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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

********************** 
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก้าหนดให้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มสมัยประชุม วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีก้าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ศรีค้ า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ เริ่มสมัยประชุมในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป             
มีก าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ    ณ    วันที่   ๔    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
     
                (นายวิทูน  วินันท์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 
 

 
 

 
 

ที่ ชร ๘๑๑๐๑ (สภาฯ)/ว ๑๕                                     ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
                                                                                     ๒๔๔ ต้าบลศรีค ้า อ้าเภอแม่จัน 
                                                                                     จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ 
 

          ๔   สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าทุกท่าน 
           

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี ๒๕๕๙            จ้านวน  ๑  ฉบับ 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี 
๒๕๕๙ โดยเริ่มสมัยประชุมตั งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีก้าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั น 
 

   ดังนั น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๑๖ และข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึง
แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (นายวิทูน  วินันท์) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 
เลขานุการสภา อบต.  
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๖๕๐๗๓  ต่อ ๑๘ 
โทรสาร   ๐๕๓-๖๖๕๐๗๓  ต่อ ๑๑ 
 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 

 



 ๔ 
 

 

แบบขอเสนอญัตต ิ
 

                      ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
                      อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

      วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง    ขอเสนอญัตติ 
 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือน้าเข้าในวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
ดังต่อไปนี  

๑. ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

  ขอได้โปรดน้าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
    
             
              (นางธนพร  วังเมือง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 
 

 

แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
 

           ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
           อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

      วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง    เสนอร่างข้อบัญญัติ 
 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับนี มาเพ่ือโปรดน้าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  ในสมัยประชุมนี  
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  
 
     ขอแสดงความนับถือ 
    
 
            (ลงชื่อ)         ผู้เสนอ 
     (นางธนพร  วังเมือง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 
 

 

แบบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

หลกัการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๐  

 
เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้จัดท้าเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก้าหนดมาตรา ๔๖ บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 10,480,492 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 135,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 15,879,878 
    แผนงานสาธารณสุข 130,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,776,000 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 469,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 642,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานการเกษตร 45,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 10,427,630 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,000,000 
 
 

 

 



 ๗ 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
เรื่อง   การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

********************** 
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก้าหนดให้การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป มีก้าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั น อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๓ นัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  อนึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีข้อก าหนดให้
ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต้าบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกาย
สุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้ 

๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต้าบล ที่จะเข้าร่วมการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 

๓. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพ กล่าวค้าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
๔. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ 
๕. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท้าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมหรือจงใจ

กระท้าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๖. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๗. ห้ามผู้ใดขัดค้าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ    ณ    วันที่   ๘    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
     
                (นายวิทูน  วินันท์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 



 ๘ 
 

 
 
 

ที่ ชร ๘๑๑๐๑ (สภาฯ)/ว ๑๖                                    ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
                                                                                     ๒๔๔ ต้าบลศรีค ้า อ้าเภอแม่จัน 
                                                                                     จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ 
 

           ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
 

เรียน    สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน/นายก อบต./รองนายก อบต./เลขานุการนายก อบต. 
          รองปลัด อบต./ผู้อ้านวยการกอง และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน 
           

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙        จ้านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙  จ้านวน  ๑  ฉบับ 

  ๓. ส้าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ ครั งที่ผ่านมา        จ้านวน  ๑  ชุด 
  ๔. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๐       จ้านวน  ๑  เล่ม 
  ๕. เอกสารประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง         จ้านวน  ๑  ชุด 
  ๖. เอกสารประกอบการประชุม          จ้านวน  ๑  ชุด 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ ที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีค้ า เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งมีวาระส าคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) และข้อราชการส าคัญอ่ืนๆเพื่อพิจารณา (การ
แต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับและขอให้น าเอกสารชุดนี้ทั้งหมดมาด้วยในวันประชุม) 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (นายวิทูน  วินันท์) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
เลขานุการสภา อบต.  
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๖๕๐๗๓  ต่อ ๑๘ 
โทรสาร   ๐๕๓-๖๖๕๐๗๓  ต่อ ๑๑ 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 

 

 



