป นการประชุมสภาองค0การบริหารส$วนตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4

ประจําป> 2560 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ$าย 
ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ. 2561  

นายไพรัตน0 คันธชุมภู เรียน ประธานสภาองค0การบริหารส$วนตําบล ท่ีเคารพ คณะผู�บริหาร ทุกท$านครับ 
ประธานกรรมการแปรญัตต ิ ผมในตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติท่ีประชุมสภาองค0การบริหารส$วน

ตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป> 2560 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
 มีมติรับร$างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป> พ.ศ.2561 ไปเรียบร�อยแล�ว 

หลังจากนั้นท่ีประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด�วย 
1. นายสมศักด์ิ เมืองเหมอะ 
2. นายไพรัตน0  คันธชุมภู 
3. นายนิต ปาเป>?ยม 

และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได�เลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 1. นายไพรัตน0 คันธชุมภู         เป นประธานกรรมการ 

           2. นายนิต ปาเป>?ยม         เป นกรรมการ 
           3. นายสมศักด์ิ เมืองเหมอะ               เป นกรรมการและเลขานุการ 
และตามท่ีสภาฯ  ได�กําหนดรับคําขอแปรญัตติ จํานวน 3 วัน ดังนี้ 
 วันท่ี 5 สิงหาคม 2560        เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 วันท่ี 6 สิงหาคม 2560        เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560        เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
เม่ือหมดเวลารับคําแปรญัตติในวันท่ี  7 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.แล�ว ปรากฎว$า
มีนายกองค0การบริหารสวนตําบลแม$พริกเสนอคําขอแปรญัตติร$างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ$าย  ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561   
โดยมีระเบียบข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ดังนี้ 

   ข,อ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได�พิจารณาแล�ว จะต�องเสนอร$าง
ข�อบัญญัตินั้นตามร$างเดิม และตามท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม พร�อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต$อประธานสภาท�องถ่ิน รายงานนั้นอย$างน�อยจะต�องระบุว$า ได�มีหรือไม$มี
การแก�ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข�อใดบ�าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด�วยการแปรญัตตินั้นเป นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด�วย และให�ประธานสภาท�องถ่ินส$งรายงานนั้นแก$
สมาชิกสภาท�องถ่ินไม$น�อยกว$ายี่สิบสี่ชั่วโมงก$อนวันประชุมพิจารณา เว�นแต$กรณีต�อง
พิจารณาเป นการด$วน  ให�คณะกรรมการแปรญัตติไปร$วมประชุมสภาท�องถ่ินด�วย เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข�อสงสัยต$างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
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   ข,อ 59 การแปรญัตติร$างข�อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทําได�เฉพาะการขอ
ลดรายจ$ายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ$าย และต�องมีจํานวนสมาชิกสภา
ท�องถ่ินรับรองเช$นเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติให�เสนอล$วงหน�าเป นหนังสือต$อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท�องถ่ินกําหนดตามข�อ 45 
วรรคสาม  และข�อ 49 วรรคหนึ่ง 

   ข,อ 60 ห�ามไม$ให�แปรญัตติรายจ$ายข้ึนใหม$ หรือเพ่ิมเติมรายจ$าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค0ของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ$าย เว�นแต$จะได�รับคํารับรอง
จากผู�บริหารท�องถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผู�บริหารท�องถ่ินเป น ผู�แปร 

   ข,อ 61 ห�ามไม$ให�แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีข�อผูกพันอย$างใด
อย$างหนึ่งดังต$อไปนี้ 

     1. ดอกเบ้ียและเงินส$งใช�ต�นเงินกู� 
     2. รายจ$ายซ่ึงเป นจํานวนเงินท่ีต�องจ$ายตามกฎหมาย 
   ถ�ามีป9ญหาว$า รายจ$ายรายการใดมีข�อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม$ ให�

ประธานสภาเป นผู�วินิจฉัยชี้ขาด 
ข,อ 110 ญัตติร$างข�อบัญญัติท่ีสภาท�องถ่ินลงมติรับหลักการ และส$ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข�อ 49 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล�ว
จะต�องเสนอร$างข�อบัญญัตินั้นตามร$างเดิม   และตามท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม พร�อมท้ัง
รายงานย$อยื่นต$อประธานสภาท�องถ่ินรายงานย$อตามวรรคหนึ่งอย$างน�อยต�องระบุว$า 
ได�มีหรือไม$มีการแก�ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข�อใดบ�าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด�วยการแปรญัตตินั้นเป นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด�วย 
 
โดยนายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริกได�ยื่นคําขอแปรญัตติต$อคณะกรรมการ 

 แปรญัตติร$างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. ขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ$าย แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ หมวดค$าใช�สอย ประเภทรายจ$ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม$
เข�าลักษณะรายจ$ายหมวดอ่ืนๆ ค$าใช�จ$ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว� 700,000  บาท ขอลด
จํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ$ายเหลือ 600,000 บาท 
2. ขอแปรญัตติตั้งรายจ$ายข้ึนใหม$ แผนการรักษาความสงบภายใน งานปOองกันภัยฝ^าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค$าครุภัณฑ0  
ประเภทครุภัณฑ0เครื่องดับเพลิง      จํานวน 100,000 บาท   

  (1) ค$าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง จํานวน 2 ชุด ต้ังไว� 100,000 บาท เพ่ือใช�สําหรับการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีดับเพลิงตามภารกิจหน�าท่ี การให�บริการช$วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชน  มีรายละเอียด ดังต$อไปนี้ 
1. เสื้อดับเพลิง  
J ชั้นนอกเป นผ�า NOMEXIIA ขนาดไม$น�อยกว$า 7.5 OZ 
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J ชั้นสองเป นผ�า PTFE/NOMEX (แบบลมผ$านได�) กันน้ํา,ไอน้ํา และสารเคมี  
J ชั้นในสุดเป นผ�านวม NOMEX/FR VISCSE กันความร�อน  
J ตัวเสื้อมีแถบสะท�อนแสง 3MJTRIPLEJTRIM บริเวณรอบนอกชายเสื้อและแขนเสื้อ  
J ชั้นนอกสามารถถอดแยกจากชั้นในและชั้นกลางได�ด�วยซิป 
J ปกเสื้อใหญ$ปTดต�นคอ 
J คอเสื้อติดอุปกรณ0ช$วยเหลือ ทําจาก KEVLAR 
J ท่ีปTดเป นแบบสองชั้น ชั้นแรกเป นซิป ชั้นท่ีสองเป น VELCRO (ตีนตุ@กแก) 
J ตัวเสื้อมีกระเปqาสองใบ ขนาด 8”x9” มีฝาปTด 
J มีกระเปqาใส$วิทยุท่ีหน�าอกซ�ายมือ และกระเปqาด�านใน 2 ใบ 
J ท่ีปลายแขวนมีผ�ายึด NOMEX มีรูสอดนิ้วและแผ$นหนังเย็บปTดกันผ�าหลุด  
J ได�รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
2. กางเกงดับเพลิง 
J เป นผ�าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิง  
J ลักษณะเป นกางเกงทรงสูง มีสายโยงพาดไหล$ติดกับกางเกง(สายเอ๊ียม) แบบยางยืด 
สามารถปรับระดับได�  
J มีแถบสะท�อนแสงบริเวณปลายขากางเกงแบบเดียวกับเสื้อ  
J มีแผ$นผ�าบริเวณหัวเข$าเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  
J ท่ีปลายขามีหนังเย็บปTดกันผ�าหลุด  
J มีกระเปqาแบบกระเปqาย$าม 2 ใบ และด�านหลังข�างใน 1 ใบ  
J ได�รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
3.หมวกดับเพลิง 
J โครงสร�างหมวกทําจาก THERMOPLASTIC 
J ชั้นในมีโฟมกันกระแทก ชั้นในสุดมีเข็มขัดแขวนรองรับศีรษะ  
J มีปุ^มปรับความกว�างของหมวก แบบปรับหมุน  
J มีผ�า NOMEX สําหรับปTดหูและต�นคอ หลังหมวกมีห$วงแขวน  
J มีหน�ากากกันความร�อน แบบใส ปรับข้ึนJลงได� ขนาด 4.5 นิ้ว  
J มีสายรัดคางปรับได� สามารถปรับสั้นJยาว ระบบล็อค แบบปลดเร็ว  
J ใช�ร$วมกับหน�ากากเครื่องช$วยหายใจได�  
J ได�รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
4.รองเท�าดับเพลิง 
J ความสูงไม$น�อยกว$า 15 นิ้ว ไม$ติดไฟ กันความร�อน กันน้ํามัน และสารเคมี  
J มีแผ$นเสริมหน�าแข�งกันปOองกันการกระแทก ภายในบุด�วยผ�า CEPLON กันความ
ร�อน  
J พ้ืนรองเท�าเป นสแตนเลส หัวรองเท�าเป นโลหะปลอดสนิม  
J รองเท�ามีท่ีจับเป นหูสําหรับดึงท้ัง 2 ข�าง  
J พ้ืนรองเท�ากันลื่นและกันสารเคมี  
J มีแถบสะท�อนแสงบริเวณขอบบน 1 เส�น และส�นรองเท�า 2 เส�น  

