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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

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 นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร 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 ่ 3/2563 ซึ ่งเป็นการประชุมที่ เพื ่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ หลัง จากนั้น
เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน           
ประธานสภาฯ              ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จ 
                                       พระปรเมนทรรามาธิด ีศรีสินทรมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว                 
                                        ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที ่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมที ่ว ่าการ   
                                      อำเภอนาหมื่น  

     1.2.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน               
                                          ท ี ่ เข ้าร ่วมก ิจกรรมงานว ันเฉล ิมพระชนมพรรษา สมเด ็จพระนางเจ้ า 
                                      พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563                
                                    ณ ห้องประชุมที ่ว ่าการอำเภอนาหมื ่น และการจัดกิจรรมหน้าสำนักงาน  
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
                                       เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำบ้านน้ำแขว่ง และการเข้าร่วมจิตอาสาพระราชทานเก็บขยะ 
                                       บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าซางครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                      สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

ที่ประชุม    ได้หารือและพิจารณาเป็นเวลาอันสมควรแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม             
                                          จึงถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประช ุมมี เร ื ่องใดท ี ่ต ้องการต ิดตามผลการประชุมคร ั ้งท ี ่แล้ว                   
ประธานสภาฯ   สามารถสอบถามที่ประชุมเพ่ือชี้แจงได้เลยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

 

 

 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5 .1.ญ ัตต ิ ร ่ า งข ้ อบ ัญญ ัต ิ องค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบล เม ื องลี                           
ประธานสภาฯ                      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                         พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ                      
                                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2                    
                                         และฉบับที ่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 ข้อ 23 ในวาระที ่ 1 ขั ้น รับหลักการ  
                                        รวมถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
                                       (แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เต ิ ม  ฉบ ับท ี ่  6 )  พ .ศ .2552 มาตรา 87 และระเบ ี ยบ 
                                       กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 47 

     ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

     “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                      ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2541 ข ้อ 23  ให้ เจ ้าหน ้าท ี ่ งบประมาณ                    
                                        ทำการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขงบประมาณ 
                                      ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

     เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งบประมาณรายจ่าย  
                                         ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดทำเป็น                 
                                          ร ่างประมาณการรายจ ่ายเสนอต ่อคณะผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นอ ีกคร ั ้ งหนึ่ ง                       
                                          เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและนำเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น  
                                     ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

     “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
                                    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ข้อที่ 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                        และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็น 
                                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ  
                                      บริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

     ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ ่งกำหนดไว้ในงบประมาณ                
                                         ไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้น หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ ้นใหม่ระหว่าง  
                                        ปีงบประมาณให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

                                          / เมื่อสภา.......... 
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     เมื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ  
                                      งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว  
                                       ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  
                                       สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้ง                                    
                              เหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื ่อพิจารณาทบทวน                  
                                      ร่างข้อบัญญัตินั ้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอพิจารณา               
                                      ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว 

     ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ  
                                         งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม                
                                   ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปยังผู ้ว่าราชการจังหวัด ภายในกำหนด                
                                      เวลาส ิบห ้าว ัน ถ ้าผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดเห ็นชอบด้วยร ่างข ้อบัญญัต ินั้น                       
                                     ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด  
                                      ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปหากพ้น  
                                       กำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด  
                                      เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ นั้น 

     ในการพ ิจารณาร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำปี                       
                                      หรือข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายเพิ ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล                
                                      ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่ที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น               
                                        เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา               
                                         ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่               
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ และให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 

     ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันงบประมาณใหม่  
                                    ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วพลางไปกอ่น  
                                   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติ  
                                      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติ  
                                     เพิ ่มเติมรายการหรือจำนวนรายการไม่ได้แต่อาจจะแปรญัตติได้ในทางลด                
                                     หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ เงินต้นเงินกู้ หรือเงินที่ 
                                       กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร                
                                       ส่วนตำบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ าย              
                                    จะกระทำมิได้ 

     “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น               
                                   พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 

 

                      / ข้อ 47 ในการพิจารณา........... 
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     ข้อ 47 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 58 กำหนดแนวทางให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นปฏิบัต ิไว ้ ร ีบเสนอ                    
                                    ร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณฯ ต ่อประธานสภาให ้ท ันภายในว ันท ี ่  15                       
                                    เดือนสิงหาคม นั้น 

