
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันศุกร ที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม 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 หมูท่ี ๑  

๔ นายคำหลา  ปวงตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑  

๕ นางกิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๒  

๖ นายสมยศ  ต่ำคำดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๒  

๗ นางสาวสุดา  หลาปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๓  

๘ นางรุงนภา  ใหมคำหลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๓  

๙ นายสวาท  ชื่นจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๔  

๑๐ นายบุญสง   พาจรชิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๔  

๑๑ นางพวงเพ็ชร  ชัยดิลกวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๕  

๑๒ นายเล็ด  เปลี่ยววิญญา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๕  

๑๓ นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๖  

๑๔ นายธนู  เต็มแบบ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดยี หมูท่ี ๗  

๑๕ นางสาวโสภา  สลาปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๘  

๑๖ นายวีรพน  ศรีวิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๙  

๑๗ นายคำ  มณีวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๙  

๑๘ นายสมศักดิ์  พฤษหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๐  

๑๙ นายบุญสง  วิเศษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๐  

๒๐ นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๒  

๒๑ นางละออ จันตะมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๓  

๒๒ นายจันทรแดง  สุลัยยะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๓  

๒๓ นายสมศักดิ์  ผิวงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๔  

๒๔ นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๕  

๒๕ นายณรงค  นวลยิ่ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๖  

๒๖ นางสาวกฤษณา นามวงศ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

 

ผูลาประชุม… 



~ ๒ ~ 
 
ผูลาประชุม 

- ไมมี 
 

ผูขาดประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายพร ทามัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๕  
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายถวิล  ทานศิลา นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายประหยัด  ยาวิราช รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายสะริภน  จันทรติ๊บ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๔ นางสาวศรีแพร ชมชืน่ เลขานกุารนายกองคการบริหารสวนตำบล  

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 น.ส.จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ ์ พนักงานจางท่ัวไป  
 

สรุป  ผูมาประชุม จำนวน ๒๖  คน  ผูลาประชุม  จำนวน  ๐  คน 

   ผูขาดประชุม จำนวน ๑   คน  ผูเขารวมประชุม  จำนวน  ๑๑ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว และครบองคประชุม นางสาวกฤษณา นามวงศ ตำแหนง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงไดเชิญนางยุพิน คุมพันธ ตำแหนง ประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบตอท่ีประชุม 
   ๑.๑ การนับองคประชุม/การขาด/การลา ในการประชุมครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕ ๖๒ มาตรา ๕๖ กำหนดใหในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๒๕ วรรคสอง กำหนดใหประธานสภาทองถ่ินมีหนาท่ีตรวจดูวาสมาชิก
สภาไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม และขอ ๒๕ กำหนดใหเลขานุการสภาทองถ่ินตรวจสอบ
รายชื่อวาครบองคประชุมหรือไม  

การประชุม… 



~ ๓ ~ 
 

  การประชุมในครั้งนี้ มีผูมาประชุม จำนวน ๒๖  คน มีผูลาประชุม จำนวน  ๐ คน  

มีผูขาดการประชุม จำนวน    ๑ คน และมีผูเขารวมประชุม จำนวน     ๑๑ คน 

เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว จึงถือวา

ครบองคประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

   ๑.๒ การนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อาศัยอำนาจตามขอ ๒๓ ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ในการบอกนัดในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผานมา โดยกำหนดนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกรท่ี ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ 

น. เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการประชุมสภาฯ สมัย  สามัญ  สมัยท่ี   ๒  ครั้งท่ี   ๑   

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔   เม่ือวันศุกร  ท่ี  ๑๓  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ท่ีผานมา จึงขอใหสมาชิก

สภาทุกทาน ไดตรวจสอบตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม และมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอ

แกไขถอยคำในรายงานการประชุมทอนใดตอนใดหรือไม 

- ถามี จะไดขออาศัยอำนาจตาม ขอ ๓๓ วรรคสอง ในการขอมติของท่ีประชุมในการแกไข 

- เม่ือไม มีการเสนอแก ไข จึ งขอตรวจนับองคประชุม  ตามขอ ๗๖  ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตาม

ขอ ๗๓ (๑  การออกเสียงลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑  ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ 

ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและไมมีการแกไข จึงใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน   ๐   คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ  ในการประชุมในครั้งนี้ ไมมีผูยื่นกระทูถามท่ัวไป ตามขอ ๙๒ และไมมีผูยื่นกระทูถามดวน 

ตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระ… 



~ ๔ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป 

๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่ีผานมา และไดสงมอบรางขอบัญญัติดังกลาวใหกับ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหเสร็จสิ้น นั้น 

   ดังนั้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการรายงานผลการรับคำแปร

ญัตติฯ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตอท่ีประชุมทราบตอไป 
 

  สรุปรายงานการผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางสาวสุดา หลาปา เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

ประธานคณะกรรมการฯ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔ ท่ีผานมา และไดมีมติกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐น. จำนวนวันละ ๘ ชั่วโมง รวมระยะเวลาท้ังสิ้นจำนวน ๒๔ ชั่วโมง 

โดยใหเสนอคำแปรญัตติได ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย นั้น 

ผลปรากฏวา ในวันเวลาดังกลาว คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไดรอรับคำแปรญัตติจาก

ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน แตไมมีผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

แมเจดียทานใดยื่นเสนอคำขอแปรญัตติแตอยางใด จึงสรุปผลตามรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเสียงขางมาก ๓ ตอ ๐ เสียง โดยพิจารณาแลวเห็นพอง

ตองกันอยางเปนเอกฉันทวา เม่ือไมมีผูยื่นคำขอแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหยืนตามรางเดิม และเพ่ือใหการ

ปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยสอดคลองตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงเห็นควร

สรุปผลไวดังนี้ 

๑. คำแถลงงบประมาณ ประมาณการรายรับ และประมาณการายจาย ไมมีการแกไข  

๒. ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

    ๓. ไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนไมมีการสงวนคำแปรญัตติ 

 

 

ดังนั้น จึงถือวา... 



~ ๕ ~ 
 

ดังนั้น จึงถือวารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเปนท่ีเรียบรอย

แลว โดยมีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และเห็นควรเรียนมา

เพ่ือโปรดทราบ และนำเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ 

และวาระท่ี ๓ ตอไป     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ  เนื่องจากสภาฯ จะตองรับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของไดบัญญัติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  ๑  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มาตรา ๘๗ วรรคทาย กำหนดในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจะแปรญัตติ

เพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึงมิได

เปนรายจายท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกำหนดใหจายตามกฎหมาย  

๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 

ขอ ๒๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถ่ินและการ

พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอำนาจใหความเห็นชอบหรือ

อนุมัติใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย ระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

   ๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

   ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะท่ีมี

การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปน

อยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใด

แลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

 

ประธานสภาฯ... 



~ ๖ ~ 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดำเนินการรายงานผลการรับคำแปรญัตติ และ

รายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติตอท่ีประชุมทราบแลวนั้น เนื่องจากในวันเวลาและสถานท่ี

รับขอเสนอแปรญัตติดังกลาวขางตน ตามบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ และการ

รายงานผลของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ปรากฏวา ไมมีผูยื่นคำเสนอแปรญัตติแตอยางใด  

   ประกอบกับในท่ีประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ไดถือมติเสียงขางมาก ๓ ตอ ๐ เสียง 

โดยพิจารณาแลวเห็นพองตองกันอยางเปนเอกฉันท จึงใหสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล

แมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยืนตามรางเดิม เพ่ือใหสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียพิจารณา นั้น 

   ในลำดับตอไป จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ โดยพิจารณาปรึกษาเรียง

ตามลำดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

   ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวา เห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการ

แปรญัตติหรือไม มีทานใดจะขออภิปรายซักถามหรือมีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการแปร

ญัตติ ขอเชิญยกมือและลุกข้ึนอภิปรายเปนรายบุคคล  

ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอยางอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  

   เม่ือไมมีขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

ปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑  การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑  ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการเห็นชอบดวยกับรางบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามขอเสนอของคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๔     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, งดออกเสียง 

จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน   ๐   คน 

    - มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๓ ข้ันลงมต ิ

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ๑  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มาตรา ๘๗ วรรคสาม เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลว ใหเสนอนายอำเภอ