 ๙ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 

****************** 
ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายวิทนู  วนิันท ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  
๒ นายสมควร  นามวงศ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
๓ นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑ 
๔ นางนงนชุ  จนัปนั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑ 
๕ นายสง่า  วงศ์ลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๒ 
๖ นายพลากร  เครือใยอินตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๒ 
๗ สิบเอกพินิจ  ม่วงเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๓ 
๘ นางมณีวรรณ  ปันสกลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๓ 
๙ นายฉกาจ  ไข่กา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๔ 

๑๐ นายชยพัทธ์  ใจธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๔ 
๑๑ นายสมเจต  เห็มยากาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายไกรสร  เมืองสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๖ 
๑๓ นางพชัรินทร์  นาใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๔ นายสมจิตร  ไข่กา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๕ นายสวุิทย์  ติบ๊เบชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๖ น.ส.อธิษฐาน อรรธจิตฐานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๗ น.ส.อัญชิตา  มาเยอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๘ นายจตุรัฐชัย  จินตนาสิทธิคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต้าบล 

ผู้ไม่มาประชุม       
๑. นายศรีลิ  เต๋จ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑๐   (ลาป่วย)  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางธนพร  วังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
๒ นางชลัยรัตน์  สังขนนทธนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล 
๓ นายสมจักร  อินต๊ะใหม่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล 
๔ นายสมบูรณ์  สปุระการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล 
๕ นายชูเกียรติ์  วงศ์ลังกา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
๖ นางภนิวรรณ  รินนายรักษ์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
 



 ๑๐ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๗ นางสาวรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ผู้อ้านวยการกองช่าง 
๘ นางสาววิลาสินี  วรกุลพนา หัวหน้าส้านักปลัด 
๙ นางสาวชนัญชิดา  ปิงยอง นักวิชาการศึกษา รกท.ผอ.กองการศึกษา 

๑๐ นายอัศวิน  ต๊ะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑ นางสาวธนวรรณ   หม่อมเย็น จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ 
๑๒ นายศุภกร  วงค์สุภา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 

ผู้มาประชุม ๑๘   คน 
ผู้ลาประชุม         ๑ คน 
ผู้ขาดประชุม  - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๒ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม
แล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ ๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ก้าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีก้าหนดระยะเวลา
ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรี
ค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันนี   

 ๒. การประชุมวันนี สมาชิกสภาฯ ลาประชุม จ้านวน ๑ ท่าน  
ได้แก่ นายศรีลิ  เต๋จ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑๐  (ลาป่วย) 
๓. ในการประชุมนี  ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิด
เป็นระบบสั่นเพ่ือให้เกียรติที่ประชุมครับ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  

 



 ๑๑ 
 

ที่ประชุม แก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ผิด หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๓ จาก “หมดสภา” แก้เป็น “หมดสภาพ”  
และมีมติรับรอง ๑๖ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า ครั งนี  มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี 
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีมติรับรอง ๑๖ เสียง     ไม่รับรอง – เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๔๖ (๒) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระส้าคัญดังนี   
- งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้จัดท้าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีแล้ว ให้เสนอนายอ้าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ้าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั น 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ้านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี ยเงินกู้ หรือเงินที่ก้าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 

 
 
 



 ๑๒ 
 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๓ ก้าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี  
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี  
ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ 
ว่าด้วยงบประมาณ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายก อบต.ศรีค ้า เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อสภา อบต.ศรีค ้า 

นายก อบต. ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
บัดนี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าอีกครั งหนึ่ง 
ฉะนั นในโอกาสนี  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า จึงขอชี แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี  
1. สถานะการคลัง 

       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 14  สิงหาคม  2559 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี   
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ้านวน 25,013,575.64 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ้านวน 8,784,985.17 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 6,982,568.41 บาท  

2. ในปีงบประมาณ 2560 
ผู้บริหาร อบต.ศรีค ้า ประมาณการรายรับไว้ที่ 43,000,000 บาท และประมาณการ
รายจ่ายไว้จ้านวน 43,000,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี  
หลักการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2560 
เหตุผล 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้จัดท้า
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 
มาตรา 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
 



 ๑๓ 

                                          

หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 10,480,492 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 135,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 15,879,878 
    แผนงานสาธารณสุข 130,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,776,000 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 469,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 642,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานการเกษตร 45,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 10,427,630 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,000,000 
 