     ข้อ 62 เมื ่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น                 
                                         เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                                       งบประมาณหร ือไม ่  หร ือส ่ ง ให ้คณะกร รมการสภาท ้องถ ิ ่นพ ิจารณา                            
                                        ก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ ่งในสาม                   
                                         ของสมาชิกสภาท้องถิ ่นที ่อยู ่ในที ่ประชุม การอภิปรายในร่างข้อบัญญัติ 
                                      งบประมาณ ขอให ้สมาช ิกได ้ยกม ือข ึ ้นพ ้นศ ีรษะ เพ ื ่อให ้ปฏ ิบ ัต ิตาม                      
                                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
                                     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  

     ข้อ 63 และหากสมาชิกจะสงวนสิทธิคำแปรญัตติ โดยจะขอให้สิทธิ                
                                      ในขั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ให้ทำเป็นหนังสือ 

     เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                                          ส ่วนตำบลเร ื ่องงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564                        
                                         ต่อประธานสภาฯ เพ่ือประกาศเรียกประชุมสภาฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                     ต่อการเสนอร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ ่าย ต ่อไปผมขอเร ียนเชิญ                             
                                      ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้แถลงหลักการและเหตุผล                     
                                       ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณ  
                                 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงลี 
นายก อบต.เมืองลี             บัดนี ้ถึงเวลาที ่คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะได้เสนอ                 
                                    ร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ  งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีต ่อสภาองค ์การบร ิหาร                        
                                       ส่วนตำบลเมืองลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร               
                                   ส่วนตำบลเมืองลี จึงขอชี ้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน                 
                                     ได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  
                                     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

                    / 1.สถานะการคลัง........... 
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     1.สถานะการคลัง 

     1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในป ี งบประมาณ พ.ศ .2563 ณ ว ันท ี ่  7  ส ิ งหาคม 2563                      
                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมีสถานะการเงินดังนี้  

     1.1.1.เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,017,679.68 บาท 

1.1.2.เงินสะสม จำนวน 11,121,197.86 บาท 

                                               1.1.3.เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,524,748.29 บาท  

                                                    1.1.4.รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                      จำนวน 13 โครงการ รวม 642,419.00 บาท 

                                          1.1.5.รายการที ่ ได ้ก ันเง ินไว ้โดยย ังไม ่ได ้ก่ อหน ี ้ผ ูกพ ัน จำนวน                       
                                          37 โครงการ รวม 2,242,372.30 บาท 

                                           1.2.เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

                                  2.การบร ิหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ว ันที่                   
                                7 สิงหาคม พ.ศ.2563  

                                              (1) รายรับจริง จำนวน 19,497,052.53 บาท ประกอบด้วย 

                                                     หมวดภาษีอากร 1,600 บาท 

                                                            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,811.10 บาท 

                                                         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 195,721.96 บาท 

                                                              หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท 

                                                               หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,540.00 บาท 

                                                             หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท 

                                                           หมวดภาษีจัดสรร 10,964,784.47 บาท 

                                                              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,253,595.00 บาท 

                                                    (2)  เง ินอ ุดนหน ุท ี ่ ร ั ฐบาลให ้ โดยระบ ุว ัตถ ุประสงค ์  จำนวน                   
                                        7,866.00 บาท 

                                                    (3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,751,705.04 บาท ประกอบด้วย 

                                                         งบกลาง 3,913,835.00 บาท 

                                                           งบบุคลากร 7,042,308.13 บาท 

                        / งบดำเนินงาน............. 
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                                                       งบดำเนินงาน 3,003,081.91 บาท 

                                                              งบลงทุน 247,260.00 บาท 

                                                            งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท 

                                                    งบเงินอุดหนุน 545,220.00 บาท 

                                               (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                                         จำนวน 7,866.00 บาท 

                                               (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 687,000.00 บาท 

                                             (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

                                               (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท   

นายวิชิต  บัตริยะ    สำหรับรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเปรียบเทียบปี               
นายก อบต.เมืองลี               พ.ศ.2562-2564 มีดังนี้ 

 รายรับจริง 
ปี 2562 

รายรับจริง 
ปี 2563 

รายรับจริง 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 61,707.50 40,500.00 50,800.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,958.40 2,000.00 1,750.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 235,108.55 100,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,695.00 180,000.00 100,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 366,469.45 322,500.00 352,550.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 14,117,358.42 14,077,500.00 14,947,450.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14,117,358.42 14,077,500.00 14,947,450.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,670,064.00 8,600,000.00 8,700,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8,670,064.00 8,600,000.00 8,700,000.00 

