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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่ 13 เดอืน สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

........................................... 
 

ผู้เข้าประชุม จำนวน   ๑2  คน 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธวัชชัย  แก้วธรรม ประธานสภาฯ  
2 นางวาสนา  จันอูน รองประธานสภาฯ  
3 นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด  สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
4 นายเทียบ  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
5 นายชลิต  อินทร์ขวาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
6 นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  
7 นายประยูร  ใจเป้ีย สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
8 นายบูรพา  มาละโส สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
9 นายจำเนียร  มาอ่ิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  

10 นายศิริโชค  นวลแขว่ง สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  
๑1 นายเจียมศักดิ์   ปัญญาเป้ียว สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๑2 นายวีระ  เขื่อนคำ เลขานุการสภาฯ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชิต  บัตริยะ   นายก อบต.เมืองลี  
๒ นายมนัส  ถาธิ รอง นายก อบต.เมืองลี  
๓ นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว รอง นายก อบต.เมืองลี  
๔ นายวิภูชาญ  ขันคำ เลขาฯ นายก อบต.เมืองลี  
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
11    
12    
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ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม         เวลา 09.30 น. 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 1 จะเป็นการประชุมสำหรับการที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นเพื่อรับหลักการภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี หลังจากนั้นได้เชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1 .สำหร ับ เร ื ่ องแรกท ี ่ ผมจะขอแจ ้ ง ให ้ท ี ่ประช ุมทราบคือ                        
ประธานสภาฯ                  วันนี้สมาชิกสภาฯ บ้านน้ำแขว่ง ม.6 นายจำเนียร มาอ่ิน ลาป่วยเนื่องด้วยอาการ 
                                 เจ็บคอและมีไข้ จึงเข้ารับการตรวจหาเชื ้อโควิด -19 ที ่โรงพยาบาลนาหมื่น              
                                    ตามมาตรการด้านสาธารณสุขจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 

     1.2.ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                    ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 
                                    ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม  
                                  2564 ตามหนังสือจังหวัดน่านที่ นน 0023.3/ว 3276 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  
                                         2564 

     ผมขอกล่าวเฉพาะสาระสำคัญโดยสรุปคือ ทางกรมส่งเสริมการปกครอง 
                                    ท้องถิ่นได ้แจ ้งว ่านายกร ัฐมนตร ี  ได ้อาศ ัยอำนาจตามควาในมาตรา 9                        
                                       แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548             
                                 (ฉบับที่ 30) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                                      ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของการประชุมสภาท้องถิ่นนั้นเป็นข้อยกเว้น   
                                    ตามข้อ 4 แต่ต ้องปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันโรคที ่ทางราชการกำหนด                
                                      อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดประชุม   
                                      ทางอิเล ็กทรอนิกส์ ก็สามารถดำเนินการได้ตามพระราชกำหนดว่าด ้วย  
                                  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ทางเลขาน ุการสภาฯ แจ ้งมาว่ าขอยกยอดการร ับรองรายงาน               
ประธานสภาฯ                   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม  
                                       2564 ไปตรวจและรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 3    ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ไม่มี 

                             / ระเบียบวาระท่ี 4 .......... 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายวิชิต  บัตริยะ   4.1.เรียนที ่ประชุมผมมีเรื ่องที ่จะแจ้งให้ที ่ประชุมทราบคือเร ื ่อง                 
นายก อบต.เมืองลี                  การจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล สืบเนื่องมาจากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมหารือ 
                                  การจัดตั้งศูนย์พักคอยที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน วันที่ 10 สิงหาคม 2564               
                                  ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปดังนี้ 

     1.เสนอให้ชุมชน/หมู่บ้านจัดตั ้งศูนย์พักคอยระดับชุมชน/หมู่บ้าน 
                                       ให้หมู ่บ้านจัดการตนเองเบื ้องต้นก่อน อย่างเช่น การจัดหาสถานที่พักคอย              
                                     ของชุมชน/หมู่บ้าน  

     2.อำเภอไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนหรือดำเนินการในส่วนนี้ 

     3.อำเภอถึงแม้จะอยู ่กลางพื ้นที ่แต่ถ้านับตามระยะทางแล้วถือว่า 
                                     ห่างไกลชุมชน/หมู่บ้านหลายแห่ง (โดยเฉพาะตำบลเมืองลีและตำบลปิงหลวง)  

     4.อำเภอเกรงว่าถ้ามีการให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสีเขียว 
                                   มาพักคอย ณ สถานที่ที่อำเภอจัดตั้งขึ้นจะทำให้ผู้พักคอยรู้สึกเครียดและกดดัน  
                                    มากกว่าเดิมเนื่องจากอยู่ไกลครอบครัวและบ้านเกิด 

     ในส่วนของนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ผมได้หารือ  
                                   กับส่วนที ่เกี ่ยวข้องแล้วเบื ้องต้นจะมีการจัดตั ้งศูนย์พักคอยระดับตำบลขึ้น                 
                                ณ โรงเรียนบ้านน้ำอูน ทั้งนี้ก็อยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมและจะประชุม 
                                     หารือเพิ่มเติม หลักๆจะต้องรอให้ผู ้พักคอยของชุมชน/หมู่บ้านน้ำอูนที่อยู่ใน 
                                  โรงเรียนบ้านน้ำอูน กักตัวครบ 14 วันและออกจากพ้ืนที่เสียก่อน 

     4.2.ขอแจ้งว่าวันนี้ทางนายสมศักดิ์  ศรีแก้ว รองนายก อบต.เมืองลี             
                                      ได้ลาป่วยไปยัง โรงพยาบาลนาหมื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

นายวีระ  เขื่อนคำ   4.3.ขอแจ้งเรื่องความคืบหน้าด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสรุปดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ    1.รถยนต์ส ่วนกลางคันใหม่ย ี ่ห ้อโตโยต้า ค ันส ีเทาตอนนี ้อย ู ่ ใน 
                                     กระบวนการลงเลขครุภัณฑ์เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ  
          2.สำหรับเงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต 
                                    ถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น เราจะนำมาปรับปรุงไหล่ทางและส่วนอื่นๆ 
                                   นอกเหนือจากถนนเพ่ิมเติมรวมเป็นเงิน 4 ล้านกว่าบาท โดยตอนนี้ให้ดำเนินการ 
                                    ตาม ว.89 โดยให้ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนพอจังหวัดอนุมัติและเงินเข้ามายัง 
                              กองคลังแล้วให้หาผู้รับเหมาทำสัญญาและดำเนินการได้เลย 

 

                         / นางปฏิญญา............. 
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นางปฏิญญา  เสนากูล   4.3.เร ียนที ่ประชุมดิฉ ันในฐานะรักษาการผู ้อำนวยการกองคลัง                   
รักษาการผอ.กองคลัง            ขอรายงานสถานะการเง ินการคลังเร ื ่องรายงานรายรับและรายจ่ายจริง                    
                                      ตามงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ     