8/Jได�รับการรับรอง..... 
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J ได�รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
5.ถุงมือดังเพลิง 
J ทําจากหนังแบบแยก 5 นิ้ว มีความนุ$ม  
J มีแถบสะท�อนแสงบริเวณหลังมือแถบแบบเดียวกับเสื้อ  
J มีผ�ายืด NOMEX/KEVLAR หุ�มข�อมือ ปOองกันความร�อน  
J มีหนังเสริมท่ีบริเวณฝ^ามือและข�อมือ  
J ได�รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
6.ผ�าคลุมศีรษะ 
J เป นท่ีครอบคลุมศีรษะ แบบ 2 ชั้น  
J ชั้นนอกทําจากผ�า NOMEX ทนความร�อน และไม$ติดไฟ  
J ชั้นในทําด�วยผ�านุ$ม NOMEXLENZING FR ช$วยซับเหง่ือ (COMFORT PLUS) 
J แนวตะเข็บเย็บแบบแนวคู$ โดยใช�ด�าย NOMEX 100%  
J ความยาวระดับหน�าอก ออกแบบแยกกัน เพ่ือให�อยู$ภายในเสื้อและปกปOองใบหน�า
หลังได�ดี  
J ได�รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
7.อุปกรณ0เสริม  
J กระเปqาสีแดงสําหรับเก็บอุปกรณ0 
ท้ังนี้ งบประมาณรายจ$ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังคงงบประมาณไว�เท$า
เดิมจํานวน 39,000,000 บาท 
และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร$างงบประมาณรายจ$ายประจําป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบเป นเอกฉันท0ตามท่ีนายกองค0การบริหารส$วน
ตําบลแม$พริกเสนอคําแปรญัตติ  

นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0 ตามท่ีท$านไพรัตน0 คันธชุมภู ได�ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแปรญัตติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ             รายจ$าย ว$ามีนายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริกได�ยื่นญัตติแปรญัตติ ท$านนายก  

อบต.แม$พริก มีรายละเอียดจะชี้แจงเก่ียวกับการยื่นเสนอคําแปรญัตติตามรายการ
ดังกล$าวหรือไม$ 

นายถนอมชัย ทิชัย ตามท่ีกระผมขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ$าย ตามแผนงานบริหารท่ัวไป งาน 
นายก อบต.แม$พริก บริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวดค$าใช�สอย ประเภทรายจ$ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม$เข�าลักษณะรายจ$ายหมวดอ่ืนๆ ค$าใช�จ$ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว� 700,000  
บาท ขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ$ายเหลือ 600,000 บาท เนื่องจากงบประมาณท่ี
คงเหลือนี้เพียงพอต$อการใช�จ$ายสําหรับการเลือกต้ังท่ัวไปของผู�บริหารและสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน และกระผมขอแปรญัตติต้ังรายจ$ายข้ึนใหม$ แผนการรักษาความสงบภายใน 
งานปOองกันภัยฝ^ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค$าครุภัณฑ0  
ประเภทครุภัณฑ0เครื่องดับเพลิง งบประมาณจํานวน 100,000 บาท  ตามรายละเอียด
ท่ีประธานกรรมการแปรญัตติได�กล$าวมาข�างต�น เนื่องจากงานปOองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยยังไม$มีชุดผจญเพลิงเพ่ือใช�สําหรับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีดับเพลิง
ตามภารกิจหน�าท่ี การให�บริการช$วยเหลือบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน 
กระผมขอชี้แจงเพียงเท$านี้ครับ 

9/นายประจักษ0..... 



