
รายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันศุกรที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวดัชียงราย 

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

ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นางยุพิน  คุมพันธ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายยงยุทธ  ยาวุฒิ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายอุดร  นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑  

๔ นายคำหลา  ปวงตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑  

๕ นางกิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๒  

๖ นายสมยศ  ต่ำคำดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๒  

๗ นางสาวสุดา  หลาปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๓  

๘ นางรุงนภา  ใหมคำหลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๓  

๙ นายสวาท  ชื่นจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๔  

๑๐ นายบุญสง   พาจรชิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๔  

๑๑ นางพวงเพ็ชร  ชยัดิลกวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๕  

๑๒ นายเล็ด  เปลี่ยววิญญา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๕  

๑๓ นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๖  

๑๔ นายธนู  เต็มแบบ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๗  

๑๕ นางสาวโสภา  สลาปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๘  

๑๖ นายวีรพน  ศรีวิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๙  

๑๗ นายคำ  มณีวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๙  

๑๘ นายสมศักดิ์  พฤษหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๐  

๑๙ นายบุญสง  วิเศษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๐  

๒๐ นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๒  

๒๑ นางละออ จันตะมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๓  

๒๒ นายจันทรแดง  สุลัยยะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๓  

๒๓ นายสมศักดิ์  ผิวงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๔  

๒๔ นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๕  

๒๕ นายพร ทามัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๕  

๒๖ นายณรงค  นวลยิ่ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูที่ ๑๖  

๒๗ นางสาวกฤษณา นามวงศ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

 

ผูลาประชุม... 
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ผูลาประชุม  

 -ไมมี- 
 

ผูขาดประชุม   

 -ไมมี- 
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายถวิล  ทานศิลา นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายประหยัด  ยาวิราช รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายสะริภน  จันทรติ๊บ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๔ นางสาวศรีแพร ชมชื่น เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล  

๕ นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๖ นายประสบ  ไชยคันธา ผูอำนวยการกองชาง  

๗ น.ส.อรพินท  คำเขียว ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  

๘ นายคเชนทร  ทิพยคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๙ นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

๑๐ นายวีรชัย นันตาวงค นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

๑๑ นายวิทยา  พิชัย นายชางโยธาปฏิบัติงาน  

๑๒ น.ส.จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ ์ พนักงานจางท่ัวไป  
 

สรุป  ผูมาประชุม จำนวน ๒๗ คน ผูลาประชุม จำนวน ๐ คน 

ผูขาดประชุม จำนวน ๐ คน ผูเขารวมประชุม จำนวน ๑๒ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

- เม่ือไดเวลาอันเปนการสมควร นางสาวกฤษณา  นามวงศ ตำแหนง เลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงไดตรวจรายชื่อผูมาประชุม พบวามีผูมาประชุมมากพอควรแลว  

- เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว และครบองคประชุม นางสาวกฤษณา  นามวงศ ตำแหนง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงไดเชิญนางยุพิน คุมพันธ ตำแหนง ประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบตอท่ีประชุม 

  ๑.๑ การนับองคประชุม/การขาด/การลา ในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๕๖ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๒๕ กำหนดใหเลขานุการสภาทองถ่ินตรวจสอบ

รายชื่อวาครบองคประชุมหรือไม และขอ ๒๕ วรรคสอง กำหนดใหประธานสภามีหนาท่ีตรวจดูวา

สมาชิกสภาไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม นั้น 

   เนื่องจาก นายจำลอง  อินตะนำ ตำแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

หมูท่ี ๑๒ บานใหมพัฒนา ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามใบมรณบัตร เลขท่ี ๐๑-

๕๗๘๐๓๘๒๕ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ สมาชิกภาพการเป นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๒ ตาย  ประกอบกับคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑/

๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว ขอ ๒ วรรคสอง 

ท่ีกำหนด “ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมครบหรือพนจากตำแหนงภายหลังเพราะเหตุอ่ืน

นอกจาครบวาระ ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นเทาท่ีมีอยู  โดยไมตอง

ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทนท่ีตำแหนงวาง” 

   เนื่องจากเปนกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมครบ หรือพนจากตำแหนงภายหลัง