เพ่ือขออนุมัติ และใหนายอำเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติ

ดังกลาว 

๒  ระเบียบ… 



~ ๗ ~ 
 
  ๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลวนั้น 

   - ท่ีประชุมจะเสนอใหลงมติใหมีการอภิปรายหรือไม  

   - เม่ือไมมีจึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

ปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือ ข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๒๔ เสียง, 

ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
 

๕.๓ ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยอยเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย 

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากสภาฯ จะตองรับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ในการขอความเห็นชอบรับอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกทางราชการ มีขอระเบยีบกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้  

๑  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๗  พ.ศ.๒๕๖๒  

มาตรา ๖๘(๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต

องคการบรหิารสวนตำบลในการคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

    ๒  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  มาตรา ๑๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครอง
ใหมีการใชและการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด  
  มาตรา ๑๒๒ ใหระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกำหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหาร
พัสดุของหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไมอยูภายใตบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
๒๕๔๙ แลวแตกรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

๓  ระเบียบ... 



~ ๘ ~ 
 

๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘   

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ “พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกำหนดไว
ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ  

ขอ ๙ ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือ
ใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติด
พันหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากสภาหนวยการบริหาราชการสวนทองถ่ินนั้น 

๔  หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท๐๘๐๘.๒/ว๖๗๘๒ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ขอ ๑. กรณีขอหารือเก่ียวกับอำนาจของสภาทองถ่ินในการรับเอาพัสดุท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปน 

กรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ 
เห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
บัญญัติวา ใหยกเลิก บทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๓ มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการพัสดุ สำหรับกรณีอ่ืน ท่ีมิไดเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป หาก
ขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือ
ใหสิทธิเก่ียวกับพัสดุ หรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาว มีเง่ือนไขหรือมีภาระติด
พัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินและเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดี 
หลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ตอไป 

๕  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลง
วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ขอ ๑. ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การ
จัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และ
ขอกําหนดใดๆ ของหน วยงานของรัฐ ท่ีอยูภ ายใตบั งคับแห งพระราชบัญญั ตินี้ ”  ซ่ึ งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมิได
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือให
สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติด
พัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุ หรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภา
ทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดี หลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตอง
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๔ “การบริหารพัสดุ” ตอไป 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
๕.๓.๑ ชุดครุภัณฑ… 



~ ๙ ~ 
 

๕.๓.๑ ขอความเห็นชอบรับโอนชุดครุภัณฑเพ่ือการแปรรูปกาแฟ จำนวน ๑ ชุด สำหรับ

วิสาหกิจชุมชน กลุมวนเกษตรอินทรียพ้ืนท่ีตนน้ำ (บานปางมะกาด ตำบลแมเจ ดีย อำเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ การขอ

ความเห็นชอบ การรับอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกทางราชการ ตอไป 

นายกฯ    เรียนประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

  ในการขอความเห็นชอบการรับอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกทางราชการครั้งนี้ มีจำนวน ๑ 

ชุด ซ่ึงเปนการรับโอนครุภัณฑ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค 

กิจกรรมยอยเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

   ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ท่ี ชร ๐๐๐๙.๒/ว ๙๙๗๓ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จะดำเนินโครงการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยอยเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟ

อินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยดำเนินการ

อบรมเกษตรกรและสนับสนุนครุภัณฑเพ่ือการแปรรูปกาแฟในพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ วิสาหกิจชุมชน 

กลุมวนเกษตรอินทรียพ้ืนท่ีตนน้ำ (บานปางมะกาด ตำบลแมเจดีย อำเภอเ วียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย ในการนี้ เพ่ือใหการดำเนินงานโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ครุภัณฑท่ีสนับสนุนใหแกกลุมเกษตรกรจะตองมีหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาใหอยู

ในสภาพดีและเกิดประโยชนสูงสุดแกกลุมเกษตรกร จังหวัดเชียงราย จึงขอใหหนวยงาน องคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนหนวยรับโอนครุภัณฑเพ่ือการแปรรูปกาแฟ จำนวน ๑ ชุด ซ่ึงหากไม