หมวด ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดภาษีอากร 10,800 3,111 -7,689 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,750 110,914 109,164 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 240,000 134,202.73 - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,000 56,200 -43,800 
หมวดภาษีจัดสรร 14,947,450 10,073,344.89 -4,874,105.11 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,700,000 8,355,460.96 -344,539.04 
รวมทั้งหมด 24,000,000 18,733,233.58 -5,266,766.42 

 

      รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน 

ชื่อบัญชี จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้าง 7,192,460 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 376,437 
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
และการรักษาพยาบาล 

15,050 

ค่าบำเหน็จบำนาญ 43,976 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 7,627,923 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 55,000 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง รวมค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 52,706 
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุและ
สาธารณูปโภค 

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 2,431,245.03 
ค่าสาธารณูปโภค 222,733.57 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 278,914.23 
ค่าตอบแทน 30,150 

รวมค่าใช้สอยและค่าวัสดุและสาธารณูปโภค 2,963,042.83 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพ่ือการดำเนินการ 4,373,434.90 
 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพ่ือการลงทุน 60,000 

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 4,433,434.90 
ค่าจำหน่ายจากการขาย
สินทรัพย์ 

รวมค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 160,470 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 12,036 
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
กรณีอ่ืน 

รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 43,736.80 

                                                                          / ชื่อบัญชี............ 
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ชื่อบัญชี จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายอื่น 35,000 

รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 15,383,349.53 
 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอขอบคุณทางรักษาการ ผอ.กองคลัง ที ่ได้รายงานข้อมูลรายรับ-
เลขานุการสภาฯ                รายจ่ายจร ิงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ลำดับถัดไป                 
                                      ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับเง ินงบประมาณที ่เหลือจ่ายจากรายรับจริง                              
                                      โดยเรารับจริง 18 ,733,233.58 บาท จ่ายจริง 15 ,383,349.53 บาท                  
                                      จะคงเหล ือเง ิน 3 ,349,884.05 บาท โดยเง ินส ่วนท ี ่ เหล ือจ ่ายน ี ้ทาง                     
                                    คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำเอาไปปรับปรุงถนนบ้านน้ำอูน ม.1 ถนนบ้านนาคา   
                                     หมู่ที ่ 4 และก่อสร้างฝาย บ้านนาม่วง หมู่ที ่ 7 และโครงการฝึกอบรมอื่นๆ                  
                                        ในส่วนของเดือนกันยายน พ.ศ.2564 คาดว่าเงินจะเข้ามาไม่ครบ 24 ล้านบาท  
                                        น่าจะเข้ามาประมาณ 22 ล้านกว่าบาท ทำให้งบประมาณของ อบต.เมืองลี      
                                        ที่ตั้งไว้จะขาดไป 2 ล้านกว่าบาท จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5                เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ๕.๑ ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง
ประธานสภาฯ                  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำไหล่ทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหิน                 
                                       ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ 

                                       เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ เชิญครับ           

นายวิชิต  บัตริยะ               เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม           
นายก อบต.เมืองลี            ประช ุมสภาฯ ท ุกท ่านคณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                  
                                   ม ี เจตนารมณ์ในการบร ิหารงานและงบประมาณขององค ์การบร ิหาร                          
                                      ส่วนตำบลเมืองล ี ตามอำนาจหน้าที ่ของพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและ                  
                                      องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562     
                                  และตาม พรบ.กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542                  
                                        แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่    
                                       ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
                                        การเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
                                        ต้องปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
                                        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ  
                                       ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข  
                                   งบประมาณในชั ้นต้น แล้วเสนอต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น เมื ่อผู ้บริหารท้องถิ่น                   
                                       ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั ้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว                
                                       ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ 

                                   / ผู้บริหารท้องถิ่น........... 
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                                   ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั ้งหนึ่งเพื ่อผู ้บริหารท้องถิ ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น                
                                         ภายในวันที ่ 15 สิงหาคม และ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง 
                                       งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน                  
                                     หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น 
                                             บัดนี ้ จึงขอเสนอญัตติเพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                     
                                  พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
                                                1.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง 
                                       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำไหล่ทางแบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน                                        
                                       ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี ้ยน) บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7  ปริมาณขนาด                  
                                        ความกว ้ าง  1 .50 เมตร ล ึก เฉล ี ่ ย  0 .90 เมตร หนา 0 .10 เมตร                           
                                          ยาว 13.00 เมตร พร ้อมวางเร ียงห ินในกล่องลวดตาข่าย  งบประมาณ                     
                                          95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                                              2.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน                
                                       ตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
นายทรงเกียรติ  กองวี   สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง            
ผอ.กองช่าง                       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำไหล่ทางแบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน               
                                    ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 นั้น สืบเนื่องมาจาก  
                                    การดำเนินการทางเอกสารของกองช่างได้ดำเนินการพิมพ์ตกหล่นผิดพลาด               
                                     ใส่ตัวเลขประมาณการราคางานก่อสร้างผิดแล้วนำมาส่งให้ทางเลขานุการสภาฯ  
                                        บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมจึงเป็นเหตุให้ชะลอการดำเนินการตามหลักการ  
                                   บริหารสัญญาการจ้างงานทางพัสดุและการก่อสร้างไว้ก่อน แล้วจึงขอนำเข้า  
                               ชี้แจงและขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเห็นชอบในวันนี้ครับ 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมได้ฟังคำแถลงจากท่านนายกฯ และก็คำชี ้แจงจาก                       
ประธานสภาฯ                    ผอ.กองช ่างแล ้ว ลำดับถัดไปทางสมาช ิกสภาฯ มีข ้อค ิดเห ็น ข ้อโต ้แย้ง  
                                    ข้อเสนอแนะอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม                       ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประธานสภาฯ                    สำหรับการพิจารณาแก้ไขเปลี ่ยนแปลงแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง 
                                       ซ่อมแซมรางระบายน้ำไหล่ทางแบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย  
                                       (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 เชิญที่ประชุมลงมติ 
ที่ประชุม                                มติที่ประชุม (เวลา 10.00 น.) 
     1.เห็นชอบ 9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 
 