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นเทาท่ีมีอยู โดย

ไมตองดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทนท่ีตำแหนงวาง ดังนั้น จึงทำใหสมาชิกองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย มีจำนวนท้ังสิ้น ๒๖ คน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย อีก ๑ คน รวมท้ังสิ้น ๒๗ คน 

  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผูมาประชุม จำนวน    ๒๗   คน มีผูลาประชุม จำนวน    ๐ คน  

    มีผูขาดการประชุม จำนวน   ๐   คน และมีผูเขารวมประชุม จำนวน     ๑๒     คน 

เม่ือมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว 

จึงถือวาครบองคประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ การเรียกประชุม… 
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๑.๒ การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนจะตองเปดประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือขอความเห็นชอบราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ และการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป เพ่ือ

ประโยชนขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดียตอไป นั้น 

  นายอำเภอเวียงปาเปา พิจารณาแลว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ ตั้งแตวันท่ี  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป 

มีกำหนดไมเกิน ๑๕ วัน ตามประกาศอำเภอเวียงปาเปา ลงวันท่ี ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามขอ ๑๖, ขอ ๒๒, ขอ ๒๓ และขอ ๓๖ (๓ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒ 

พ.ศ.๒๕๕๔ จึงกำหนดการประชุมนัดแรก ในวันศุกร ท่ี ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ในวันนี้   

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐น. เปนตนไป นั้น 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในสมัย สามัญ สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  

เม่ือวัน  พฤหัสบดี  ท่ี  ๑๑  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่ีผานมา จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ได

ตรวจสอบตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมดังกลาว และมีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอแกไข

ถอยคำในทอนใดตอนใดในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม อยางไร 

- ถามี จะไดขออาศัยอำนาจตาม ขอ ๓๓ วรรคสอง ในการขอมติของท่ีประชุมในการแกไข 

- เม่ือไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เ ม่ือ

ปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ 

๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และไมมีการแกไข จึงใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๒๕  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐     คน 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ  ในการประชุมในครั้งนี้ ไมมีผูยื่นกระทูถามตามมาตรา ๕๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  ท้ังท่ีเปนกระทู

ถามท่ัวไป ตามขอ ๙๒ และกระทูถามดวน ตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ แต

อยางใด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

ประธานสภาฯ  - การประชุมท่ีผานมา ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตอยางใด 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 

ประธานสภาฯ   โดยตาม ท่ีผูบ ริห ารไดขอเสนอญั ตติตามขอ ๓๗  และตามขอ ๓๘  ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจง

รายละเอียดการขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 

ตามขอ ๒๒ (๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี๓ พ.ศ.๒๕๖๑ แยกเปนรายขอ/โครงการตอไป  

นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก

ทาน ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดประชุมรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ท่ีผานมา และไดเสนอราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พรอมเหตุผลและความจำเปนตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลว ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๒๐ 

เมษายน ๒๕๖๔ แลวนั้น เพ่ือใหเปนไปตามกรอบขันตอนหรือระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด ในการ

เสนอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

   ในการนี้ ขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญาตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชำนาญการ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป  

นักวิเคราะห ฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา  มาตรา ๔๖ (๑) กำหนดวา สภาองคการบริหารสวนตำบล มี

อำนาจหนาท่ี ในการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล 

 

ตามระเบียบ... 
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  

  ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยาและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 

กอนปงบประมาณถัดไป 

    ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพั ฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการ

บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว

ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระ

ราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธ ีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

ไดนำเสนออภิปรายรายละเอียดเปนรายขอ/โครงการ โดยมีรายระเอียดตามเอกสารราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ ท่ีไดแจกจายใหทุกทานทราบแลวนั้น  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี ถือวาปดอภิปรายตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ 

วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ 

โดยเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ  ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉ บับท่ี ๓ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๕   

เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐     เสียง, งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไม

อยูจำนวน    ๐     คน 
 

เวลา ๑๐.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
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   ๕.๒ ขอความเห็นชอบการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน โครงการกอสรางธนาคารน้ำ

ใตดิน ระบบเปด หมู ท่ี  ๔ บานสันกู  ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดการขอความ

เห็นชอบการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน ระบบเปด หมูท่ี ๔ 

บานสันกู ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตอท่ี

ประชุมทราบ 

นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขอความเห็นชอบการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน 

ระบบเปด หมูท่ี ๔ บานสันกู ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 

๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ 

หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

   ดวยองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จะดำเนินการกอสรางโครงการกอสรางธนาคารน้ำ

ใตดิน ระบบเปด หมู ท่ี ๔ บานสันกู ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เพ่ือ

ประโยชนในการกักเก็บน้ำและนำน้ำมาใชในชวงฤดูแลง โดยจะขอใชสถานท่ีสาธารณประโยชน 

แปลงเลขท่ี ๓๔๕๒๙ ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี ๓๔๕๒๙ (หนองบอแรด หมูท่ี ๔  

บานสันกู ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๕ ไร ๒ งาน ๘๙ 

ตารางวา ในการนี้ จะขอใชพ้ืนท่ีดำเนินการกอสรางโครงการดังกลาวจำนวน ๒๐ ไร ๑ งาน ๗๘ 

ตารางวา ซ่ึงจะไดรับเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ

กอสราง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใตดิน จากกรมสงเสริมการ

ปกครอง ทองถ่ิน จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท (-สี่ลานสี่แสนบาทถวน-  

    ประกอบกับ โครงการดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของท่ีประชุมประชาคมหมูบานสันกู 

หมูท่ี ๔ ตำบลแมเจดีย ครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตามมติท่ีประชุมประชาคมหมูบาน

สันกู หมูท่ี ๔ ตำบลแมเจดีย ซ่ึงไดมีมติเห็นชอบในท่ีประชุมประชาคมหมูบานรวมกันเก่ียวกับการขุด

ลอกหนองบอแรดเพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ำไวใชในชวงฤดูแลงไดมากยิ่งข้ึน และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดมติในท่ีประชุมประชาคมหมูบานสันกู หมูท่ี ๔ ตำบลแมเจดีย ซ่ึงเห็นชอบ

โครงการตามแผนงานพัฒนาของหมูบานสันกู หมูท่ี ๔ ตำบลแมเจดีย โดยท่ีประชุมไดรับทราบแนว

ทางการดำเนินงาน และการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน ระบบ

เปด หมูท่ี ๔ บานสันกู ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐ ไร ๑ งาน 

๗๘ ตารางวา ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท 

เพ่ือใหการ… 
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   เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติการขอใชท่ีดิน

สาธารณะประโยชน โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน ระบบเปด หมูท่ี ๔ บานสันกู ตำบลแมเจดีย 

อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียอีกครั้ง จึงเรียนมาเพ่ือ

โปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขอความ

เห็นชอบการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน ระบบเปด หมูท่ี ๔ 

บานสันกู ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท 

ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๒๕  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐ คน 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

    ๕.๓ ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕.๓.๑ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบานทุงยาว หมู ท่ี  ๗ งบประมาณ 

๒๕๐,๐๐๐.- บาท  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขออนุมัติ

เสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคบานทุงยาว หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเพ่ือใหการดำเนินงาน

ตามโครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินระบบเปดดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรเสนอ

ขอความเห็นชอบขอใชท่ีสาธารณประโยชนดังกลาวตอไป นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายประสบ  ไชยคันธา  ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือ

รับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

สืบเนื่องจากหนังสืออุทยานแหงชาติขุนแจ ท่ี ทส ๐๙๒๕.๕๐๒/๓๗๒ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔        

ซ่ึงตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดจัดทำโครงการกอสรางฝายชะลอน้ำเพ่ือใชในการ

อุปโภค-บริโภค (ก่ิวหอบ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือแกไขปญหา… 
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 เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอและไมสามารถกัก

เก็บน้ำไวใชในฤดูแลงของราษฎร ดังนั้น บานทุงยาว หมูท่ี ๗ จึงจะไดดำเนินการกอสรางฝายชะลอ

น้ำเพ่ือใชในการอุปโภค-บริโภค (ก่ิวหอบ เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยกอสรางฝายชะลอน้ำ 

ขนาดความกวาง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 

พิกัด ๔๗ Q E ๐๕๔๓๑๘๐ N ๒๑๒๒๕๑๗  ซ่ึงไดแจงใหอุทยานแหงชาติขุนแจ ตรวจสอบบริเวณ

กอสรางฝายชะลอน้ำเพ่ือใชในการอุปโภค-บริโภค (ก่ิวหอบ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ วาอยูนอกหรือใน

เขตอุทยานแหงชาติขุนแจ และจะไดทำการขออนุญาตกอสรางตอไป 

  โดยขอเท็จจริง อุทยานแหงชาติขุนแจไดดำเนินการตรวจสอบบริเวณท่ีจะกอสรางฝายชะลอ

น้ำเพ่ือใชในการอุปโภค-บริโภค (ก่ิวหอบ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ผลปรากฏวา จุดกอสรางฝายชะลอ

น้ำดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติขุนแจ และเปนพ้ืนท่ีลุมน้ำชั้น ๑ A จึงไมสามารถดำเนินการ

กอสรางได กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยขอโอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางฝายชะลอน้ำ

เพ่ือใชในการอุปโภค-บริโภค (ก่ิวหอบ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ งบประมาณอนุมัติ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  

จำนวนเงินท่ีโอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐.- บาท    

โดยขอโอนเพ่ิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บาน

ทุงยาว หมูท่ี ๗ ปริมาณงานขนาดความกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร  สูง ๓.๐๐ เมตร  

กอสรางตามแบบแปลนของกองชาง อบต.แมเจดีย พรอมปายโครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ 

ปาย และปายถาวรหลังการกอสราง แลวเสร็จ ๑ ปาย  ตามแบบท่ีอบต.กำหนด งบประมาณอนุมัติ 

๐.๐๐.-บาท จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม ๒๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

   ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบานทุง

ยาว หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๕     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน    ๐   คน 

๕.๓.๒ โครงการ… 
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๕.๓.๒ โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จำนวน ๑ เครื่อง  

งบประมาณ ๓,๒๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขออนุมัติ

เสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่อง

สแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จำนวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๓,๒๐๐ บาท ตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 

๒๕๖๓ (ตั้งจายรายการใหม  เนื่องจากกองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไมมีครุภัณฑ

เครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป ทำใหประสบปญหาในการทำงานนั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย รักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีมี

สวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองคลังฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 

สืบเนื่องจากกองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไมมีครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร สำหรับงาน

เก็บเอกสารท่ัวไป ทำใหประสบปญหาในการทำงานนั้น จึงขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยขอโอนลด  แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ีอ

ให ไดมาซ่ึงสิ่ งกอสราง โครงการคาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายให เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ีอใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวนเงินท่ี โอน

ลด ๓,๒๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๙๖,๘๐๐.- บาท    

โดยขอโอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จำนวน ๑ เครื่อง  

งบประมาณ ๓,๒๐๐ บาท งบประมาณอนุมัติ ๐.๐๐.-บาท งบประมาณกอนโอน ๐.๐๐.-บาท 

จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม ๓,๒๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๒๐๐.-บาท  

เครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จำนวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๓,๒๐๐ 

บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี ้

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi  

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB ๒.๐ หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง  

ท้ังนี้ ปรากฏ… 
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   ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สำหรับงาน

เก็บเอกสารท่ัวไป จำนวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๓,๒๐๐ บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๕     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน    ๐   คน 
 

๕.๓.๓ โครงการจัดซ้ือตู เหล็ก จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๕ ,๙๐๐ บาท งบประมาณ 

๑๑,๘๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕ ๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย 

วามีความประสงคขออนุมัติเสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตั้งจายรายการ

ใหม เนื่องจากกองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑตูเหล็กไมเพียงพอนั้น 

 ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย รักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีมี

สวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองคลังฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 

สืบเนื่องจากกองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑตูเหล็กสำหรับงานเก็บเอกสาร

ท่ัวไปไมเพียงพอนั้น จึงขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

โดยขอโอนลด  ... 
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โดยขอโอนลด  แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ีอ