รวม 23,153,891.87 23,000,000.00 24,000,000.00 
   

     และในลำดับถัดไปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
                                    ส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                    คณะผู ้บร ิหารท ้องถิ ่นจะได ้นำเร ียนให ้ท ี ่ประช ุมทราบพร้อมกับสำเนา                       
                                 ร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และพักเท่ียง 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เม ื ่อสมาช ิกสภาฯ ได ้ฟ ังคำแถลงร ่างข ้อบัญญัต ิองค์การบร ิหาร                    
ประธานสภาฯ                ส่วนตำบลเมืองลี เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                       จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แล้วหากจะมีสมาชิกสภา     
                                 ท่านใด จะขออภิปรายในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวหรือไม่ก็สามารถดำเนินการได้  
                                   สมาชิกที่จะอภิปราย ให้ขอใช้สิทธิตอนแปรญัตติ ในขั้นประชุมคณะกรรมการ  
                                      แปรญัตติ ก็ให้ทำเป็นหนังส ือและมีสมาชิกสภารับรองด้วยหรือจะสงวน                      
                                       คำแปรญ ัตต ิ ไว ้ โดยจะขออภ ิปรายในวาระท ี ่  2  ก ็ ได ้  ตามระเบ ียบ 
                                       กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                     
                                       (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  
                                       ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ ขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการ 
                                        แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาเสนอ ปิดอภิปรายด้วย 

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด   ดิฉันนางภิญญาดา  ธิป่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภาฯ ม.2           ส่วนตำบลเมืองลี หมู่ที ่ 2 เสนอญัตติ ขอปิดการอภิปรายเพื่อให้มีการลงมติ                 
                                     ว่าจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่าย  
                                ประจำปี พ.ศ.2564 หรือไม่ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อมีสมาชิกสภาฯ เสนอขอปิดการอภิปราย ขอให้สมาชิกสภาฯ     
ประธานสภาฯ                    ร ับรองไม่น ้อยกว ่าหนึ่ งในสามของสมาช ิกสภาฯ ที ่อย ู ่ ในที ่ประช ุม คือ                     
                                         จำนวน 5 คน ขอให้สมาชิกสภาฯ โปรดพิจารณา (เวลา 15.45) 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.3  

นายเทียบ  ธณภัคพลชัย   ผมนายเทียบ  ธณภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.3  

นายศิริโชค  นวลแขว่ง   ผมนายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.6 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.6  

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  ผมนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.7 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.7 

นายจำเนียร  มาอ่ิน    ผมนายจำเน ียร  มาอิ ่น ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ ม.6 ขอร ับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.6  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สร ุปแล ้วม ีสมาช ิกสภาฯ จำนวน 5 ท ่าน ให ้การร ับรองด ั งนี้  
ประธานสภาฯ                              1.นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3  

                                                2.นายเทียบ  ธณภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.3  

                                                    3.นายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.6 

                                         / 4.นายเจียมศักดิ์.......... 
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                                                4.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.7  

                                                  5.นายจำเนียร  มาอ่ิน ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.6  

     เม ื ่ อม ี สมาช ิ กสภาฯ  ได ้ ร ั บ รองถ ู กต ้ อ งแล ้ ว ตามระ เบ ี ยบฯ                               
                                     จึงขอปิดอภิปรายเพื ่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ     
                                      บริหารส่วนตำบลเมืองลี เร ื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                      
                                      พ.ศ.2564 หรือไม่ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย      
                                  ก่อนที่จะมีการลงมต ิ

นายวีระ  เขื่อนคำ   เร ียนท ่านประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผ ู ้บร ิหารท ้องถิ่น                     
เลขานุการสภาฯ                   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอนำเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง               
                                        ก่อนลงมติ มีรายละเอียดดังนี้ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                        พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  

     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม  
                                        สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ  
                                          แห่งร ่างข้อบัญญัติหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นประสงค์จะอภิปราย                     
                                     ห้ามมิให้ลงมติก่อน 

     ตามระเบียบฯ หมวด 3 ญัตติ ข้อ 48 ในกรณีที ่สภาท้องถิ ่นมีมติ                
                                 ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา  
                                     ในท ี ่ประช ุมสภาท้องถ ิ ่น เพ ื ่อเล ือกสมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นเป ็นกรรมการ                         
                                     ในคณะกรรมการหาข้อยุต ิตามจำนวนที ่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง                   
                                      ส่วนท้องถิ ่นนั ้นกำหนด โดยให้นำวิธ ีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้                        
                                        มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                          และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                                        หรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล               
                                    ให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่น 
                                     มีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่น                
                                        ที ่ไม่ร ับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นทราบ                      
                                       ในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

     ตามพระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล               
                                      พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2556 ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่าย 
                                       ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87/1 ในกรณีที ่สภาองค์การบริหาร               
                                      ส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 
                                                 / หรือร่างข้อบัญญัติ.............                   
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                                      หรือร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
                                      ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 คน เพื ่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง               
                                     โดยการแก้ไข ปรับปรุงหรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  
                                        ทั ้งนี ้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจน  
                                       ประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ 

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

     ในกรณีท ี ่ ไม ่สามารถหาบุคคลที ่จะทำหน้าที ่ เป ็นกรรมการหรือ                 
                                  ประธานกรรมการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการหรือ  
                                       ประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอำเภอตั้งบุคคล   
                                       ซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 
                                         บริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบ              
                                     ตามจำนวน 

     ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จ 
                                      ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงาน 
                                      ต่อนายอำเภอ ในกรณีที่กคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
                                      ระยะเวลาที่กำหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัย             
                                        ชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อนายอำเภอให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่าน    
                                       การพ ิ จ ารณาของคณะกรรมการหร ื อประธานกรรมการ ในว รรคสี่                                  
                                         ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหาร                      
                                       ส่วนตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติด ังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                   
                                      ตามมาตรา 87 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่าข้อบัญญัติจากนายอำเภอ                 
                                          หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การ  
                                          บริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด ให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
                                        เพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง 

      

                 / มาตรา 87/2........ 
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     มาตรา 87/2 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                                        งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 87/1 วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
                                    นับแต ่ว ันท ี ่ ได ้ร ับร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิจากนายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                         
                                     หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล ้วเสร็จภายในกำหนด                      
                                     หรือมีมต ิไม ่เห ็นชอบ ให ้ตราข้อบัญญัต ิน ั ้นให ้ร ่างข ้อบัญญัต ิน ั ้นตกไป                       
                                      และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วพลางไปก่อน                
                                      ในกรณีเช่นนี้ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การ  
                                     บริหารส่วนตำบล 

     จึงขอสรุปขั ้นตอน หลังสภาท้องถิ ่นไม่รับหลักการในร่างข้อบัญญัติ  
                                      งบประมาณรายจ่ายฯ ว่าต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหน ตามพระราชบัญญัติ  
                                  สภาตำบลและองค์การบร ิหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง                    
                                    (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87/1 ให้ระบุไว้ สรุปโดยย่อ คือ  

     1.นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติ โดยให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ  
                                         ส.อบต. 3 คน มีสมาชิกรับรอง นายก อบต.เสนอชื่อบุคคลที่เป็นหรือมิได้เป็น               
                                        ส.อบต. 3 คน เป็นกรรมการ แต่งตั้งภายใน 7 วัน  

     2.กรรมการ 6 คน ปรึกษากันเสนอบุคคลซึ ่งมิได้เป็นนายก อบต.                  
                                         รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ส.อบต. ทำหน้าที ่เป็นกรรมการ                
                                    ภายใน 7 วัน 

     3.ประธานสภาส่งมติที่สภาไม่รับหลักการให้ผู ้บริหารท้องถิ่นทราบ               
                                        ในวันถัดไป 

     4.ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นส ่งมต ิท ี ่สภาไม ่ร ับหล ักการให ้นายอำเภอ                       
                                       ภายใน 3 วัน 

     5.นายอำเภอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติในร่างข้อบัญญัติฯ  
                                    ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

     6.กรรมการ 7 คน ต ้องพิจารณาร ่างข ้อบัญญัต ิฯ ให ้แล ้วเสร็จ                 
                                    ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง 

     7.คณะกรรมการรายงานร ่างข ้อบัญญัต ิฯ ที ่พ ิจารณาแล้วส่ งให้ 
                                       นายอำเภอ 

     8.นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้นายก อบต.โดยเร็ว 

     9.นายก อบต.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภา ภายใน 7 วัน นับแต่วัน             
                                      รับร่างจากนายอำเภอ 

 