 
 

J9J 
 

นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว$าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547  
ประธานสภาฯ   แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545)   ข�อ 50 และข�อ 51 ตามวาระท่ี 2  ซ่ึงมี

นายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริกได�ยื่นญัตติแปรญัตตินั้นเป นไปตามระเบียบ  
จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาว$าเห็นด�วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
หรือไม$  มีท$านใดจะขออภิปรายซักถามหรือมีความเห็นแตกต$างจากคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอเชิญยกมือและลุกข้ึนอภิปรายเป นรายบุคคล 

ท่ีประชุม  ไม$มีท$านใดอภิปรายเพ่ิมเติม 

นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0 เม่ือไม$มีท$านใดอภิปรายแล�ว  ขอให�พิจารณาลงมติว$าจะเห็นชอบข�อเสนอของ
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ ร$างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$าย ประจําป>งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 หรือไม$  สมาชิกท$านใดเห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 
  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง ไม$เห็นชอบไม$มี งดออกเสียงไม$มี 
พักเบรก  20 นาที 
 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง  ญัตติ พิจารณาร$างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป> งบประมาณ  

                            พ.ศ.2560 ในวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบให�ตราเป นข�อบัญญัติ  
นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0 ต$อไปเป นการ เสนอญัตติ พิจารณาร$างข�อบัญญัติ งบประมาณรายจ$าย 
ประธานสภาฯ  ประจําป> งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 3 ข้ันการลงมติเห็นชอบให�ตรา 

   เป นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป> งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   ก$อนจะลงวาระให�เลขานุการสภาฯชี้แจงข�อระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

นายศิลปIชัย ทิพย0มา       เรียน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน ท$านสมาชิกสภาองค0การบริหารส$วนตําบล ผู�ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ        ทุกท$าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน     

2547 (แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)  หมวด 3 ญัตติ 
ข�อ 52 การพิจารณาร$างข�อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม$มีการอภิปราย เว�นแต$ท่ีประชุม 
สภาท�องถ่ินจะได�ลงมติให�มีการอภิปราย ถ�ามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติว$าจะให�ตราเป น
ข�อบัญญัติหรือไม$ 

นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0    เม่ือสมาชิกสภาฯได�ทราบระเบียบแล�วจึงขอมติท่ีประชุม ว$าสมาชิกท$านใดเห็นชอบให�
ประธานสภาฯ  ตราเป นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือ 

ข้ึนเหนือศีรษะ                             
มติท่ีประชุม           เห็นชอบให�ตราเป นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561  

จํานวน    23  เสียง ไม$เห็นชอบไม$มี งดออกเสียงไม$มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0    มีท$านใดมีเรื่องท่ีจะนําเสนอท่ีประชุม เชิญท$านนายกองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก 
ประธานสภาฯ  เชิญครับ 
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นายถนอมชัย ทิชัย         กระผมขอบคุณท$านสมาชิกสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริกทุกท$าน และขอฝาก 
นายก อบต.แม$พริก        กับสมาชิกสภาฯว$า อบต.แม$พริกจะมีโครงการอบรมและกิจกรรมต$างท่ีอบต.แม$พริก 

ยังต�องดําเนินการในป>งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอความร$วมมือสมาชิกสภาฯเข�า
ร$วมโครงการและกิจกรรมต$างๆด�วย 

นายประจักษ0 ฮ$อธิวงศ0 มีท$านใดจะนําเสนอท่ีประชุมหรือมีข�อเสนอแนะอีกหรือไม$ ถ�าไม$มีผมขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ ท่ีมาร$วมประชุมสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
 ครั้งท่ี 4   ประจําป>  2560  ผมขอปTดการประชุมสภาฯ และขอให�ทุกท$าน 
 เดินทางสวัสดิภาพครับ 

                                                   
ปTดประชุมเวลา  12.00  น.   
     

(ลงชื่อ)         ศิลปIชัย  ทิพย0มา 
                           (นายศิลปIชัย  ทิพย0มา)         
                                เลขานุการสภา/ผู�บันทึก  
 
 
                                        (ลงชื่อ)                พิสิฐ  วงศ0สี 

         (นายพิสิฐ  วงศ0สี)      
               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

(ลงชื่อ)         สง$า  ป9ญญาดิษวงศ0 
    (นายสง$า  ป9ญญาดิษวงศ0) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)        อ@อด  คําภิระเตรียมวงศ0 

    (นายอ@อด  คําภิระเตรียมวงศ0) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 

 
 

(ลงชื่อ)       ประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0 
   (นายประจักษ0  ฮ$อธิวงศ0)  

                                          ประธานสภาองค0การบริหารส$วนตําบลแม$พริก 
 