ขัดของในการรับโอนครุภัณฑดังกลาว ขอความกรุณาแจงจังหวัดเชียงรายทราบ นั้น 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดรับทราบหนังสือดังกลาวขางตน เม่ือวันท่ี 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับในชวงท่ีผานมาในพ้ืนท่ีตำบลแมเจดีย เกิดการการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมี

คำสั่งท่ี ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดใหพ้ืนท่ีตำบลแมเจดียเปนพ้ืนท่ีความคุม

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ โดยขอ ๓ ของคำสั่งกำหนดหาม

มิใหจัดกิจกรรมสังสรรค งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมรวมกลุมท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ทุกประเ ภทอยางเครงครัด จึงไมสามารถนำเสนอ

เรื่องการรับโอนครุภัณฑดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียได และตอมาเนื่องจาก

สถานการณในพ้ืนท่ีเริ่มดีข้ึน ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งท่ี ๗๐/๒๕๖๔ 

ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยกเลิกกำหนดพ้ืนท่ีตำบลแมเจดียเปนพ้ืนท่ีควบคุม นั้น 

ตามขอระเบียบ... 



~ ๑๐ ~ 
 

ตามขอระเบียบกฎหมายท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดแจงใหท่ี

ประชุมรับทราบแลวนั้น จึงขอเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการขอความ

เห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค 

กิจกรรมยอยเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชุดครุภัณฑเพ่ือการแปรรูปกาแฟ จำนวน ๑ ชุด 

สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุมวนเกษตรอินทรียพ้ืนท่ีตนน้ำ (บานปางมะกาด ตำบลแมเจดีย  อำเภอ

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประกอบดวยครุภัณฑพรอมระบบไฟฟาตอเชื่อครุภัณฑตางๆ ดังนี้ 

๑ เ ครือ่งลอยเชอรรี่ ระบบไซฟอน   จำนวน ๑ เครื่อง 

๒ เค รื่องปอกเชอรรี่กาแฟ   จำนวน ๑ เครื่อง 

๓ เครื่องสีกะลากาแฟ     จำนวน ๑ เครื่อง 

๔ ชุดหมักกะลา กาแฟและระบบทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด  

๕ เครื่องวัดความชื้น     จำนวน ๑ เครื่อง 

จึงนำเรียนเพ่ือโปรดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีไดรับฟงคำชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดการขอความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยอยเตรียมความ

พรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชุดครุภัณฑเพ่ือการแปรรูปกาแฟ จำนวน ๑ ชุด สำหรับวิสาหกิจชุมชน 

กลุมวนเกษตรอินทรียพ้ืนท่ีตนน้ำ (บานปางมะกาด ต ำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว 

   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยอยเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟ

อินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชุดครุภัณฑเพ่ือการ

แปรรูปกาแฟ จำนวน ๑ ชุด สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุมวนเกษตรอินทรียพ้ืนท่ีตนน้ำ (บานปางมะ

กาด ต ำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๔  เสียง, ไม

เห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐  คน 

 
 
 

 
๕.๔ ขออนุมัติโอน... 



~ ๑๑ ~ 
 

๕.๔ ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามขอ ๒๗ 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนตองรับทราบขอระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของงสภา

ทองถ่ิน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๔.๑ โครงการจดัซ้ือเครือ่งวัดอุณหภูมิรางกาย (เครื่องเทอรโมสแกน พรอมขาตั้ง  

จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๕,๗๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม

ทราบตอไป 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคเสนอขอ

อนุมัติ ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย (เครื่องเทอรโมสแกน พรอมขาตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ 

๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๗๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจง

ในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หัวหนาสำนักปลัด ฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียมีครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย เครื่องวัด

อุณหภูมิรางกาย (เครื่องเทอรโมสแกน  ไมเพียงพอท่ีจะใชในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับจาก

รายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค. ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖ ๔ พบผูติดเชื้อ

โควิด-๑๙ รายใหมอีก ๑๘,๐๒๗ ราย มียอดผูปวยยืนยันสะสมแลว ๖๑๕,๓๑๔ ราย อีกท้ังยังมียอด