                               / 10.นายก อบต........... 
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     10.นายก อบต.ไม่เสนอร่างให้สภา ภายใน 7 วัน ให้นายอำเภอ    
                                     รายงานผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัดเพ ื ่ อส ั ่ ง ให ้นายก อ บต.พ ้นจากตำแหน่ ง                          
                                     และในมาตรา 87/2 ได้บัญญัติไว้ สรุปโดยย่อ ดังนี้ 

      10.1.ให้สภา อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จ   
                                       ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับร่างฯ 

      10.2.สภา อบต.พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรือมีมติ  
                                   ไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติฯ ให้ร่างข้อบัญญัติตกไป 

      10.3.ให้ อบต.ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีก่อนไป 
                                     พลางก่อน 

      10.4.ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภา  
                                    อบต.เมื ่อยุบสภา อบต.หรือไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ ่น ก็จะไปเข้าหลักเกณฑ์               
                                      ในข ้อกฎหมายว ่าด ้วยการเล ือกต ั ้ง ค ือ อบต.ต ้องรายงาน กกต.ทราบ                          
                                       เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
                                       ท้องถิ ่นหรือผู้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3)                 
                                       พ.ศ.2554 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อได้รับทราบข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา           
ประธานสภาฯ              ว ่าจะร ับหลักการในร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายดังกล ่าวหร ือไม่                      
                                        ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาลงมติโดยการยกมือ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม มีดังนี้ (เวลา 15.55 น.) 

     1.รับหลักการ    10     เสียง ประกอบด้วย 

                                 1.นางวาสนา  จันอูน  รองประธานสภาฯ 
                                            2.นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด สมาชิกสภาฯ บ้านป่าซาง ม.2 
     3.นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร สมาชิกสภาฯ บ้านนาหมอ ม.3 
     4.นายเทียบ  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภาฯ บ้านนาหมอ ม.3 
     5.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภาฯ บ้านนาคา ม.4 
     6.นายประยูร  ใจเปี้ย  สมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น ม.5 
     7.นายบูรพา  มาละโส  สมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น ม.5 
     8.นายศิริโชค  นวลแขว่ง   สมาชิกสภาฯ บ้านน้ำแขว่ง ม.6 
     9.นายจำเนียร  มาอ่ิน  สมาชิกสภาฯ บ้านน้ำแขว่ง ม.6 
     10.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว สมาชิกสภาฯ บ้านนาม่วง ม.7 

     2.ไม่รับหลักการ  - เสียง 
     3.งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

                                          / นายธวัชชัย................ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.2.ญัตติพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                   พ.ศ.2564  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                       พ.ศ.2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ  

                                          1.คณะกรรมการ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
                                    สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

                                               2.คณะกรรมการสภาว ิสามัญ ประกอบด้วยสมาช ิกสภาท้องถิ่ น                     
                                      หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน  
                                         เจ็ดคน 

     ข ้อ 104 คณะกรรมการสภาท ้องถ ิ ่น ม ีหน ้าท ี ่กระทำก ิจการ                      
                                        หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงาน              
                                       ต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา  
                                          กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษสภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา 
                                        ท้องถิ ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นกรรมการสภาท้องถิ่น             
                                     ชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

                                1.คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                 2.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               3.คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

                                  4.คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

     ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
                                       คร ั ้ ง แรก  ให ้ เป ็ นหน ้ าท ี ่ ของ เลขาน ุ การสภาท ้ องถ ิ ่ นตามระ เบ ี ยบ 
                                         กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547                 
                                     วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
                                      เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
                                       ในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นผู ้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นรับรอง                 
                                       ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู ้รับรอง                  
                                       ให้ที ่ประชุมสภาได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่าง 
                                       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     ลำดับต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอว่า คณะกรรมการแปรญัตติ  
                                          และตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จะมีกี ่คน               
                                     ซึ่งในระเบียบฯ ข้อ 103 กำหนดไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
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นายเทียบ  ธนภัคพลชัย   ผมนายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบร ิหาร          
สมาชิกสภาฯ ม.3             ส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ                 
                                        และตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                  จำนวน 5 คน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสอบถามท ี ่ประช ุมว ่าจำนวนของคณะกรรมการแปรญ ัตติ                         
ประธานสภาฯ                   และตรวจร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 จำนวน 5 คน เพียงพอหรือมากไปหรือไม่ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรมีข้อสรุปว่าจำนวนคณะกรรมการ                  
                                      แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ ให้การรับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   ผมนายจำเนียร  มาอ่ิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ให้การรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.6 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมนายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ให้การรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.4 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ               ว่าตามท่ีนายเทียบ  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภาฯ ม.3 ได้เสนอให้มีคณะกรรมการ 
                                   แปรญัตติและตรวจร่างฯ จำนวน 5 คน ถ้าเห็นตามที่เสนอผมจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.01 น.) 

