
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมัยวิสามัญ สมัยที ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๑ 

วันที่   ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบำเพ็ญ  คำเขียว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ๒ 
๔. นายวสันต์  แสนคำลือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสมพันธ์  ซอแอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๖. นายสรพงษ์  โยคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๗. นายพัชรพล  สีวลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
๘. นายธีรยุธ  อุทธาปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
๙. นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุริยัน  สินลี้   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒.  นางวันทนา  สุขเกษม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้ขาดประชุม       -          

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสังวร  ทาอุด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายวรินทร  สีวลี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายสงวน  ศริธิปุก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๔. นายอเนก  จันต๊ะคำ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๕. นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๖. นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นายวีระพันธ์  ยาละ  วิศวกรรมโยธา 
๘. นางพีรยา  ธาดาเมทินี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๙. นางสันทะณีย์  ยศธิ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๐. นายวีระชัย  สิริโม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑. การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นการเปิดประชุมเพ่ือพิจารณา 

      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  
หากไม่มี 

      ความจำเป็นขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมการประชุมทุกครั้งเพ่ือร่วมกัน 

       พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  ให้เกิด 

       ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภา อบต. ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕  วันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ 

   ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   (ประธานสภาฯ ลงนามในรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 



   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         ๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  วาระหนึ่ง เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ 

        งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) 

นายสังวร  ทาอุด -ได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 

นายก อบต.  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) 

-เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง มีความจำเป็นต้องตั้ง
งบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมขึ้น ทำให้มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้น 

ของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๔๐,๐๐๐  บาท  ทำให้มีความ
จำเป็นต้องตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

 ๓,๔๐๙,๓๐๐  บาท  

(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 



ที่ประชุม  -ได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 

    (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)   

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)   หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   ๕.๒ เรื่องกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

   ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑) 

ประธานสภาฯ  -หารือที่ประชุมเพ่ือกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน ๓  วัน 
ระหว่าง วันที่  ๑๖-๑๘  กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

๕.๓ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑) 

ประธานสภาฯ  -ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  -ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 



แม่นาเติงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓-๗ คน โดยเลือกทีละคน โดยมีผู้
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน และให้นำวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาฯมาใช้  

ประธานสภาฯ  -ให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เชิญเสนอชื่อ 

นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล-เสนอชื่อ นายธีรยุธ  อุทธาปา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ๑. นายอนุรักษ์ เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   ๒. นายวสันต์  แสนคำลือ 

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๓ 

 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายธีรยุธ  อุทธาปา เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

นายสุริยัน สินลี้           -เสนอ นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 

ส.อบต.หมู่ที ๓  ๑.นายวัชรพล  สวีลี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๗   ๒. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์ 

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอุดม ผดุงฐานนท์  เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

นายสรพงษ์  โยคำ -เสนอ นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๑๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ๑. นายสมพันธ์  ซอแอ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  ๒. นายพัชรพล  สีวลี สมาชิก
สภา 

              อบต.หมู่ที่ ๗ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 



ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายศรศักดิ์  ศิริโม   เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔   จึงมีมติให้แต่งตั้ง 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
(เพ่ิมเติม  

                                ฉบับที่ ๑)   ดังนี้ 

 

 

๑. นายธีรยุธ  อุทธาปา    ส.อบต. หมู่ที ๘ 
๒. นายอุดม  ผดุงฐานนท์ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
๓. นายศรศักดิ์  ศิริโม  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

                                   ๑๐๙๕ 

ปลัด อบต.แม่นาเติง -ด้วยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน มีโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

    ๑๐๙๕ ตอนก่ิวคอหมา-แม่นะ ระหว่าง กม.๖๔+๖๘๔ – กม. ๑๐๗+๓๘๔ ตั้งอยู่ 

     พ้ืนที่ตำบลแม่ฮ้ี, ตำบลทุ่งยาว, ตำบลเวียงใต,้ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัด 

     แม่ฮ่องสอน ซึ่งสายทางดังกล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย น้ำปายฝั่ง 

     ซ้ายและขวา ในการดำเนินงานยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 

     สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ 

     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องมีหนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ 



     บริหารส่วนตำบลที่ป่านั้นตั้งอยู่ ประกอบการยื่นคำขอฯ แขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน 

  จึงขอเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พิจารณาให้
ความ 

   เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย     

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน    ๑๐      เสียง 

     ไม่เห็นชอบ  จำนวน      -        เสียง 

     งดออกเสียง  จำนวน      ๑       เสียง  (ประธานสภาฯ)  