ให ไดมาซ่ึงสิ่ งกอสราง โครงการคาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายให เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ีอใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอน

โอน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท จำนวนเงินท่ี โอนลด ๑๑,๘๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๘๘,๒๐๐.- 

บาท    

โดยขอโอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน โครงการจัดซ้ือตู เหล็ก จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณ 

๑๑,๘๐๐ บาท งบประมาณอนุมัติ ๐.๐๐.-บาท งบประมาณกอนโอน ๐.๐๐.-บาท จำนวนเงินท่ีโอน

เพ่ิม ๑๑,๘๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๑๑,๘๐๐.-บาท  

โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ดังนี ้

  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

๑) มีมือจับชนิดบิด 

๒) มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น 

๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.  

   ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก จำนวน ๒ ตู ราคาตู

ละ ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๕     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน    ๐   คน 

 

 

 

 

 

๕.๓.๔ โครงการจัดซ้ือ… 
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๕.๓.๔ โครงการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคา

เครื่องละ ๓๒,๔๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๙,๖๐๐ บาท (ราคารวมคาติดตั้ง  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

อนุมัติเสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๒,๔๐๐ บาท จำนวน ๔ 

เครื่อง งบประมาณ ๑๒๙,๖๐๐ บาท (ราคารวมคาติดต้ัง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ส ำนัก

งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตั้งจายรายการใหม  เนื่องจากอาคารหองประชุมองคการ

บริหารสวนตำบลแม เจดีย  หลังใหม  ไม มีครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศทำใหประสบปญหา

สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการใชงานนั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร  ทิพยคำ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

การ รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

หัวหนาสำนักปลัดฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 

สืบเนื่องจากอาคารหองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  หลังใหม  ไม มีครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการใชงานนั้น 

 ซ่ึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตองมีการคำนวณ บีทียู ท่ีเหมาะสมโดยคำนวณปริมาณ 

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป ท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๑๖๒๗ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    หลักเกณฑการคำนวณหาขนาดและประมาณการคาใชจายเครื่องปรับอากาศ 

(๑  การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศหองประชุม  

ประมาณการเครื่องปรับอากาศ ๑,๒๐๐ บีทียูตอตารางเมตร 

(๒  การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศหองทำงานมีคนเขาออกปกติ  

ประมาณการเครื่องปรับอากาศ ๙๐๐ บีทียูตอตารางเมตร 

   หมายเหตุ - ประมาณการดังกลาวจะใชสำหรับหองท่ีมีความสูงประมาณ ๒.๕ – ๓.๐ เมตร 

     - ในกรณีท่ีมีคนเขาออกบอยใหประมาณการเพ่ิมข้ึนอีก ๑๐% 

     - มาตรวัดคาความเย็น ๑ ตัน = ๑๒,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง 

ดังนั้น หองประชุมหลังเล็กองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

- มีขนาดกวาง ๘ เมตร X ยาว ๑๒ เมตร X ๙๐๐ = ขนาด ๘๖,๔๐๐ บีทียู + ๑๐%   

  - ตองใชหนวยความเย็น = ๙๕,๐๔๐ บีทียู 

  - ดังนั้น ตองใชเครื่องขนาด = ๒๔,๐๐๐ จำนวน ๔ เครื่อง/หอง 

เพ่ือเปนการ… 
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เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอโอน

งบประมาณตั้งจายรายการใหม ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยขอโอนลด  แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ีอ

ให ไดมาซ่ึงสิ่ งกอสราง โครงการคาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายให เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ีอใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอน

โอน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท จำนวนเงินท่ี โอนลด ๑๒๙,๖๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๗๐,๔๐๐.- 

บาท    

โดยขอโอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน โครงการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคา

เครื่องละ ๓๒,๔๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๙,๖๐๐ บาท (ราคารวมคาติดตั้ง  

งบประมาณอนุ มัติ  ๐ .๐๐ .-บาท งบประมาณกอนโอน ๐ .๐๐ .-บาท จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม 

๑๒๙,๖๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๑๒๙,๖๐๐.-บาท  

โครงการจัดซ้ือ ครุภัณฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๔,๐๐๐  บี