ผูเสียชีวิตอยางตอเนื่อง โดยการระบาดมียอดผูเสียชีวิตสะสมสูงถึง ๔,๘๙๖ รายแลว และมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนทุกวัน รวมท้ังสถานการณปจจุบันมีการสั่ งปดจังหวัดท่ี มีการระบาด ซ่ึงเปนแหลง

อุตสาหกรรม ทำใหประชาชนจำนวนมากไดเดินทางกลับภูมิลำเนา สงผลใหการเฝาระวังโรคติดตอ

อันตรายจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-๑๙ ขยายพ้ืนท่ีออกไปในวงกวาง นั้น  

นายกองคการ… 



~ ๑๒ ~ 
 

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียพิจารณาแลว เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณในการ
จัดหาครุภัณฑดังกลาวขางตนไว จึงทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ และกอใหเกิดความไมมี

ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น จึงไดมีขอสั่งการใหสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย
ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจาย
รายการใหม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณตอไป โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย (เครื่องเทอรโม
สแกน พรอมขาต้ัง จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่ องละ ๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๗๐๐ 
บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพทำงานและการใหบริการประชาชนตอไป เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว 

จึงเห็นควรขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

   - ตรวจสอบอุณหภูมิความรอนบนรางกาย 

    - ความแมนยำการวัดท่ีควบคุมท่ี บวก/ลบ ๐.๒ องศาเซลเซียส  
    - มีระบบเสียงเตือนอุณหภูมิสูงเกินไป หรือการเตือนอุณหภูมิท่ีผิดปกติเม่ือตรวจวัดได 
    - สามารถวัดอุณหภูมิของรางกายไดระหวาง ๓๔ - ๔๕ องศาเซลเซียส 

    - สแกนบริเวณหนาผากและบริเวณฝามือ ระยะการวัดไมต่ำกวา ๕ เซนติเมตร 
    - หนาจอแสดงผลแบบ LCD บอกอุณหภมิูเปนตัวเลขชัดเจน 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ขางบานนายวีรชาติ บานขันหอม หมู ท่ี ๒ งบประมาณกอนโอน ๖,๔๕๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน ๗๕๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการจัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย (เครื่องเทอรโมสแกน  
จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๙๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม 

๕,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๗๐๐ 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 จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษ ะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป  
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย (เครื่องเทอรโมสแกน พร อมขาตั้ง จำนวน ๓ 

เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๗๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน
เสียง จำนวน    ๒๔     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน   ๐   คน 

๕.๔.๒ โครงการ... 



~ ๑๓ ~ 
 

๕.๔.๒ โครงการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับผูบริหาร ขนาด ๕ ฟุต (โตะทำงานของรอง

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๖ ,๕๐๐ บาท รวม

งบประมาณท้ังส้ิน ๑๓,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม

ทราบตอไป 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคเสนอขอ

อนุมัติ ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือโตะทำงานสำหรับผูบริหาร ขนาด ๕ ฟุต (โตะทำงานของรองนายกองคการบริหารสวนตำบล

แมเจดีย จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๖ ,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจง

ในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หัวหนาสำนักปลัด ฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชกิสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

   เนื่องจากครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานของรองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียมี
สภาพชำรุดเสียหายไปตามสภาพอายุการใชงาน ทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวย
ตอปฏิบัติราชการของผูบริหาร และเกิดความไมพรอมในการทำงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ขององคกรและกระทบตอการใหบริการประชาชน นั้น 
  นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียพิจารณาแลว เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณในการ

จัดหาครุภัณฑดังกลาวขางตนไว จึงทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ และกอใหเกิดความไมมี

ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น จึงไดมีขอสั่งการใหสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย
ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจาย
รายการใหม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณตอไป โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับผูบริหาร ขนาด ๕ ฟุต 
(โตะทำงานของรองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๖ ,๕๐๐ 
บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๓ ,๐๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทำงานและการใหบริการ

ประชาชนตอไป เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงเห็นควรขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

   - โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต 

- โตะมีขนาด ความยาวไมต่ำกวา ๑๕๓ เซนติเมตร ความกวางไมต่ำกวา ๗๗ เซนติเมตร 
และมีความสูงไมต่ำกวา ๗๕ เซนติเมตร 