     1.เห็นชอบ 10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ          
ประธานสภาฯ               เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างฯ จำนวน 5 คน โดยมีผู้รับรอง            
                                        2 คน และหลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามลำดับเพื่อให้ 
                                      เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 109 

     ลำดับที่ 1  

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  3                
สมาชิกสภาฯ ม.3               เสนอนายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 3 เป็นกรรมการ             
                                      แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

                        / นางภิญญาดา.............. 
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นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด   ดิฉ ันนางภิญญาดา  ธ ิป ่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  2                    
สมาชิกสภาฯ ม.2            ให้การรับรองค่ะ  

นายประยูร  ใจเปี้ย   ผมนายประยูร  ใจเปี้ย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ให้การรับรอง
สมาชิกสภาฯ ม.5              ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.05 น.) 

     1.เห็นชอบ 10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

     ลำดับที่ 2  

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  ผมนายเจียมศักดิ ์  ปัญญาเปี ้ยว  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 7                
สมาชิกสภาฯ ม.7               เสนอนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการ             
                                      แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบูรพา  มาละโส   ผมนายบ ู รพา  มาละโส    ตำแหน ่ งสมาช ิ กสภาฯ หม ู ่ ท ี ่  5                    
สมาชิกสภาฯ ม.5            ให้การรับรองครับ  

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมนายจาร ีนทร ์  ใจหลวงคำ  ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ หม ู ่ท ี ่  4                 
สมาชิกสภาฯ ม.4              ให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.10 น.) 

     1.เห็นชอบ 10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

     ลำดับที่ 3  

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด   ดิฉ ันนางภิญญาดา  ธ ิป ่าหนาด  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  2                
สมาชิกสภาฯ ม.2               เสนอนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการ             
                                      แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

 
                            / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายศิริโชค  นวลแขว่ง   ผมนายศิริโชค  นวลแขว่ง  ต ำ แ ห น ่ ง ส ม า ช ิ ก ส ภ า ฯ  ห ม ู ่ ท ี ่  6                    
สมาชิกสภาฯ ม.6            ให้การรับรองครับ  

นายจำเนียร  มาอ่ิน   ผมนายจำ เน ี ย ร   มาอ ิ ่ น  ต ำแหน ่ ง สมาช ิ กสภาฯ  หม ู ่ ท ี ่  6                                 
สมาชิกสภาฯ ม.6              ให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.13 น.) 

     1.เห็นชอบ 10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

     ลำดับที่ 4  

นายบูรพา  มาละโส   ผมนายบ ู รพา   มาละ โส  ตำแหน ่ ง สมาช ิ กสภาฯ  หม ู ่ ท ี ่  5                           
สมาชิกสภาฯ ม.5               เสนอนายประยูร  ใจเปี ้ย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  5 เป็นกรรมการ             
                                      แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  3                    
สมาชิกสภาฯ ม.3            ให้การรับรองครับ  

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  ผมนายเจียมศักดิ ์  ปัญญาเปี ้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  7                 
สมาชิกสภาฯ ม.7              ให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.16 น.) 

     1.เห็นชอบ 10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

 

 

                           / ลำดับที่ 5 ............ 
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     ลำดับที่ 5  

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมนายจาร ีนทร ์  ใจหลวงคำ  ตำแหน่งสมาช ิกสภาฯ หม ู ่ท ี ่  4                           
สมาชิกสภาฯ ม.4               เสนอนายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 6 เป็นกรรมการ             
                                      แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายประยูร  ใจเปี้ย    ผมนายประย ู ร   ใ จ เป ี ้ ย  ต ำแหน ่ ง สมาช ิ กสภาฯ  หม ู ่ ท ี ่  5                    
สมาชิกสภาฯ ม.5            ให้การรับรองครับ  

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด   ดิฉ ันนางภิญญาดา  ธ ิป ่าหนาด ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  2                 
สมาชิกสภาฯ ม.2              ให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.20 น.) 