   และบัดนี ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประมาณ
การรายจ่ายรวมทั งสิ น 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้น้าส่งให้ทุกท่านแล้ว (ขอมอบ
ให้ปลัด อบต.ศรีค ้า ได้ด้าเนินการชี แจงต่อที่ประชุมต่อไป) 
 

ปลัด อบต.ศรีค้ า ชี แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 เป็นรายข้อให้สมาชิกสภา 
อบต.ศรีค ้า ได้รับทราบอย่างละเอียด 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบลก็ได้น้าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปี 2560 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ล้าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ 
อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 
 
 



 ๑๔ 
 
 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 47 ก้าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.ศรีค ้า ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 
 
นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม กระผมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ที ่
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ท่านประธานสภาฯ ได้ส่งให้ไปพิจารณาก่อนล่วงหน้า พบว่า ในปีนี  ทางนายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบลศรีค ้าได้เสนอร่างงบประมาณได้ครอบคลุมภารกิจ ตามสถานะการคลังที่
มีอยู่แล้ว 

 

นายสมจิตร  ไข่กา จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 แผนงานด้านการศึกษา 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก แต่กระนั นก็ดี ได้รับทราบจาก ปลัด อบต.ศรีค ้า

แล้วว่า งบประมาณต่างๆที่ตั งไว้จะได้รับเงินอุดหนุนมาจากส่วนกลาง 
  

นายสมควร นามวงศ์ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับ 
รองประธานสภาฯ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 หรือไม ่
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองค้าเสนอของนายสมควร  นามวงศ์ รองประธานสภา อบต.ศรีค ้า 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง 6 เสียง ประกอบไปด้วย 
1. นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
2. นายชยพัทธ์  ใจธรรม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
3. นายไกรสร  เมืองสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
4. นายสุวิทย์  ติ๊บเบชา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
5. นางสาวอัญชิตา  มาเยอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
6. นายพลากร  เครือใยอินตา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 

ประธานสภาฯ บัดนี  กระผมขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบการปิดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี 2560 วาระท่ี 1 ขั นรับหลักการ หรือไม่ 

 
 
 
 



 ๑๕ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ปิดการอภิปราย 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ เนื่องจากญัตติขอให้ปิดอภิปรายต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมในวันนี มีสมาชิกมาประชุม 17 คน จึง
ต้องมีมติรับรองจ้านวน 6 เสียงขึ นไป กระผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มีมติรับรอง
ญัตติขอให้ปิดอภิปรายที่เสนอโดยนายสมควร  นามวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 โดยมีมติรับรอง 
6 เสียง และ สภามีมติเห็นชอบให้ปิดการอภิปราย 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง ถือว่าได้ปิดอภิปรายโดยชอบแล้วตามท่ีระเบียบกฎหมายก้าหนด 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ต่อไป ขอมติต่อที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลศรี
ค ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบให้รับ
หลักการ ขอเชิญยกมือ 

 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการ 16 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 (มีมติรับหลักการ เวลา 10.30 น.) 
 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า ครั งนี  มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีมติรับรอง 16 เสียง ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง 1 
เสียง เป็นอันว่า สภา อบต.ศรีค ้า ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2560 ในเวลา 10.30 น. 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สองให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น 
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตาม
ข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน 
 



 ๑๖ 
 
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก้าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก้าหนดเวลานัดประชุม 
 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั น บัดนี จะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่
ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวนกี่คน 

 

นายสมควร  นามวงศ์ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวนสามคน  
ส.อบต.หมู่ที่ 10  ผู้รับรองได้แก่    1) นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม   ส.อบต.หมู่ที่ 1 
     2) นายชยพัทธ์  ใจธรรม   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอจ้านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวนอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็น
อย่างอ่ืนแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก้าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวนสามคน 
ขอเชิญยกมือ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ศรีค ้า มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2560 จ้านวน 3 คน  

 และมีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
 

สิบเอกพินิจ  ม่วงเกตุ เสนอ นายไกรสร  เมืองสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที ่3  ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายฉกาจ  ไข่กา    ส.อบต.หมู่ที่ 4 
   2. นายสุวิทย์  ติ๊บเบชา  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

ประธานสภาฯ ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้นายไกรสร  
เมืองสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 



 ๑๗ 
 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ศรีค ้า มีมติเห็นชอบให้นายไกรสร เมืองสุวรรณ 
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 และมีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
 