ทียู ราคาเครื่องละ ๓๒,๔๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๙,๖๐๐ บาท (ราคารวมคา

ติดตั้ง  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 

๒๕๖๓ ดังนี ้

   ๑ ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา ๒๔ ,๐๐๐ บีทียู 

   ๒ ราคาท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง  

  ๓ เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไมเกิน ๔๐ ,๐๐๐ บีทียู 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ 

๔ ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

    ๕ มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร  

  ๖ การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศข นาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ ๓ นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

    ๗ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

   (๑ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช ๑ ตั ว ทอทองแดงไปกลับหุม

ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไมเกิน ๑๕ เมตร 

    ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ประธานสภาฯ… 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก จำนวน ๒ ตู ราคาตู

ละ ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๕     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน    ๐   คน 
 

๕.๓.๕ โครงการจัดซ้ือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับลางรถ แบบเคล่ือนท่ี ขนาดแรงดัน

ไมต่ำกวา ๑๕๐ บาร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

อนุมัติเสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือ 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับลางรถ แบบเคลื่อนท่ี ขนาดแรงดันไมต่ำกวา ๑๕๐ บาร จำนวน ๑ 

เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไมมี

ครุภัณฑเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับลางรถ แบบเคลื่อนท่ี จึงทำใหประสบปญหาในการดูแลรักษา

ความสะอาดของรถยนตสวนกลาง นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร  ทิพยคำ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

การ รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

เปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

หัวหนาสำนักปลัดฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 

สืบเนื่องจากสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไมมีครุภัณฑเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับ

ลางรถ แบบเคลื่อนท่ี จึงทำใหประสบปญหาในการดูแลรักษาความสะอาดของรถยนตสวนกลางนั้น 

   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยขอโอนลด  แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ีอ

ให ไดมาซ่ึงสิ่ งกอสราง โครงการคาออกแบบคาควบคุมงานท่ีจายให เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ีอใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณกอน

โอน ๑๒๙,๖๐๐.-บาท จำนวนเงินท่ี โอนลด ๑๖,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๑๓,๖๐๐.- 

บาท    
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โดยขอโอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน โครงการจัดซ้ือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับลางรถ แบบเคลื่อนท่ี ขนาดแรงดันไม

ต่ำกวา ๑๕๐ บาร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณอนุมัติ ๐.๐๐.-บาท 

งบประมาณกอนโอน ๐.๐๐.-บาท จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม ๑๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๑๖,๐ 

๐๐.-บาท  

โครงการจัดซ้ือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับลางรถ แบบเคล่ือนท่ี ขนาดแรงดันไมต่ำ

กวา ๑๕๐ บาร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

   ๑. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใชแรงดันของเหลว 

   ๒. ขนาดแรงดันไมต่ำกวา ๑๕๐ บาร 

   ๓. แบบเคลื่อนท่ีใชงานไดทุกท่ีท้ังท่ีแคบและกวาง 

   ๔. กำลังของมอเตอรไมนอยกวา ๒๕๐๐ วัตต 

   ๕. อุปกรณประกอบของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตองมีครบชุดพรอมท่ีจะใชงาน 

ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับ

ลางรถ แบบเคลื่อนท่ี ขนาดแรงดันไมต่ำกวา ๑๕๐ บาร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ 

บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๕     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน    ๐   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕.๓.๖ โครงการ… 
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  ๕.๓.๖ โครงการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง ขนาด 

๒๐,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๐,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบรหิารสวนตำบลแมเจดีย 

วามีความประสงคขออนุมัติเสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔  ขนาด ๒๐ ,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๐,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ 

๖๑,๒๐๐ บาท เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ ไมเพียงพอจึงทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการเรียนการ

สอน นั้น 

  ในการนี้  จึงขอมอบหมายให นางสาวอรพินท  คำเขียว  ตำแหนง ผูอำนวยการกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือ

รับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน สืบเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลแม เจดีย ไม มีครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอน  

  โดยขอเท็จจริง องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดดำเนินการก้ันหองกระจกในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวน ๓ หอง ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือเปนหอง

สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กตามวัย และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติพ.ศ.๒๕๖๑(National Standard for Childhood Care,Development 

and Education Thailand ๒๐๑๘ มาตรฐานดานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบงชี่ท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพ่ือความปลอดภัย 

  ซ่ึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตองมีการคำนวณ บีทียู ท่ีเหมาะสมกับแบบหองทำงานปกติ 

หรือหองธรรมดา คือ กวาง X ยาวX ๙๐๐= ขนาดบีทียูของแอร โดยคำนวณปริมาณ ตามนัยหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๔๖ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

ดังนั้น หองศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

- มีขนาดกวาง ๔เมตร X ยาว ๑๐เมตร X ๙๐๐ = ขนาด ๓๖,๐๐๐บีทียู + ๑๐เปอรเซ็นต 

  - ตองใชหนวยความเย็น = ๓๙,๖๐๐ บีทียู 

  - ดังนั้น ตองใชเครื่องขนาด = ๒๐,๐๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง/หอง 

เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว และเพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดียเปนไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็น

ควรขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.โครงการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง ขนาด ๒๐ ,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๐,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ 

เครื่อง งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท ดังนี้ 
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-๑๘- 
 

   ขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองชลประทาน  บานปาแงะ หมูท่ี ๕ งบประมาณกอนโอน 

๓๘๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลด ๖๑,๒๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๑๘,๘๐๐.- 

บาท  

   ขอโอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑสำนักงาน รายการโครงการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน (ราคารวมคาติดตั้ง ขนาด ๒๐ ,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๐,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง

งบประมาณกอนโอน ๒,๔๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๖๑,๒๐๐.- งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๖๓,๒๐๐.- บาท 

โครงการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง ขนาด ๒๐ ,๐๐๐ 

บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๐,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

  ๑ ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา ๒ ๐,๐๐๐ บีทียู 

   ๒ ราคาท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง  

  ๓ เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสา มารถในการทำความเย็น ขนาดไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ 

๔ ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

    ๕ มีความหนวงเวลาการ ทำงานของคอมเพรสเซอร 

  ๖ การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ ๓ นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

    ๗ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

   (๑ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช ๑ ตัว ทอทองแดงไปกลับหุม

ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไมเกิน ๑๕ เมตร 

    ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน (ราคารวมคาติดตั้ง ขนาด ๒๐ ,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๒,๔๐๐ บาท

ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๕     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน    ๐   คน 
 

๕.๔ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย (แทนตำแหนงวาง  

ประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กับการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย แทน

ตำแหนงวาง ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

   เนื่องจาก นายจำลอง  อินตะนำ ตำแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

หมูท่ี ๑๒ บานใหมพัฒนา ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๒ ตาย  

และเนื่องจากนายจำลอง  อินตะนำ ตำแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี 

๑๒ บานใหมพัฒนา เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย จึงทำใหพนจากตำแหนงดังกลาวดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๑๐๖ (๒ ตาย  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔   

ขอ ๑๐๓ (๑  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวา

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

   ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความ

จำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ (๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

 

ขอ ๑๐๗ ภายใต… 
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  ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแต

กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

   การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนำ

วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก

สภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมี

สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองได

เพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 

โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุม

ประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุด

เทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏ

วายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน วิธีการเสนอชื่อ

และการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมใหประธานท่ีประชุมเชิญ

สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 

  ขอ ๓๙ การเสนอญัตติดวยวาจานั้น ใหนำความในขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย

อนุโลม การรับรองญัตติเชนวานี้ ใหกระทำโดยวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 

  ขอ ๖๓ สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคำใดตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือ

ข้ึนพนศีรษะ เม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ี

ซ่ึงจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 
 

การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

(แทนตำแหนงวาง  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรเปนการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย (แทนตำแหนงวาง ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอ

ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ตามขอ ๑๐๗ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 

นายยงยุทธ ยาวุฒิ ขอเสนอ  นางสาวสุดา  หลาปา   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๓ .  