   - โตะทำงานมีลิ้นชักชนิดใชกุญแจลอค พรอมลูกกุญแจ ๒ ชุด 

   - โครงสรางเปนเหล็กมีความหนาไมต่ำกวา ๐.๔๕ มิลลเิมตร 
   - หนาโตะปดทึบ 
   - มีท่ีพักเทาผลิตจากเหล็กพนสีดำ 

 
โดยขอโอน… 



~ ๑๔ ~ 
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ซอยตาสวาง บา นขันหอม หมูท่ี ๒ งบประมาณกอนโอน ๑๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 

๑๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับผูบริหาร ขนาด ๕ ฟุต (โตะทำงานของรองนายก

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน 

๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๑๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๓,๐๐๐ 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 จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับผูบริหาร ขนาด ๕ ฟุต (โตะทำงานของรองนายก

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๖ ,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

๑๓,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๔     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    

เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน   ๐   คน 
 

๕.๔.๓ โครงการจดัซ้ือเกาอ้ีทำงานผูบริหาร (เกาอ้ีทำงานของรองนายกองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย จำนวน ๒ ตัว  ราคาตัวละ ๒,๙๕๐ บาท รวมงบประมาณ ๕,๙๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอไป 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคเสนอขอ

อนุมัติ ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือเกาอ้ีทำงานผูบริหาร (เกาอ้ีทำงานของรองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวน ๒ 

ตัว ราคาตัวละ ๒,๙๕๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจง

ในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หัวหนาสำนัก… 



~ ๑๕ ~ 
 
หัวหนาสำนักปลัด ฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

   เนื่องจากครุภัณฑสำนักงานเกาอ้ีทำงานของรองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มี

สภาพชำรุดเสียหายไปตามสภาพอายุการใชงาน ทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวย

ตอปฏิบัติราชการของผูบริหารและเกิดความไมพรอมในการทำงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ขององคกรและกระทบการใหบริการประชาชน นั้น 

  นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียพิจารณาแลว เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณในการ

จัดหาครุภัณฑดังกลาวขางตนไว จึงทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ และกอใหเกิดความไมมี

ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น จึงไดมีขอสั่งการใหสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย

ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจาย

รายการใหม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณตอไป โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทำงานผูบริหาร (เกาอ้ีทำงานของรอง

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๒ ,๙๕๐ บาท รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทำงานและการใหบริการประชาชนตอไป เนื่องจากไมได

ตั้งงบประมาณไว จึงเห็นควรขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- โครงเกาอ้ีผลิตจากเหล็กกลม ขนาดไมต่ำกวา ¾ นิ้ว และหนาไมต่ำกวา ๑.๒ มิลลิเมตร 

ดัดข้ึนรูป 

- มีขนาดความกวางไมต่ำกวา ๖๗ เซนติเมตร มีความลึกไมต่ำกวา ๗๓ เซนติเมตร และมี

ความสูงไมต่ำกวา ๑๑๔ เซนติเมตร 

- พนักพิงและท่ีนั่งบุดวยฟองน้ำตัดแตข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนังเทียมหรือผาฝายหรือวัสดุไม

ต่ำกวานี้ 

   - มีท่ีวางแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเม่ียมบุฟองน้ำ หุมดวยวัสดุแบบเดียวกับเกาอ้ี 

   - สามารถปรับระดับความสูงต่ำได 

   - ขาเกาอ้ีแบบ ๕ แฉก แบบมีลอเลื่อน 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางฝาปดรองระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขางถนนสายหลัก บานกูทอง หมูท่ี ๑ ๔ งบประมาณกอนโอน ๗,๒๐๐ บาท ขอ

อนุมัติโอนลด ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๓๐๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือเกาอ้ีทำงานผูบริหาร (เกาอ้ีทำงานของรองนายกองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย  จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๒,๙๕๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขอ

อนุมัติโอนเพ่ิม ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๙๐๐ บาท  

ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ... 