นายสมจิตร ไข่กา เสนอ นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที ่3  ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นางมณีวรรณ  ปันสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
   2. นายชยพัทธ์  ใจธรรม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

ประธานสภาฯ ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้นายบันลือ
ศักดิ์  ศิริโสม ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ศรีค ้า มีมติเห็นชอบให้นายบันลือศักดิ์       ศิริโสม 
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 และมีมติเห็นชอบ 16 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
 

นายสง่า  วงศ์ลังกา เสนอ นายสมจิตร  ไข่กา ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที ่2  ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายสมเจต  เห็มยากาศ ส.อบต.หมู่ที่ 5 
   2. นายพลากร  เครือใยอินตา ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 

ประธานสภาฯ ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้นายสม
จิตร  ไข่กา ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 

 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ศรีค ้า มีมติเห็นชอบให้นายสมจิตร  ไข่กา เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 และมีมติเห็นชอบ 16 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
 

ประธานสภาฯ ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2560 
ประกอบไปด้วย 
1. นายไกรสร  เมืองสุวรรณ   ส.อบต.หมู่ที่ 6  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

   2. นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ส.อบต.หมู่ที่ 1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
   3. นายสมจิตร  ไข่กา  ส.อบต.หมู่ที่ 7  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

5.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2560 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 49 ก้าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนด
ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ 
ได้รับไปแล้ว บัดนี ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ ควรก้าหนดวันใด 
ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
 

นายสมควร นามวงศ์ ขอเสนอให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ วันที่ 16,17,18 สิงหาคม 2559 
รองประธานสภาฯ เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติได้ที่ 

ห้องส้านักงานปลัด 
 

 
ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่  นาย

สมควร  นามวงศ์ รองประธานสภาฯ เสนอมาหรือไม่ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ 
วันที่ 16,17,18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง 
โดยให้เสนอค้าแปรญัตติได้ที่ ห้องส้านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

 

5.4 เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 109 ก้าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก ให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เลขานุการฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั งแรกในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องท้างานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดนี เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 
จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อใน
เวลา 13.00 น. 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 
 

นายก อบต. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องปัญหาวัดถ ้าป่าอาชาทอง และแจ้งข้อราชการอ่ืนให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 เพ่ือ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560     วาระที่ 2 ขั น
แปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั นลงมติ โดยขอนัดประชุมในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 
09.00 น. โดยขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้แจ้งในท่ีประชุมแล้ว ผู้ใดที่อยู่ในที่ประชุมเวลานี จะ
ไม่ได้รับหนังสือนัดประชุมอีก ส่วนผู้ที่ลาประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเวลานี  จะได้แจ้ง
ให้ทราบเป็นหนังสือตามระเบียบฯ ต่อไป 

  

ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน้าเสนออีก ข้าพเจ้าขอปิดการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2559 
 
 
 



 ๒๐ 
 

 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.  
 
 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายจตุรัฐชัย  จินตนาสิทธิคุณ) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ า ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสง่า  วงศ์ลังกา) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางมณีวรรณ  ปันสกุล) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๓ 
                                            กรรมการและเลขานุการฯ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้รับรองรายงานการประชุมนี  ในการประชุมสมัย................. สมัยที่
...............ครั งที่.............../...................เมื่อวันที่................................................ประธานสภา อบต.ศรีค ้า จึงได้ลง
ลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
                          (ลงชื่อ)         

         (นายวิทูน  วินันท์) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 



 ๒๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องท างานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 

****************** 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2 นายไกรสร เมืองสุวรรณ กรรมการ 
3 นายสมจิตร  ไข่กา กรรมการและเลขานุการ 
4 นายจตุรัฐชัย  จินตนาสิทธิคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางธนพร  วังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
   เมื่อได้เวลาอันสมควร นายจตุรัฐชัย  จินตนาสิทธิคุณ ต้าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เปิดการประชุม และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี  
 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 109 ก้าหนดว่า  
- การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ซึ่งกระผมได้นัดประชุมในวันนี  เวลา 10.00 น. โดยได้นัดประชุมใน
ที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่
ผ่านมา 

 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 109 ก้าหนดว่า  
- ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั นๆ  
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั งสามท่านคัดเลือกกันเอง เป็นประธาน 1 คน และ
เลขานุการ 1 คน ครับ 

 

การพิจารณาเลือกประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
 

ที่ประชุม มีมติเลือก นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม  เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
 



 ๒๒ 
 

การพิจารณาเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 
 

ที่ประชุม มีมติเลือก นายสมจิตร  ไข่กา เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 
 

เลขานุการสภาฯ ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม    และ
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 49 ก้าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนด
ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ในการนี้ ประธานสภา อบต.ศรีค้้า ก็ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2560 ให้กับทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติ
ให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 – 16.30 
น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติ ได้ที่ห้องส้านักงานปลัด ผล
ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี 2560 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 การพิจารณาค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ เนื่องจากไม่มีผู้ใดยื่นค้าแปรญัตติในช่วงเวลาดังกล่าว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ 

 

เลขานุการสภาฯ  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ้านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี ยเงินกู้ หรือเงินที่ก้าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปร
ญัตตินั นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 



 ๒๓ 
 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล้าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั นอีก 
 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 

ประธานฯ ตามท่ีข้าพเจ้าแจ้งให้ทราบแล้วว่า ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ศรีค ้า ผู้ใดยื่นค้าแปรญัตติ ในช่วง
เวลารับค้าแปรญัตติ ดังนั น  จึงขอมติที่ประชุมเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่าง
เดิมที่ประธานสภา อบต.ศรีค ้า ได้จัดส่งมาให้ โดยให้เสนอรายงานต่อสภาตามข้อความดังนี  
1. ที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มี
มติให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 
16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติ ได้ที่ห้องส้านักงาน
ปลัด ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นค้าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา 
2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค้าแปรญัตติใดๆ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน 3 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอ ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม 
   

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.  
 
                     (ลงชื่อ)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสมจิตร  ไข่กา) 
                                เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
                     (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจ/รับรองบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม) 
                                 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 



 ๒๔ 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
ที ่            วันที ่    ๑๙    สิงหาคม    ๒๕๕๙    
เรื่อง    รายงานผลการรับค้าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ     
 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  
เรื่องเดิม 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี 
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
๒๕๖๐ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานฯและเลขานุการฯ ประกอบไปด้วย 

๑.นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ส.อบต.หมู่ที่ ๑   เป็นประธานกรรมการฯ 
๒.นายไกรสร  เมืองสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เป็นกรรมการ 
๓.นายสมจิตร  ไข่กา ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก้าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยกับการแปรญัตตินั นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติด้วย และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั น 
 
ข้อเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค้าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี  

๑. ที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ มีมติให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม
ระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติ ได้ที่ห้องส้านักงานปลัด ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมา
ยื่นค้าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา 

๒. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค้าแปรญัตติใดๆ 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
 
 

                         (นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม) 
                                                    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 



 ๒๕ 
 

 
 

 
 

ที ่๘๑๑๐๑ (สภาฯ) / ว ๑๘                                                         ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
                                                                                           ๒๔๔ ต.ศรคี ้า อ.แม่จัน ชร ๕๗๑๑๐      
 

             ๑๙    สิงหาคม    ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง    รายงานผลการรับค้าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า หมู่ที่ ๑-๑๐ / นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    บันทึกข้อความรายงานผลการรับค้าแปรญัตติและมติที่ประชุม จ้านวน  ๑  ฉบับ 
  ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
                      

ตามที่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี 
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี ๒๕๖๐ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเลือกประธานฯและเลขานุการฯ ในการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย 

๑.นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ส.อบต.หมู่ที่ ๑   เป็นประธานกรรมการฯ 
๒.นายไกรสร  เมืองสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เป็นกรรมการ 
๓.นายสมจิตร  ไข่กา  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
บัดนี คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลการรับค้าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ดังนี  
๑.  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมตามที่

ประธานสภา อบต.ศรีค ้า ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

๒.  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
๓.  ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการสงวนค้าแปรญัตติใดๆ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (นายวิทูน  วินันท์) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 



 ๒๖ 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
เรื่อง   การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

********************** 
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก้าหนดให้การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป มีก้าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั น อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๓ นัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  อนึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีข้อก าหนดให้ผู้ที่
ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต้าบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกาย
สุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้ 

๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต้าบล ที่จะเข้าร่วมการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 

๓. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพ กล่าวค้าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
๔. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ 
๕. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท้าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมหรือจงใจ

กระท้าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๖. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๗. ห้ามผู้ใดขัดค้าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ    ณ    วันที่   ๑๕    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
     
                (นายวิทูน  วินันท์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 



 ๒๗ 
 

 
 

 
 

ที่ ชร ๘๑๑๐๑ (สภาฯ)/๑๙                                    ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
                                                                                     ๒๔๔ ต้าบลศรีค ้า อ้าเภอแม่จัน 
                                                                                     จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ 
 

           ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
 

เรียน    นายศรีลิ  เต๋จ๊ะ 
           

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙        จ้านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙  จ้านวน  ๑  ฉบับ 

  ๓. ส้าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ ครั งที่ผ่านมา        จ้านวน  ๑  ชุด 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธ ที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ค้ า เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งมีวาระส าคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) และ (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) และข้อราชการส าคัญ
อ่ืนๆเพื่อพิจารณา (การแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับและขอให้น าเอกสารชุดนี้ทั้งหมดมาด้วยในวันประชุม) 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (นายวิทูน  วินันท์) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 
เลขานุการสภา อบต.  
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๖๕๐๗๓  ต่อ ๑๘ 
โทรสาร   ๐๕๓-๖๖๕๐๗๓  ต่อ ๑๑ 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 

 
 
 



 ๒๘ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

เมื่อ วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 

****************** 
ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายวิทนู  วนิันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  
๒ นายสมควร  นามวงศ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
๓ นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑ 
๔ นางนงนชุ  จนัปนั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑ 
๕ นายสง่า  วงศ์ลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๒ 
๖ นายพลากร  เครือใยอินตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๒ 
๗ สิบเอกพินิจ  ม่วงเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๓ 
๘ นางมณีวรรณ  ปันสกลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๓ 
๙ นายฉกาจ  ไข่กา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๔ 

๑๐ นายชยพัทธ์  ใจธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๔ 
๑๑ นายสมเจต  เห็มยากาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายไกรสร  เมืองสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๖ 
๑๓ นางพชัรินทร์  นาใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๔ นายสมจิตร  ไข่กา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๕ นายสวุิทย์  ติบ๊เบชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๖ น.ส.อธิษฐาน อรรธจิตฐานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๗ น.ส.อัญชิตา  มาเยอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๘ นายศรีลิ  เต๋จ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑๐   
๑๙ นายจตุรัฐชัย  จินตนาสิทธิคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต้าบล 

ผู้ไม่มาประชุม    
- ไม่มี -    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางธนพร  วังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
๒ นางชลัยรัตน์  สังขนนทธนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตา้บลศรีค ้า 
๓ นายสมจักร  อินต๊ะใหม่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตา้บลศรีค ้า 
๔ นายสมบูรณ์  สปุระการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตา้บลศรีค ้า 
๕ นายชูเกียรติ์  วงศ์ลังกา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
๖ นางภนิวรรณ  รินนายรักษ์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
 



 ๒๙ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๗ นางสาวรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ผู้อ้านวยการกองช่าง 
๘ นางสาววิลาสินี  วรกุลพนา หัวหน้าส้านักปลัด 
๙ นางสาวชนัญชิดา  ปิงยอง นักวิชาการศึกษา รกท.ผอ.กองการศึกษา 

๑๐ นายอัศวิน  ต๊ะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑ นางสาวธนวรรณ   หม่อมเย็น จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ 

 
 

ผู้มาประชุม ๑๙   คน 
ผู้ลาประชุม         - คน 
ผู้ขาดประชุม  - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๑ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม
แล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ ๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้าได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ก้าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีก้าหนดระยะเวลา
ประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรี
ค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันนี   

 ๒. การประชุมวันนี  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดลาหรือขาดประชุม สมาชิกเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน 
๑๘ ท่าน มาประชุมครบทั ง ๑๘ ท่าน 
๓. ในการประชุมนี  ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิด
เป็นระบบสั่นเพ่ือให้เกียรติที่ประชุมครับ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  
สมัยสามัญท่ี ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  
 

ที่ประชุม  มีมติรับรอง ๑๗ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 



 ๓๐ 
 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า ครั งนี  มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีมติรับรอง ๑๗ เสียง ไม่รับรอง – เสียง      
งดออกเสียง ๑ เสียง  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
๔.๑ รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค้า
แปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 