                                                                                                            / นายธวัชชัย...........  
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ๕.๒ .ญ ัตต ิ ร ่ างข ้ อบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลเม ืองลี                             
ประธานสภาฯ                 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                 ก่อนอื่นขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนข้อระเบียบ/กฎหมาย                   
                                  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมลำดับถัดไปผมขอนำเรียนข้อระเบียบ/กฎหมายให้ที่     
เลขานุการสภาฯ                  ประชุมรับทราบดังนี้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการ 
                                        งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ ข้อ ๒๓                                
                                       รวมถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
                                 (แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิม ฉบ ับท ี ่  ๖ )  พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ และระเบ ี ยบ  
                                        กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                       
                                      ข้อ ๔๗    
                                              ข้อกฎหมาย/ระเบียบฯ 
                                         “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                   ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข ้อ ๒๓ ให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ งบประมาณ                   
                                     ทำการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขงบประมาณ  
                                     ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
                                           เมื ่อคณะผู ้บร ิหารท้องถิ ่น ได้พิจารณาอนุมัต ิให ้ต ั ้งงบประมาณ               
                                       ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดทำเป็น               
                                       ร่างประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร 
                                        ท้องถ ิ ่นได ้พ ิจารณาและนำเสนอต ่อประธานสภาท้องถ ิ ่น ภายในว ันที่                        
                                     ๑๕ สิงหาคม” 
                                  “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
                                      แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อที่ ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                          และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็น  
                                       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ  
                                     บริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
                              ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ ่งกำหนดไว้ในงบประมาณ                  
                                        ไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้น หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ ้นใหม่ระหว่า ง 
                                       ปีงบประมาณให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
                                   เมื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ  
                                        งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว   
                                       ให้เสนอนายอำเภอเพื ่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ               
                                 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติ 
                                      ต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือพิจารณาทบทวน 
                                  ร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว นายอำเภอพิจารณา                    
                                    ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
                            ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ  
                                      งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
                       / ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติ....... 
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                                     ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปยังผู ้ว่าราชการจังหวัด ภายในกำหนด              
                                     เวลาสิบห้าวัน ถ้าผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น                 
                                    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                       ไม่เห ็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน ั ้นให้ร ่างข้อบัญญัติน ั ้นเป็นอันตกไป                  
                                       หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ  
                                        จังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ นั้น 
                           ในการพ ิจารณาร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำปี                           
                                      หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล               
                                      ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่ที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น                 
                                        เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา               
                                     ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่               
                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ และให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 
                           ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  
                                      ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางกอ่น  
                                        ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติ  
                                      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติ  
                                      เพิ ่มเติมรายการหรือจำนวนรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด                    
                                       หรือต ัดทอนรายจ่าย ซ ึ ่งม ิได ้เป ็นรายจ่ายที ่เป ็นเง ินส ่งใช ้ เง ินต ้นเง ินกู้                        
                                     หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การ  
                                    บริหารส่วนตำบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ 
                                 รายจ่ายจะกระทำมิได้ 
                         “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                         พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)” 
                           ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติวาระที ่หนึ ่ง ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ่น  
                                       ปร ึกษาในหล ักการแห ่ งร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิ และลงมต ิว ่ าจะร ับหล ั กการ                        
                                         แห่งร่างข้อบัญญัตินั ้น หรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย   
                                        ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
                                       เพื ่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่หนึ ่ง สภาท้องถิ ่นจะให้  
                                        คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
                                  ข้อ ๕๘ กำหนดแนวทางให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นปฏิบัต ิไว ้ ร ีบเส นอ                      
                                        ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ต่อประธานสภาให้ทันภายในวันที ่ ๑๕ เดือน  
                                          สิงหาคม นั้น 
                                   ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ 
                                    ญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื ่อให้ลงมติ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                                          งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นพิจารณาก ่อน                     
                                          ร ับหล ักการ ต ้องม ีสมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นร ับรองไม ่น ้อยกว ่าหน ึ ่ งในสาม                          
                                        ของสมาชิกสภาท้องถิ ่นที ่อยู ่ในที ่ประชุม การอภิปรายในร่างข้อบัญญัติ  
                                         งบประมาณ ขอให้สมาชิกได้ยกมือขึ ้นพ้นศีรษะ เพื ่อให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
                                        กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                
                                          (แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
                                               / ข้อ 63 และหากสมาชิก......... 
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                     ข้อ ๖๓ และหากสมาชิกจะสงวนสิทธิคำแปรญัตติ โดยจะขอให้สิทธิ              
                                       ในขั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ให้ทำเป็นหนังสือ 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม            เนื ่องจากผู ้บริหารท้องถิ ่น ได้ยื ่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภาฯ                บริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    ต่อประธานสภาฯ เพ่ือประกาศเรียกประชุมสภาฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                       ต่อการเสนอร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ ่าย ต ่อไปผมขอเร ียนเชิญ                        
                                       ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการ  
                                          เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายวิชิต  บัตริยะ                    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายก อบต.เมืองลี            เมืองลี บัดนี้ถึงเวลาที่ผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                      จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหาร 
                                        ส่วนตำบลเมืองลีอีกครั ้งหนึ ่ง ฉะนั ้น ในโอกาสนี้ ผู ้บริหารองค์การบริหาร             
                                         ส่วนตำบลเมืองลี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึง  
                                        สถานการณ ์คล ั ง ตลอดจนหล ักการและแนวนโยบายการดำเนิ นการ                          
                                      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้  

(***รายละเอียดการแถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเอกสารแนบท้าย***) 

--------------------------------------------- 
ลำดับถัดไปจะเป็นการสรุปการตอบข้อซักถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างการแถลงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ                  ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเติมสำหรับจำนวนเงินสะสม ที ่ในร่างข้อบัญญัติ                    
เลขานุการสภาฯ             แสดงให้เห็นถึง 48,191,933.04 บาท แท้จริงแล้วเป็นการที่ระบบ e-laas              
                                       ได้รวบรวมมูลค่าทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ งรวมกับ              
                                    เงินสะสมก็เลยทำให้ตัวเลขมันเยอะมากๆ โดยเงินสะสมจริงๆของ อบต.เมืองลี  
                                      จะอยู่ที่ 9,600,000 บาท 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอให้คณะผู ้บริหารได้ชี ้แจงประมาณการรายจ่ายประจำปี 2565               
ประธานสภาฯ                  ว่าทำไมถึงมีจำนวนเงินลดลงน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564  
                               ถึง 1,000,000 บาท 
นายวิชิต  บัตริยะ   ขอชี้แจงให้ที ่ประชุมทราบว่าประมาณการรายจ่ายประจำปี 2565      
นายก อบต.เมอืงลี               ที่ตั้งจ่ายไว้ 23,000,000 บาท น้อยกว่าประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564  
                                  ที่ตั้งจ่ายไว้ 24,000,000 บาท นั้นเป็นไปตามวิธีการงบประมาณและระเบียบ 
                                     ที่เก่ียวข้อง โดยทั้งนี้การตั้งประมาณการรายจ่ายจำเป็นต้องถือฐานประมาณการ 
                                 รายจ่ายของปีก่อนหน้า (ปี 2563) ที่ตั ้งจ่ายไว้จำนวน 23,000,000 บาท    
                                      และงบประมาณรายจ่ายที่เข้ามาจริงในปี 2563 ก็ได้เพียง 18 ,008,953.17  
                                    บาท เพียงเท่านั ้นซึ ่งต้องรอดูว่าภายในเดือนกันยายน 2564 จะเข้ามาถึง  
                                      23 ,000,000 บาท หร ือไม ่แต ่ถ ้าลองประมาณการด ูแล ้วอาจจะไม ่ถึ ง                 
                                  ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหลายๆโครงการจึงไม่สามารถ 
 