     1.เห็นชอบ 10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สร ุปผลการเล ือกผ ู ้ ได ้ร ับเล ือกให ้ เป ็นคณะกรรมการแปรญัตติ                   
ประธานสภาฯ             และตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 

     ลำดับที่ 1 นายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
                                            ลำดับที่ 2 นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
                                               ลำดับที่ 3 นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
                                               ลำดับที่ 4 นายประยูร  ใจเปี้ย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
                                              ลำดับที่ 5 นายศิริโชค  นวลแขว่ง ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

     ในลำดับถัดไปผมจะขอชี้แจงข้อระเบียบดังต่อไปนี้ 

     ตามข้อ 114 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 113 ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหาร 
                                    ท้องถิ ่น ม ีส ิทธ ิไปช ี ้แจงแสดงความคิดเห ็นต ่อคณะกรรมการแปรญัตติ                         
                                        ได้ตลอดเวลาการพิจารณาญัตตินั้นส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิแจ้งได้เฉพาะที่              
                                    ได้ขอแปรญัตติไว้ 

     ตามข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น จะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด  
                                        ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบ 
                                        ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม เป็นหน้าที่ของ 

                                      / เลขานุการ........... 
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                                 เลขานุการสภา ตามข้อ 109 ที ่จะนัดประชุมกรรมการครั ้งแรก                 
                                      ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

     ตามข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว               
                                       ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น                    
                                       ส่งร ่างข้อบัญญัติน ั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด                    
                                       และที ่ประช ุมสภาท้องถ ิ ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                         
                                       ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น 
                                          กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร               
                                        จะแก้ไขเพิ ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติไว้ล่วงหน้าเป็นหนังสือ               
                                       โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                 
                                      ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
                                          เช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบ              
                                        แนบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อญัตติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา  
                                        สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

     ตามข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ   
                                       ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน  
                                        และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง   
                                       ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ                
                                          และลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวข้องด้วยการแปรญัตตินั ้นเป็น 
                                     ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน               
                                        คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา 
                                     ท้องถิ ่นไม ่น ้อยกว่ายี ่ส ิบสี ่ช ั ่วโมงก่อนวันประช ุมพิจารณา เว ้นแต่กรณี                       
                                     ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น 
                                       ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

     ตามข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่สอง ให้ปรึกษา              
                                       เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                                    เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภา  
                                       ท้องถิ ่น ลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือ เห็นด้วยกับการแก้ ไขในข้อใด                
                                      แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความ 
                                    ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภา  
                                      ท้องถิ ่นจะลงมติให้ส ่งป ัญหานั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา              
                                   ให้เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  
                                       ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  
                                     การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ 

          / พิจารณาข้ออ่ืนๆ............. 
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                            พิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติ              
                                   ก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
                                  ที ่ประช ุมสภาท้องถ ิ ่นจะลงมต ิให ้ดำเน ินการตามความวรรคสามแล้ว                          
                                   ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ ่น ไม่น้อยกว่า                
                                    ยี ่ส ิบสี ่ช ั ่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว ้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                 
                                    ในการประชุม ต่อวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ 
                                      เท่านั้นภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 49 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา 
                                       เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ                  
                                       ว่าจะกำหนดคำแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ กี ่ว ันและจะกำหนด               
                                      การประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันที่เท่าใด 

     ลำดับต่อไป ก็ขอให้ท ี ่ประช ุมกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ    
                                       คณะกรรมการแปรญัตติ (ไม ่น ้อยกว ่าย ี ่ส ิบส ี ่ช ั ่วโมงนับแต่ร ับหลักการ)                       
                                    และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้                
                                        ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได ้เสนอกำหนดเวลารับคำแปรญัตติจากผู ้บร ิหาร                   
                                      สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติ ว่าจะกำหนดวันที่ไหนถึงวันที่ไหน เวลาเท่าใดถึงเท่าใด  
                                       ตามระเบียบฯ ข้อ 49  

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ ม.3              ให้มีการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติ  
                                         งบประมาณดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที ่ 19-20 เดือนสิงหาคม 2563                
                                       เ ว ล า  08 .00 - 18 .00  น .  ถ ึ ง ว ั นท ี ่  21  เ ด ื อนส ิ ง ห าคม  2563                                      
                                    เวลา 08.00-12.00 น. 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในที่ประชุมจะมีสมาชิกสภามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอให้เสนอ
ประธานสภาฯ                     ได้แต่ถ้าไม่มี จะขอมติเห็นชอบหรือไม่ ตามที่นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร      
                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เสนอข้างต้น 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 16.35 น.) 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   บัดนี ้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ประธานสภาฯ                ส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                        แล้วก็ขอให้กรรมการทั้ง 5 คน ได้ปรึกษากันว่าจะประชุมกรรมการแปรญัตติฯ  
                                         ครั ้งแรกวันไหน เวลาไหน ให้ที ่ประชุมทราบ ก็ขอให้ปรึกษากันตอนนี ้เลย  
 