   

      ๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝานน้ำล้นทุ่งม่าน  

                                     พร้อมระบบกระจายน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

          และสิ่งแวดล้อม โครงการภายใต้กรองนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่ง
แวด 

          ล้อมของประเทศ  

ปลัด อบต.แม่นาเติง      -ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
จัดทำ 

          โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

           และบำรุงรักษาน้ำ  ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ 

        ประเทศ  ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูฝายทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ   

         บ้านแม่ของ หมู่ที่ ๕  ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



            แม่ฮ่องสอน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

           เพ่ือดำเนินโครงการต่อไป 

ประธานสภาฯ         -ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม          -ไม่มีผู้อภิปราย     

ประธานสภาฯ         -ถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม         - มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน    ๑๐      เสียง 

            ไม่เห็นชอบ  จำนวน      -        เสียง 

             งดออกเสียง  จำนวน      ๑       เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ   

       -ไม่มี  

ประธานสภาฯ     -นัดประชุมต่อครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๕  วาระสองการแปร 

                                    ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่๑)  

 

ที่ประชุม       -รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

             (นายบำเพ็ญ  คำเขียว) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล  ................................. 
๒. นายสุริยัน  สินลี้   ................................. 
๓. นายพัชรพล  สีวลี  .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมัยวิสามัญ สมัยที ๑ ประจำปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๒ 

วันที่   ๒๑    กันยายน   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบำเพ็ญ  คำเขียว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ๒ 
๔. นายวสันต์  แสนคำลือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสมพันธ์  ซอแอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๖. นายสรพงษ์  โยคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๗. นายพัชรพล  สีวลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
๘. นายธีรยุธ  อุทธาปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 



๙. นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุริยัน  สินลี้   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒.  นางวันทนา  สุขเกษม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้ขาดประชุม       -          

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสังวร  ทาอุด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายวรินทร  สีวลี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายสงวน  ศริธิปุก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๔. นายอเนก  จันต๊ะคำ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๕. นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๖. นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นายวีระพันธ์  ยาละ  วิศวกรรมโยธา 
๘. นางพีรยา  ธาดาเมทินี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๙. นางสันทะณีย์  ยศธิ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๐. นายวีระชัย  สิริโม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้ขาดประชุม  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสังวร  ทาอุด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายวรินทร  สีวลี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายสงวน  ศรีธิปุก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๔. นายนายอเนก  จันต๊ะคำ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๕. นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๖. นายวีระพันธ์   ยาละ  วิศวกรรมโยธา 
๗. นายวีระชัย  สิริโม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๘. นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์ รองปลัด อบต.แม่นาเติง 
๙. นางสุภรานันท์ สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. นางสัณทะนีย์  ยศธิ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๑. นายพีรยา  ธาดาเมทินี  นักจัดการงานทั่วไป 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภา อบต. ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

   สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   ๑๘ เสียง 

   ไม่รับรอง    - เสียง 

   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม  

ฉบับที่ ๑)  วาระ ๒  การแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

 จำนวน  ๓  วัน ระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  กันยายน  ๒๕๖๕ นั้น คณะกรรมการแปร 

ญัตติได้รายงานเป็นบันทึกว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  



 ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และได้รายงานให้ประธานสภาฯ เพื่อประธาน สภาฯ จักได้ส่ง
รายงานให้แก่สมาชิกสภาฯ พิจารณา ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม จึง
ไม่มีการแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  เพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุม  -ร่วมกันพิจารณาร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  เป็นเวลาพอสมควร  

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -ให้ความเห็นชอบร่าง  ๑๐ เสียง 

   -ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   -งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) และส่งร่างคืนให้กับผู้บริหารองค์การ 

   บริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เพ่ือเสนอต่อนายอำเภอปายอนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติ
ต่อไป 

 

   ๕.๕ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     (เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑) 

ปลัด อบต.แม่นาเติง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน 

    และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ 
ในกรณี 

    ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นที่ 



    จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อ 

    สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
จึง 

    ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง กันเงินงประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก     จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์  จำนวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐บาท 

ประธานสภาฯ     -ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติ     อนุมัติ  ๑๐ เสียง 

      ไม่อนุมัติ  - เสียง 

      งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ    -  ไม่มี   

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 

                                                (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 



       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 (นายบำเพ็ญ  คำเขียว) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล  ................................. 
๒. นายสุริยัน  สินลี้   ................................. 
๓. นายวัชรพล  สีวลี  .................................. 

 

 

 

 