                            / ดำเนินการได้........ 
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                                      ดำเนินการได้งบประมาณก็จะต้องลดลงไปด้วย เราจึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย 
                                      ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยครับจึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ      
นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงานภายใน
เลขานุการสภาฯ               รายละเอียดประมาณการรายจ่าย นะครับ ในหน้า 37 เราจะเห็นมีงานวางแผน 
                                  สถิติและวิชาการ เพิ่มเข้ามาและมีการตั้งจ่ายเงินเดือนให้กับนักวิเคราะห์นโยบาย 
                                   และแผน ในส่วนนี้เป็นการตั้งตามแนวทางหนังสือซักซ้อมการจัดทำข้อบัญญัติ/  
                                     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่                 
                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงทำให้หลายๆ งานถูกตั้งงบประมาณ  
                                   แยกออกมาจากแผนงานเดิม มีแต่เพียงแผนงานบริหารงานคลัง เท่านั้นที่ไม่มี 
                            การแยกออก จึงเรียนเพ่ือขี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 
นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  ขอสอบถามคณะผู ้บริหารว่าทำไมโครงการด้านโครงสร้างพื ้นฐาน              
สมาชิกสภาฯ ม.7              ของบ ้านนาม ่วง หม ู ่ท ี ่  7 จ ึ ง ได ้ งบ ประมาณในการดำเน ินการเพ ียง                    
                                       230,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าหลายๆหมู่บ้าน  
นายวิชิต  บัตริยะ   ขอชี้แจงว่าเป็นแนวนโยบายของคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี เองครับ 
นายก อบต.เมืองลี                เนื่องด้วยบ้านนาม่วง หมู่ที ่ 7 ได้โครงการแก้ไขปัญหาตามแนวทางร้องทุกข์             
                                        ไปหลายโครงการและใช ้งบประมาณจำนวนมากแล ้ว ในส ่วนของการ                        
                                      ตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื ้นฐานในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565                  
                                  คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี จึงตั้งงบประมาณด้านโครงการพื้นฐานในส่วนของ  
                                    บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ลดลงเพ่ือนำเอาไปดำเนินการให้กับหมู่บ้านอื่นๆเพ่ิมข้ึน 
     เช่นเดียวกันกับบ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 ที ่ไม่มีการตั ้งงบประมาณ               
                                    ด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องด้วยปลายปี 2564                
                                     นี้ อบต.เมืองลี มีแนวนโยบายที่จะนำเอาเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ                   
                       โอนไปรวมกับเง ินที ่ก ันไว ้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
                                         โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 อีกจำนวน 550,000 บาท                      
                                         จึงทำให้บ้านวังน้ำเย ็น หมู ่ท ี ่  5 ไม่ม ีโครงการด้านโครงสร้างพื ้นฐานใน  
                                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การดำเนินการดังกล่าวผมถือว่าผมทำหน้าที ่เป็น 
                                       ผู้บริหารท้องถิ่นของทั้งตำบลเมืองลี จึงอยากจะพัฒนาตำบลเมืองลีให้ก้าวหน้า   
                                ไปอย่างเท่าเทียมพร้อมๆกันครับ 
  
นายธวัชชัย  แก้วธรรม                 เมื ่อได้ฟังคำแถลงและชี ้แจงร ่างข้อบัญญัต ิองค์การบร ิหารส ่วน                
ประธานสภาฯ                ตำบลเมืองล ี เร ื ่องข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                    
                                 พ.ศ.2565 หากจะมีสมาชิกสภาท่านใด จะขออภิปรายในร่างข้อบัญญัติฯ  
                                  ดังกล่าวหรือไม่ก็สามารถดำเนินการได้ สมาชิกที ่จะอภิปราย ให้ขอใช้สิทธิ               
                                   ตอนแปรญัตติ ในขั ้นประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ให้ทำเป็นหนังสือ                   
                                       และมีสมาชิกรับรองด้วยหรือจะสงวนคำแปรญัตติไว ้โดยจะขออภิปราย                        
                                     ในวาระท ี ่  ๒ ก ็ ได ้  ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข ้อบ ังคับ                           
                                     การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  
                                         ข้อ ๖๒ เมื ่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น                
                                      เสนอญัตติ ขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                                 งบประมาณหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาเสนอ ปิดการอภิปรายด้วย 
                       / นางภิญญาดา............. 
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นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด         เรียนที่ประชุม ดิฉัน นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภา              
สมาชิกสภาฯ ม.2             ในฐานะสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 เสนอญัตติ ขอปิดการอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะ 
                                      รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม              เมื่อมีสมาชิกสภาเสนอขอปิดการอภิปราย ขอให้สมาชิกสภารับรอง              
ประธานสภาฯ                     ไม่น้อยกว่าหนึ ่งในสามของสมาชิกสภาที่อยู ่ในที่ประชุม คือ จำนวน ๔ คน               
                                     ขอให้สมาชิกสภา โปรดได้พิจารณา  
นายศิริโชค  นาลแขว่ง    เรียนที่ประชุมผมนาย นายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งสมาชิกสภา              
สมาชิกสภาฯ ม.6            หมู่ที ่6 ขอรับรอง 
นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว         เรียนที่ประชุมผมนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภา               
สมาชิกสภาฯ ม.7             หมู่ที ่7 ขอรับรอง 
นายบูรพา  มาละโส              เรียนที่ประชุมผมนายบูรพา  มาละโส ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่  5              
สมาชิกสภาฯ ม.5                 ขอรับรอง 
นายเทียบ  ธนภัคพลชัย              เรียนที่ประชุมผมนายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ ม.3               ขอรับรอง 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม           สมาชิกสภา จำนวน ๔ คน ได้ลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
ประธานสภาฯ              1.นายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ให้การรับรอง 
             2.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ให้การรับรอง 
             3.นายบูรพา  มาละโส ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ให้การรับรอง 
             4.นายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ให้การรับรอง 
                              เมื ่อมีสมาชิกสภาฯ ได้ร ับรองถูกต้องแล้วตามระเบียบฯ จึงขอปิด 
                                       อภิปรายเพื ่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                
                                      ส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                       หรือไม่ ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายก่อนที่จะลงมต ิ
 
นายวีระ  เขื่อนคำ                เรียนที่ประชุมผมขอนำเรียนข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย กรณีรับหลักการ
เลขานุการสภาฯ                  หรือไม่รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                    พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 

                 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา 
                     ท้องถิ ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว ่าจะรับหลักการ                
                    แห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นประสงค์จะอภิปราย                
                     ห้ามไม่ให้ลงมติก่อน 

                ตามระเบียบฯ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๘ ในกรณีที ่สภาท้องถิ ่นมีมติ                  
                    ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา  
                     ในท ี ่ประช ุมสภาท้องถ ิ ่น เพ ื ่อเล ือกสมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นเป ็นกรรมการ                          
                   ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 

                  / ส่วนท้องถิ่น....... 
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       ส่วนท้องถิ ่นนั ้นกำหนด โดยให้นำวิธ ีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้                     
                มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                 และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                  หรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล            
                  ให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่น 
                  มีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่น              
                    ที ่ไม่ร ับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นทราบ                   
                     ในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

            ตามพระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                    
                  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที ่ ๔ รายได้                     
                  และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีที่สภาองค์การ 
                 บริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
               หรือร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายเพ ิ ่มเต ิม ให ้นายอำเภอแต ่งตั้ ง  
                  คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณา             
               หาข้อยุติความขัดแย้งโดยการแก้ไข ปรับปรุงหรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติ                
                ไว้ในร่างข้อบัญญัตินั ้น ทั ้งนี ้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบ                  
                  ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ 

            คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ 
                   บริหารส่วนตำบล ซึ ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน                
             และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายกองค์การ 
                บริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน โดยให้ตั ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่                
                 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการและให้กรรมการทั ้งหกคน  
                  ร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                
                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
                   และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน  
                   กรรมการดังกล่าว ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน 

             ในกรณีที่ไม่สามารถหาบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธาน  
                 กรรมการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการหรือประธาน  
                   กรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอำเภอตั้งบุคคล ซึ่งมิได้เป็น 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
                     ส่วนตำบล ทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน 

           ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จ 
                   ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก 

           / แล้วรายงานต่อ........... 
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           แล้วรายงานต่อนายอำเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณา 
                   ให ้แล ้วเสร ็จภายในระยะเวลาท ี ่กำหนด ให ้ประธานกรรมการรวบรวม                      
                    ผลการพิจารณาแล ้วว ิน ิจฉ ัยช ี ้ขาดโดยเร ็ว แล ้วรายงานต่อนายอำเภอ 
                     ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติที ่ผ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ 
                ประธานกรรมการในวรรคสี ่ ให้นายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบลโดยเร็ว                   
                แล้วให ้นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเสนอร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิด ั งกล ่าว                         
                  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่  
            ได้ร ับร่างข้อบัญญัติจากนายอำเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  
               ไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั ้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด                  
             ให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหาร             
                ส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง 

            มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
               งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
              นับแต ่ว ันท ี ่ ได ้ร ับร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิจากนายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                  
              หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล ้วเสร็จภายในกำหนด                  
                 หรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ตราข้อบัญญัตินั ้นให้ร ่างข้อบัญญัตินั ้นตกไปและ                
               ให้ใช ้ข ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที ่แล้วไปพลางก่อน                
                ในกรณีเช่นนี้ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การ  
                 บริหารส่วนตำบล 

                            จึงขอสรุปขั ้นตอน หลังสภาท้องถิ ่นไม่รับหลักการในร่างข้อบัญญัติ 
                                  งบประมาณรายจ่ายฯ ว่าต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหน ตามพระราชบัญญัติ  
                                  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง                  
                                  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗/๑ ให้ระบุไว้ สรุปโดยย่อ คือ  

                     ๑. นายอำเภอแต่งตั ้งคณะกรรมการหาข้อยุติ โดยให้สมาชิกสภา                 
                              เสนอชื ่อ ส.อบต. ๓ คน มีสมาชิกรับรอง นายก อบต.เสนอชื ่อบุคคลที่เป็น                
                             หรือมิได้เป็น ส.อบต. ๓ คน เป็นกรรมการ แต่งตั้งภายใน ๗ วัน 

                     ๒. กรรมการ ๖ คน ปรึกษากันเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก อบต.,               
                            รองนายก , เลขานุการนายก อบต., ส.อบต. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ  
                            ภายใน ๗ วัน 

                              ๓. ประธานสภาส่งมติที่สภาไม่รับหลักการให้ผู ้บริหารท้องถิ่นทราบ               
                                    ในวันถัดไป 

                        ๔. ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นส ่งมต ิท ี ่สภาไม ่ร ับหล ักการให ้นายอำเภอ                     
                                     ภายใน ๓ วัน 

                                  / 5.นายอำเภอส่งคำสั่ง........... 
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                         ๕. นายอำเภอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติในร่างข้อบัญญัติฯ  
                                  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

                         ๖. กรรมการ ๗ คน ต้องพิจารณาร่างข ้อบัญญัต ิฯ ให้แล้วเสร็จ                
                              ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง 

                              ๗. คณะกรรมการรายงานร่างข้อบัญญัติฯ ที ่พ ิจารณาแล้วส่งให้  
                                      นายอำเภอ 

                             ๘. นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้นายก อบต.โดยเร็ว 

                             ๙. นายก อบต.เสนอร่างข้อบัญญัติฯต่อสภา ภายใน ๗ วัน นับจากวัน 
                                 รับร่างจากนายอำเภอ 

               ๑๐. นายก อบต.ไม่เสนอร่างให้สภา ภายใน ๗ วัน ให้นายอำเภอ 
                          รายงานผู ้ว ่าราชการจ ังหวัดเพื ่อส ั ่งให้นายก อบต.พ้นจากตำแหน่งและ                        
                            ในมาตรา ๘๗/๒ ได้บัญญัติไว้ สรุปโดยย่อ ดังนี้ 

                      1.ให้สภา อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน           
                 นับแต่วันที่รับร่างฯ 

                           2.สภา อบต.พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หรือมีมติไม่เห็นชอบ  
                            ให้ตราข้อบัญญัติฯ ให้ร่างข้อบัญญัติตกไป 

                      3.ให้ อบต.ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีก่อนไปพลางก่อน 

                           4.ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภา อบต. 

                               เมื่อยุบสภา อบต.หรือไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะไปเข้าหลักเกณฑ์                
                        ในข้อกฎหมายว ่าด ้วยการเล ือกตั ้ง ค ือ อบต. ต ้องรายงาน กกต.ทราบ                            
                         เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
                              ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๔ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              เมื่อได้รับทราบในข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ประธานสภาฯ                    ว ่าจะร ับหลักการในร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายดังกล ่าวหร ือไม่                    
                                     ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาลงมติด้วย โดยการยกมือ 

ที่ประชุม                  มติที่ประชุม (เวลา 12.22 น.) ผลการลงมติ มีดังนี้ 

                           รับหลักการจำนวน 9 เสียง ประกอบด้วย 
              1.นางวาสนา  จันอูน   สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่1 
             2.นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด  สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่2 
    3.นายเทียบ  ธนภัคพลชัย         สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่3 
    4.นายชลิต  อินทร์ขวาง        สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่3 
    5.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ     สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่4 
           / 6.นายประยูร............. 
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                                       6.นายประยูร  ใจเปี้ย        สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่5 
                                           7.นายบูรพา  มาละโส        สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่5 
                     8.นายศิริโชค  นวลแขว่ง          สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่6 
                        9.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว   สมาชิกสภา อบต.เมืองลี หมู่ที ่7 

1.ไม่รับหลักการ   0   เสียง ประกอบด้วย.................................. -........................................ 
2.งดออกเสียง   1   เสียง ประกอบด้วย นายธวัชชัย  แก้วธรรม ตำแหน่งประธานสภาฯ  
 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม                ๕.๓ ญัตติพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวของเชิญครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ               พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 

                            (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน  
                   ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

                          (๒) คณะกรรมการสภาวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น                
                  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน  
                  เจ็ดคน 

               ข ้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท ้องถ ิ ่น ม ีหน ้าท ี ่กระทำก ิจการ                     
                    หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อ 
                   สภาท้องถิ ่น สภาท้องถิ ่นอาจแต่งตั ้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื ่อพิจารณา                
                กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษสภาท้องถิ่น มีอำนาจเลือกสมาชิกสภา 
                  ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
                   ชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                1.คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                 2.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 3.คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                4.คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

          ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น             
                   คร ั ้ ง แรก  ให ้ เป ็ นหน ้ าท ี ่ ของ เลขาน ุ การสภาท ้ องถ ิ ่ นตามระ เบ ี ยบ  
              กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                 
                 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
                 เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
                                / ในกรณี........... 
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                                ในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นผู ้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นรับรอง               
                                ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู ้รับรอง                  
                                 ให้ที ่ประชุมสภา ได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่าง 
                                     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ลำดับต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอว่า คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ              และตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีกี ่คน              
                                 ซึ่งในระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓ กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน) 

นายประยูร  ใจเปี้ย             นายประยูร  ใจเป ี ้ย ตำแหน่งสมาช ิกสภา ในฐานะสมาช ิกสภา                  
สมาชิกสภาฯ ม.5            หมู่ที่ 5 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
                                  รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน  5  คน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม           ขอสมาชิกสภาฯ พิจารณาถ้ามีข้อโต้แย้งขอสามารถเสนอได้ เมื่อไม่มี             
ประธานสภาฯ              ข้อโต้แย้งผมขอให้สมาชิกสภาฯ ให้การรับรองการกำหนดจำนวนคณะกรรมการ                
                                  แปรญัตติ ตามท่ีนายประยูร  ใจเปี้ย สมาชิกสภาฯ ม.5 เสนอมา โดยขอผู้รับรอง 
                          จำนวน 2 คน เชิญครับ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ผมนายชลิต  อินทร์ขวาง สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมนายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภาฯ ม.4 ขอให้การรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.4  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม           สรุปแล้วมีมีสมาชิกสภาผู ้รับรองการกำหนดจำนวนคณะกรรมการ             
ประธานสภาฯ                แปรญัตติฯ จำนวน 5 คน ตามที่นายประยูร ใจเปี้ย เสนอ จำนวน ๒ คน คือ  

                    1.นายชลิต  อินทร์ขวาง สมาชิกสภาฯ ม.3 

     2.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภาฯ ม.4 

               ที่ประชุมใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม                 
                                        ว่าตามที่ นายประยูร  ใจเปี้ย สมาชิกสภาฯ ม.5 ได้เสนอให้มีคณะกรรมการ            
                                 แปรญัตติและตรวจร่างฯ  จำนวน 5 คน ถ้าเห็นตามที่เสนอ ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม               มติที่ประชุม (เวลา 12.27 น.) ได้ลงมติ ดังนี้ 

                               1.เห็นชอบ 9 เสียง 
                 2.ไม่เห็นชอบ - เสียง 
                      3.งดออกเสียง 1 เสียง 

 

 

 
                                            / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม             ลำดับต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็น
ประธานสภาฯ                คณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างฯ  จำนวน 5 คน โดยมีผู้รับรอง ๒ คน  
                            และหล ังจากน ั ้นจะขอมต ิท ี ่ประช ุมเพ ื ่อให ้ความเห ็นชอบ ตามลำดับ                       
                                    และระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙ เชิญครับ 

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด           เรียนที ่ประชุมดิฉันนางภิญญาดา  ธิป่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภา               
สมาชิกสภาฯ ม.2          หมู ่ที่  2 เสนอ นายศ ิร ิ โชค  นวลแขว ่ง ตำแหน่งสมาช ิกสภา หม ู ่ที่  6                         
                                เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน ให้การรับรองเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายประยูร  ใจเปี้ย   ผมนายประยูร  ใจเปี้ย สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.5 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ผมนายชลิต  อินทร์ขวาง สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปผมขอมติที่ประชุมสำหรับการแต่งตั้งนายศิริโชค  นวลแขว่ง 
ประธานสภาฯ                   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ  
                                    เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 12.30 น.) ดังนี้ 

     1.เห็นชอบ 9 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สรุป กรรมการแปรญัตติฯ คนแรก คือ นายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ                  สมาชิกสภาฯ ม.6 เชิญที่ประชุมเสนอกรรมการแปรญัตติคนต่อไป เชิญครับ 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว          เรียนที่ประชุมผมนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภา               
สมาชิกสภาฯ ม.7          หม ู ่ที่  7 เสนอ นายชลิต  อ ินทร ์ขวาง ตำแหน ่งสมาช ิกสภา หม ู ่ที่  3                         
                                เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน ให้การรับรองเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายบูรพา  มาละโส   ผมนายบูรพา  มาละโส สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.5 

นายเทียบ  ธนภัคพลชัย   ผมนายเทียบ  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.3 

                                  / นายธวัชชัย............... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปผมขอมติที่ประชุมสำหรับการแต่งตั้งนายชลิต  อินทร์ขวาง 
ประธานสภาฯ                   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ  
                                    เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 12.33 น.) ดังนี้ 

     1.เห็นชอบ 9 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สร ุป กรรมการแปรญัตต ิฯ คนแรก คือ นายชลิต  อ ินทร ์ขวาง
ประธานสภาฯ                  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3 เชิญที ่ประชุมเสนอกรรมการแปรญัตติคนต่อไป               
                                   เชิญครับ 

นางวาสนา  จันอูน           เร ียนท ี ่ประช ุมด ิฉ ันนางวาสนา  จ ันอ ูน  ตำแหน ่งสมาช ิกสภา               
รองประธานสภาฯ          หมู ่ที่  1 เสนอ นางภิญญาดา  ธ ิป ่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู ่ที่  2                         
                                เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน ให้การรับรองเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายศิริโชค  นวลแขว่ง   ผมนายศิริโชค  นวลแขว่ง สมาชิกสภาฯ ม.6 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.6 

นายประยูร  ใจเปี้ย   ผมนายประยูร  ใจเปี้ย สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.5 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ลำดับถัดไปขอมติที่ประชุมสำหรับการแต่งตั้งนางภิญญาดา ธิป่าหนาด
ประธานสภาฯ                   ตำแหน ่งตำแหน ่งสมาช ิกสภา หม ู ่ท ี ่  2 เป ็นกรรมการแปรญ ัตต ิและ 
                                  ตรวจร่างข้อบัญญัติฯ เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 12.35 น.) ดังนี้ 

     1.เห็นชอบ 9 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สรุป กรรมการแปรญัตติฯ คนแรก คือ นางภิญญาดา ธิป่าหนาด
ประธานสภาฯ                  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.2 เชิญที ่ประชุมเสนอกรรมการแปรญัตติคนต่อไป                 
                          เชิญครับ 

นายเทียบ  ธนภัคพลชัย           เรียนที ่ประชุมดิฉันนายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภา               
สมาชิกสภาฯ ม.3          หมู ่ที่ 3 เสนอ นายเจียมศักดิ ์ ปัญญาเปี ้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู ่ที่  7                         
                                เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ  
                                       / นายธวัชชัย.......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน ให้การรับรองเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายบูรพา  มาละโส   ผมนายบูรพา  มาละโส สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.5 