(ส.อบต.ม. ๘    เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนท่ี ๑ โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑.  นายอุดร  นะนุน   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑  

   ๒.  นางกิมไหล  สิงหราช   สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๒  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ...  

    มีสมาชิกสภาฯทานใดมีความเห็นอ่ืนหรือประสงคจะอภิปรายนำเสนอตอท่ีประชุมหรือไม  

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๕  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐   คน 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๖.๑ การขอข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีปาชุมชนบานปางมะกาด 

ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  

นายกฯ  เนื่องจากหมูบานปางมะกาด ไดทำประชาคมและมีการเสนอใหพ้ืนท่ีใกลวัดปางมะกาดเปน

ปาชุมชนของหมูบาน ดังนั้นทางหมูบานจึงขอใหองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย นำผลการประชุม

ของหมูบานปางมะกาดเขาสูวาระการประชุมขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย นั้น 

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ขอนำเรียนวา สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มี

อำนาจหนาท่ีในการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล พิจารณาและใหความ

เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการ

บริหารสวนตำบลใหเปนไปตามกฎหมาย ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทานั้น   

ประกอบกับพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๒ ชุมชนทองท่ีใดท่ีอยูในอำเภอ

เดียวกันกับพ้ืนท่ีปาซ่ึงอยูนอกเขตปาอนุรักษ และมีความสามารถดูแลรักษาปานั้นได หากประสงค

จะนำพ้ืนท่ีปานั้นมาจัดตั้งเปนปาชุมชน ใหบุคคลในชุมชนนั้นจำนวนตั้งแตหาสิบคนข้ึนไปรวมกันตั้ง

ตัวแทนเปนหนังสือเพ่ือยื่นคำขอจัดตั้งปาชุมชนตอผูวาราชการจังหวัด หรือในกรณีท่ีมีคณะกรรมการ

ปาชุมชนประจำจังหวัดแลวใหยื่นตอคณะกรรมการปาชุมชนประจำจังหวัดแหงทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยู

หรือผูซ่ึงคณะกรรมการปาชุมชนประจำจังหวัดมอบหมาย และตามมาตรา ๓๒ วรรคทาย แหง

พระราชบัญญัติเดียวกันนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอจัดตั้งปาชุมชนและการอนุมัติให

จัดตั้งปาชุมชนใหเปนไป 

อีกท้ัง ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย

ปาชุมชน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดตั้งและขยายเขตปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙ 

การยื่นคำขอตามขอ ๘ กรณีท่ีจังหวัดใดยังไมเคยมีการจัดต้ังปาชุมชนมากอน ใหยื่นคำขอตอผูวา

ราชการจังหวัดแหงทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยู และกรณีท่ีจังหวัดใดมีการจัดตั้งปาชุมชนแลว ใหยื่นคำขอ

ตอคณะกรรมการปาชุมชนประจำจังหวัดแหงทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยูหรือผูซ่ึงคณะกรรมการปาชุมชน

ประจำจังหวัดมอบหมาย และขอ ๑๔ ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงนายอำเภอแหงทองท่ีและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งของพ้ืนท่ีปาท่ีขอจัดตั้งปาชุมชน เพ่ือสอบถามความเห็นในการจัดตั้ง

ปาชุมชน โดยกำหนดใหนายอำเภอแหงทองท่ีและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงความเห็น

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ หากไมแจงความเห็นภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาไม

คัดคานใหมีการจัดตั้งปาชุมชน 

ดังนั้น สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงไมมีอำนาจพิจารณาการขอข้ึนทะเบียน

พ้ืนท่ีปาชุมชนบานปางมะกาดแตอยางใด ซ่ึงกฎหมายกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มี

เพียงตองแจงความเห็นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก

เจาหนาท่ีเทานั้น จึงขอใหทานยื่นคำขอจัดตั้งปาชุมชนไปยังสำนักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองท่ีท่ี

รับผิดชอบ หรือศูนยปาไมแหงทองท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือสถานท่ีอ่ืนหรือโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรม

ปาไมประกาศกำหนด โดยตรงตอไป 
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ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก 

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชุมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

 

                       (ลงชื่อ         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวกฤษณา นามวงศ  

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 