                                        / นายวีระ............ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   เร ียนท ี ่ประช ุมผมในฐานะเลขาน ุการสภาฯ ขอเร ียกประชุม                
เลขานุการสภาฯ                  คณะกรรมการแปรญัตติวันนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หลังการประชุมสภาฯ  
                                        สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอหาร ือท ี ่ ประช ุ มสภาฯ และให ้ม ี การน ัดประช ุมสภาฯ                       
ประธานสภาฯ                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที ่ 3/2563 ครั ้งที ่ 2                  
                                      ในวันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยการแต่งกายขอให้เป็นชุดเครื่องแบบสีกากี  

     สำหรับร่างข้อบัญญัติฯ ที ่ได้ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ                
                                        แปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ ผมก็ขอฝากทางท่านเลขานุการสภาฯ                 
                                        ได้สำเนาให้สมาชิกสภาฯและผู ้บริหารท้องถิ ่น ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า                
                                          24 ชั่วโมง และการนัดประชุมครั้งถัดไปจะถือว่าได้แจ้งในที่ประชุมแล้วจะไม่ มี 
                                       การส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมอีกนะครับ 

      
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภกิจ  พลพิชัย   เร ียนท ่านประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผ ู ้บร ิหารท ้องถิ่น                    
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างแบบใหม่  
                                      ตามพรบ.ที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 โดยขอสรุปว่ามีทรัพย์สินใดบ้าง                
                                     ไม่ต้องเสียภาษี มีรายละเอียดดังนี้  

1.ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือในกิจการสาธารณะ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

2.ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสหประชาชาติ 

3.สถานทูล กงสุล 

4.ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 

5.ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใด 

6.ทรัพย์สินที่ใช้เป็นป่าสุสานหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

7.ทรัพย์สินที ่เป็นของมูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล ที่มิได้ใช้             
หาผลประโยชน์ 

8.ทรัพย์สินเอกชนเฉพาะส่วนที่ยินยอมให้ราชการใช้ 

                             / 9.ทรัพย์สิน......... 
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     9.ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

     10.ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

     11.ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณโภคตาม กม.การนิคมอุตสาหกรรม 

     12.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนท ี ่ประช ุม ผมขอแจ ้งความค ืบหน ้าเร ื ่องการดำเน ินการ                        
นักวิเคราะห์ฯ                   ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 2 งบประมาณ ได้แก่ 

     1.งบประมาณ พรฏ.เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจาก 
                                        โรคติดเช ื ้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหร ับตำบลเมืองล ีของเรามี                       
                                      2 โครงการท ี ่ ผ ่ านการพ ิจารณารอบ 2 จากคณะกรรมการจ ั งหวั ด                        
                                        คือ โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชนบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 และโครงการสนับสนุน 
                                     ร้านค้าชุมชนบ้านน้ำแขว่ง หมู่ที ่ 6 ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563                
                                      ผมได้ร ับมอบหมายให้ไปลงข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบติดตาม                   
                                       และประเมินผลงบประมาณของสำนักงบประมาณ ณ สำนักงานท้องถิ่น                 
                                      จังหวัดน่าน ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรผมจะนำเรียนให้ทราบในภายหลัง 

     2.ในส่วนของการประสานแผนพัฒนาและงบประมาณเพื ่อทบทวน 
                                    แผนพัฒนาจังหวัดน่านและแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของจังหวัดน่าน                   
                                         พ.ศ.2565 ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ ผมและทางธุรการกองช่างได้ร่วมกัน 
                                      จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสารดังกล่าวผ่านไปยังที่ว่าการอำเภอนาหมื่น  
                                       พิจารณาและส่งให้จังหวัดน่านบรรจุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก  
                                         สายนาทะนุง-นาคา โดยถ้าได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดน่าน 
                                        แล้วในอนาคตปี พ.ศ.2565 เราอาจจะได้ร ับจัดสรรงบประมาณสำหรับ                 
                                        การก่อสร้างรางระบายน้ำต่อไปครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี      

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมไม่ม ีเร ื ่องอื ่น ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร                  
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 แต่เพียงเท่านี ้ 

 

ปิดประชุม     เวลา 16.57 น. 
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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 
 

 