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด   ดิฉันนางภิญญาดา  ธิป่าหนาด สมาชิกสภาฯ ม.2 ขอให้การรับรองค่ะ  
สมาชิกสภาฯ ม.2 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติที ่ประชุมสำหรับการแต่งตั ้งนายเจียมศักดิ ์  ปัญญาเปี ้ยว
ประธานสภาฯ                   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ  
                                    เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 12.37 น.) ดังนี้ 

     1.เห็นชอบ 9 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สรุป กรรมการแปรญัตติฯ คนแรก คือ นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว
ประธานสภาฯ                  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.7 เชิญที ่ประชุมเสนอกรรมการแปรญัตติคนต่อไป             
                                  เชิญครับ 

นายบูรพา  มาละโส           เร ียนท ี ่ประช ุมผมนายบ ูรพา  มาละโส ตำแหน ่งสมาช ิกสภา               
สมาชิกสภาฯ ม.5          หมู ่ที่  5 เสนอ นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ ตำแหน่งสมาช ิกสภา หมู ่ที่  4                         
                                เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน ให้การรับรองเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ผมนายชลิต  อินทร์ขวาง สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  ผมนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว สมาชิกสภาฯ ม.7 ขอให้การรับรองครับ
สมาชิกสภาฯ ม.7 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติท ี ่ประช ุมสำหร ับการแต่งตั ้งนายจาร ีนทร ์  ใจหลวงคำ              
ประธานสภาฯ                   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ  
                                    เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 12.40 น.) ดังนี้ 

     1.เห็นชอบ 9 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปผมจะขอสรุปผู ้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ             
ประธานสภาฯ                      และตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประกอบด้วย 

     1.นายศิริโชค  นวลแขว่ง   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 6  
     2.นายชลิต  อินทร์ขวาง  ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 3  
     3.นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 2  
     4.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 7  
     5.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 

           ตามข้อ ๑๑๔ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหาร 
                    ท้องถิ่น มีสิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอด 
                 ระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั ้น ส่วนผู ้แปรญัตตินั ้นมีสิทธิแจ้งได้เฉพาะที่               
                     ได้ขอแปรญัตติไว้ 

                  ตามข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น จะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด  
                     ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบ 
               ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี ่ส ิบสี ่ชั ่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม เป็นหน้าที่                 
                  ของเลขาน ุการสภา ตามข ้อ  ๑o๙ ท ี ่จะน ัดประช ุมกรรมการคร ั ้ งแรก                         
                   ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

                  ตามข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว             
                  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น                
                   ส่งร ่างข้อบัญญัติน ั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด                  
                 และที ่ประช ุมสภาท้องถ ิ ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                      
                    ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น  
                   กำหนดวรรคตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

                 ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า 
               เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน คณะกรรมการ  
                แปรญัตติในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นผู ้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา 
                  ท้องถิ่นรับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลม              
               ใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี ้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่สอง        
                  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู ้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติ                     
                 ด้วยวาจาได้ 

            ตามข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ  
                     ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน  
              และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง   
               ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ 

        / และมติของ........ 
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                และมต ิของคณะกรรมการแปรญ ัตต ิ เก ี ่ ยวข ้องด ้วยการ แปรญ ัตต ินั้ น                         
                  เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน  
                  คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา  
               ท้องถิ ่นไม ่น ้อยกว่ายี ่ส ิบสี ่ช ั ่วโมงก่อนวันประช ุมพิจารณา เว ้นแต่กรณี                       
               ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น  
                  ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

         ตามข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่สอง ให้ปรึกษา               
                 เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข  
                  เท่านั ้น เว้นแต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื ่นถ้าที ่ประชุม                   
                 สภาทอ้งถิ่น ลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  
                    ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมตินั ้นอีกถ้าข้อความ             
                ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภา 
                   ท้องถิ ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  
                เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื ่องใหม่ขึ ้นอีก              
                 ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  
                การพิจารณาเฉพาะข้อนั ้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง                
                  ที ่จะพิจารณาข้ออื ่น ๆ ต ่อไป สภาท้องถิ ่นอาจลงมต ิให ้พิ จารณาจนจบ                       
                ร ่างข ้อบัญญัต ิก ็ได ้ ถ ้าข ้อข ัดแย ้งหร ือข ้อบกพร่องตามวรรคสามเก ิดขึ้น                  
                ในการพิจารณารวดเดียว ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะลงมติให้ดำเนินการตาม                 
                 ความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณา            
                   ข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่ 
                    สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี ่ชั ่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี               
                    ต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุม  ต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
                 ลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๔๙ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
                   จะต ้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิต ่อคณะกรรมการแปรญัตติ                        
                ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ว่าจะกำหนดคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  
                   กี่วัน และจะกำหนดการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันที่เท่าใด 

         ลำด ับต ่อไป ก ็ขอให ้ท ี ่ประช ุมกำหนดเวลาเสนอคำแปรญ ัตติ                      
                 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ (ไม่น้อยกว่ายี ่ส ิบสี ่ช ั ่วโมงนับแต่ร ับหลักการ)               
                 และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้  
                ก็ขอให้สมาช ิกสภาฯ ได ้เสนอกำหนดเวลาร ับคำแปรญัตติจากผู ้บร ิหาร              
                 สมาชิกสภาฯ ผู ้ย ื ่นญัตติ ว ่าจะกำหนดวันที ่ไหนถึงว ันที ่ไหน เวลาเท่าใด                 
                   ถึงเท่าใด ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๙) 

                             / นายศิริโชค........... 
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นายศิริโชค  นวลแขว่ง           ผมนายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู ่ที่  6 ได้เสนอ                
สมาชิกสภาฯ ม.6           ให้มีการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติ  
                                 งบประมาณดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที่  14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๔                  
                             ถึงวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๔  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม             ในที ่ประชุมจะมีสมาชิกสภามีความคิดเห็นเป็นอย่างอื ่นอีกหรือไม่              
ประธานสภาฯ                 ขอให้เสนอได้ แต่ถ้าไม่มี จะขอมติเห็นชอบหรือไม่ ตามที่ นายศิริโชค  นวลแขว่ง 
                                 เสนอข้างต้น 

ที่ประชุม                     มติที่ประชุม (เวลา 12.50 น.) ได้ลงมติ ดังนี้ 

                   1.เห็นชอบ 9 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ตอนนี ้เราได้คณะกรรมการแปรญัติร ่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร               
ประธานสภาฯ                ส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                  แล้ว ก็ขอให้กรรมการทั ้ง 5 คน ได้ปรึกษากันว่าจะประชุมของกรรมการ                
                                  แปรญัตติฯ ครั ้งแรกวันไหนเวลาไหนให้ที ่ประชุมทราบก็ขอให้ปรึกษากัน               
                                 ตอนนี้เลย 