 

นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
ประธานกรรมการแปร ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๐ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้
มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย 
๑) นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เป็นประธานกรรมการฯ 
๒) นายไกรสร  เมืองสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นกรรมการ 
๓) นายสมจิตร  ไข่กา  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก้าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 
คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค้าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี  
 
 
 



 ๓๑ 
 
๑. ที่ประชุมสภา อบต.ศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ มีมติให้ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติ ได้ที่ห้อง 
ส้านักงานปลัด ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ ใดมายื่นค้าแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตาม
ร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯไปพิจารณา 
๒. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค้าแปรญัตติใดๆ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ้านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี ยเงินกู้ หรือเงินที่ก้าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล้าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั นอีก 

 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ ใดยื่นค้าแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่
ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ไม่มีการสงวนค้าแปรญัตติใดๆ 

 
 



 ๓๒ 
 

- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่นายก อบต.เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ผ่านวาระ
ที่ ๒ นี ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ต่อไป  

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปได้ว่า
คะแนนเสียงข้างมากครบจ้านวนตามที่กฎหมายก้าหนด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่
นายก อบต.เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และผ่านวาระที่ ๓ การแปรญัตติ ไปสู่การ
พิจารณาวาระท่ี ๓ ขั นลงมติ ต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี หรือไม่ เมื่อไม่มีการ
ขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี  ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภา อบต.ศรีค ้า 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่  

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขอประกาศ
ให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจ้านวนตามที่กฎหมายก้าหนดสภา อบต.
ศรีค ้า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล ศรีค ้า เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 โดยมีมีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 
 



 ๓๓ 
 

 

ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดนี เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๓๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุม
ต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ - เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ 
 
นายก อบต. - มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี  
 ๑. เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 ๒. การจัดโครงการกีฬาต้าบลศรีค ้า ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๓. ก้าหนดการจัดฟุตบอล ศรีค ้า ลีก คาดว่าจะจัดในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 

    ๒๕๕๙ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี  
 ๑. เรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน 
 ๒. แจ้งการห้ามจอดรถหน้าร้านกาแฟเฮือนฮิมน ้า 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน้าเสนออีก ข้าพเจ้าขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ประจ้าปี 
๒๕๕๙ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายจตุรัฐชัย  จินตนาสิทธิคุณ) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 
 



 ๓๔ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีค้ า ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสง่า  วงศ์ลังกา) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางมณีวรรณ  ปันสกุล) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ ๓ 
                                            กรรมการและเลขานุการฯ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้รับรองรายงานการประชุมนี  ในการประชุมสมัย................. สมัยที่
...............ครั งที่.............../...................เมื่อวันที่...... ..........................................ประธานสภา อบต.ศรีค ้า จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
                          (ลงชื่อ)         

         (นายวิทูน  วินันท์) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 
 

 
 

ที ่๘๑๑๐๑ (สภาฯ) / ๒๑                                                            ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
                                                                                           ๒๔๔ ต.ศรคี ้า อ.แม่จัน ชร ๕๗๑๑๐      
 

             ๕    กันยายน    ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง    ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๐ เพ่ือน้าเสนอนายอ้าเภอแม่จันพิจารณาอนุมัติ 
 

เรียน    นายอ้าเภอแม่จัน 
 

อ้างถึง    ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๗๒  ลงวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
  ๒. หนังสืออ้าเภอแม่จัน ที่ ชร ๐๐๒๓.๑๕/ว ๔๗๕  ลงวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบสรุปการตั งงบประมาณตามหนังสือที่อ้างถึง ๒.                   จ้านวน    ๑    ชุด 
  ๒. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๐  จ้านวน    ๓    เล่ม 
  ๓. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทก่อสร้าง   จ้านวน    ๑    เล่ม 
  ๔. ส้าเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ้านวน    ๑    ชุด 
  ๕. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ้านวน    ๑    ชุด 

๖. ส้าเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ้านวน    ๑    ชุด 
                      

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้ามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลศรีค ้าได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๘๗ ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๑. และ ๒. สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า จึงส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๐ (จัดท้าในรูปแบบ e-LAAS เต็มรูปแบบ) เพ่ือน้าเสนอนายอ้าเภอแม่
จันพิจารณาอนุมัต ิรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (นายวิทูน  วินันท์) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 