นายวีระ  เขื่อนคำ                  ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เลขานุการสภาฯ               ขอแจ ้งผลการหาร ือของกรรมการแปรญัตต ิฯ  5 คน และขอนัดประชุม  
                                     คณะกรรมการแปรญัตติ  
                               โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะประชุมครั้งแรก ในวันที่ 13 สิงหาคม  
                                    2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม               ขอหารือที่ประชุมสภาฯ และให้มีการนัดประชุมสภาฯ องค์การบริหาร
ประธานสภาฯ                   ส่วนตำบลเมืองลี  สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่   ๒/๒๕6๔  ในวัน  จันทร์                        
                                    ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๔  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ 
                                   บริหารส่วนตำบลเมืองลี การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกาก ี

     ที่ประชุมเห็นไปอย่างไรครับ มีข้อโต้แย้งสามารถเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม    ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ และเห็นชอบการนัดประชุมสภาฯ ตามที่ประธานสภา  
                           ได้เสนอมา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมได้เสนอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ               
ประธานสภาฯ              สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 2 ในวันที ่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.                 
                                       โดยการนัดประชุมครั ้งนี ้จะไม่มีหนังสือนัดประชุมแล้วนะครับ เพราะถื อว่า               
                                    ได้นัดประชุมด้วยวาจาในที่ประชุมแล้ว 

 
                              / ระเบียบวาระท่ี 6............ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖             เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ จะแจ้งหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายคุ้ม  ธิมา              ผมขอเสนอการปรับปรุงและดูแลศูนย์พักคอยประจำชุมชน/หมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3              โดยเฉพาะการจัดหาพัดลมให้กับผู้เข้ามาอยู่ ในศูนย์พักคอย โดยอยากจะเสนอให้ 
                                 ท ่านกำน ัน ได ้จ ัดหาพ ัดลมท ี ่ม ีราคา และประส ิทธ ิภาพแบบเด ียวกัน                         
                          ให้กับทุกหมู่บ้าน จะได้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันไม่เหลื่อมล้ำ โดยแต่ละหมู่บ้าน 
                               จะเป็นผู้รวบรวมเงินไปให้ท่านกำนันจัดซื้อให้ 

นายจำนง  คำฤทธิ์   ร ับทราบครับ ลำดับถัดไปผมขอแจ้งให ้ท ี ่ประช ุมทราบเก ี ่ยวกับ                    
กำนันตำบลเมืองลี               การประชุมหารือเร ื ่องการจัดต ั ้งศูนย ์พ ักคอย ณ ที ่ว ่าการอำเภอนาหมื่น                      
                                  ในวันที ่ 10 สิงหาคม 2564 โดยทางอำเภอนาหมื ่น จะไม่มีศูนย์พักคอย               
                                      ระดับอำเภอ แต่จะมีศูนย์พักคอยประจำชุมชน/หมู ่บ้าน และศูนย์พักคอย              
                                    ประจำท้องถิ่นสำหรับศูนย์พักคอยระดับท้องถิ่น ของตำบลเมืองลี จะใช้สถานที่  
                                   โรงเรียนบ้านน้ำอูน เป็นศูนย์พักคอยระดับตำบล ทั้งนี้ปัจจุบันต้องรอให้ผู้พักคอย 
                                       เด ิมออกจากพื ้นท ี ่ เส ียก ่อนถ ึงจะเข ้าไปปร ับปร ุงและเตร ียมสถานที ่ ให้                    
                                       โรงเรียนบ้านน้ำอูนเป็นศูนย์พักคอยระดับตำบลต่อไป 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอชี้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับศูนย์พักคอยระดับตำบล ณ โรงเรียน                
นายก อบต.เมืองลี               บ้านน้ำอูน โดยผู ้ท ี ่จะเข ้ามาพักคอยนั ้น จะเป็นประชาชนตำบลเมืองลี                    
                                     ที ่อยู ่ต ่างจังหวัด หรือ ภายในจังหวัด ที ่มีความเสี ่ยงติดเชื ้อไวรัสโควิด-19                  
                                     แล้วมีระดับความปลอดภัยในระดับสีเขียว โดยผ่านการคัดกรองหรือการรักษา  
                                      ตามกระบวนการทางสาธารณสุขแล้ว ถึงจะให้เข้ามาพักคอยในสถานที่พักคอย 
                                       ดังกล่าว ดังนี้จึงขอแจ้งให้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านและสมาชิกสภาฯ เข้าใจในแนวทาง 
                                      ดังกล่าวและขอให้ท่านได้นำไปชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน  
                                    ชุมชน/หมู่บ้านรับทราบและเข้าใจ และสำหรับศูนย์พักคอยระดับตำบลนั้น               
                                   สามารถรองรับผู ้เข้าพักคอยที่ล้นจากสถานที่พักคอยประจำชุมชม/หมู ่บ้าน              
                                  และผู้พักคอยที่ประสงค์จะอยู่ในศูนย์พักคอยระดับตำบล 

นายสุขสันต์  ฐานะ   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้พักคอย              
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1             ในโรงเรียนบ้านน้ำอูน จะกักตัวครบ 14 วัน ซึ่งหลังจากนั้นก็สามารถเข้าพ้ื นที่  
                                   เพ่ือปรับปรุงและเตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอยระดับตำบลได้ ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอหารือเรื่องการกำหนด แนวทางการให้ความช่วยเหลือการร้องทุกข์
ประธานสภาฯ                 ของแต่ละหมู่บ้านจะดำเนินการอย่างไร 

 

 
                         / นายวีระ........ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอชี้แจงว่าการช่วยเหลือการช่วยเหลือเรื่องการร้องทุกข์นั้นก็เป็นไปตาม
เลขานุการสภาฯ                 ระเบ ียบ/กฎหมาย โดยเบ ื ้องต ้นก ็จะเป ็นด ุลพ ิน ิจของคณะกรรมการ                                               
                                ให้ความช่วยเหลือและเป็นอำนาจอนุมัติของนายกฯ ในเรื ่องที ่มิใช่งบลงทุน               
                                       ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ถ้าเป็นงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นอำนาจ  
                                      อนุมัติโดยสภาท้องถิ่น ถ้าเกรงว่าการช่วยเหลือจะเกิดความเหลื่อมล้ำในการ                 
                                      ให ้ความช่วยเหลือก็อย ู ่ท ี ่ด ุลพิน ิจของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ                      
                                    โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความจำเป็นเร่งด่วน ระดับความรุนแรง                
                             ของป ัญหา และป ัจจ ัยอ ื ่นๆ โดยถ ือประโยชน ์ของประชาชนเป ็นสำคัญ                  
                                    สำหรับกรณีโครงการงบลงทุนที่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือถ้าไม่ดำเนินการ            
                                    ก็ไม่กระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 
                                    จำนวนมาก ก็อาจจะต้องบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น และนำไปจัดทำ  
                                   งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี หร ือ ประสานของสน ับสน ุนงบประมาณ                       
                                      จากหน่วยงานอื่นๆ ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม               ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื ่องอื่นจะเสนอแล้ว ผมขอปิดประชุมสภาองค์การ   
ประธานสภาฯ                  บริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 แต่เพียงเท่านี้ 

ปิดประชุม     เวลา 13.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                  / (ลงชื่อ)............... 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

(นายวีระ  เขื่อนคำ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย................................................ 
สมัยที่............ครั้งที่......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