~ ๑๖ ~ 
 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  
   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 
๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชมุ สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทำงานผูบริหาร (เกาอ้ีทำงานของรองนายกองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย จำนวน ๒ ตัว รา คาตัวละ ๒,๙๕๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท ตามท่ี
เสนอ ดวยคะแนนเสียงจำนวน ๒๔ เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐ คน 

 

๕.๔.๔ โครงการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา ขนาด ๔ สายนอก ๑๖ สายใน ขยาย
สูงสุด ๘ สายนอก ๓๒ สายใน พรอมอุปกรณและคาแรงติดตั้ง รวมงบประมาณ ๔๘,๖๐๐ 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 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โครงการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา ขนาด ๔ สายนอก ๑๖ สายใน ขยายสูงสุด ๘ สายนอก 
๓๒ สายใน พรอมอุปกรณและคาแรงติดตั้ง รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔๘,๖๐๐ บาท นั้น 
  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจง
ในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หัวหนาสำนักปลัดฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   
   สืบเนื่องจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีภารกิจและความรับผิดชอบ

ดานการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานอาคารและสถานท่ี รวมท้ังสนับสนุนการควบคุมดูแล
บำรุงรักษาทรัพยสิน สาธารณสมบัติและครุภัณฑขององคการบริหารสวนตำบลใหมีสภาพท่ีพรอมใช
งาน และใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

   และเนื่องจากระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา  เดิมท่ีไดมีการติดตั้งมาตั้งแตเริ่มกอสรางอาคาร
สำนักงาน เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูกใชงานมาเปนเวลายาวนานทำใหมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ในปจจุบัน
ระบบคูสายโทรศัพทภายในมีปญหา โดยบางหมายเลขไมสามารถใชงานไดเลย บางหมายเลข
สามารถใชงานไดแตการใชงานไดยินเสียงบางไมไดยินเสียงบาง สายรับสัญญามีสภาพขาดชำรุด
เสียหายไมสามารถใชงานไดตามปกติหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานในหลายจุด จึงทำใหประสบ
ปญหาในการปฏิบัติราชการ สงผลกระทบใหกระบวนการทำงานเปนไปดวยความยากลำบาก อีกท้ัง
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการใหบริการ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยการขอความ
เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือระบบตู
โทรศัพท (ตูสาขา ขนาด ๔ สายนอก ๑๖ สายใน ขยายสู งสุด ๘ สายนอก ๓๒ สายใน พรอม
อุปกรณและคาแรงติดตั้ง รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔๘,๖๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทำงานและ
การใหบริการประชาชนตอไป  

เนื่องจาก… 



~ ๑๗ ~ 
 

  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงเห็นควรขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    - เครื่องโทรศัพทคีย Key IP จำนวน ๑ เครือ่ง 

    - เครื่องโทรศัพทไรสาย จำนวน ๒ เครื่อง 

    - เครื่องโทรศัพทตั้งโตะแบบโชวเบอร จำนวน ๘ เครื่อง  

    - ระบบสำรองไฟดับไมต่ำกวา ๒๔V สามารถสำรองไฟไดไมนอยกวา ๒ชั่วโมง จำนวน ๑ชุด 

    - อุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายไฟฟา AC Line Surge Protector จำนวน ๑ เครื่อง 

    - ตูกระจายสาย ขนาด ๑๐๐ คูสาย จำนวน ๑ ตู 

   - สายโทรศัพทและอุปกรณติดตั้งสายโทรศัพทภายใน พรอมคาแรงตดิตั้งท้ังระบบ  

  จำนวน  ๑ ระบบ 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็กขางอาคารอเนกประสงคในหมูบาน (ซอย ๖ บานส า หมูท่ี ๓ งบประมาณกอนโอน 

๕,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑ สำนักงาน รายการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา  จำนวน ๑ ตู ราคา ๔๘,๖๐๐ บาท 

งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๕,๐๐๐ บาท  
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ซอย ๔ บ านสา หมู ท่ี ๓ งบประมาณกอนโอน ๑๑,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 

๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา  จำนวน ๑ ตู ราคา ๔๘,๖๐๐ บาท 

งบประมาณกอนโอน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๑๖,๐๐๐ บาท  

 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ขางถนนลาดยางสายหลัก บานสันกู ห มูท่ี ๔ งบประมาณกอนโอน ๑๒,๐๐๐ บาท ขอ

อนุมัติโอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา  จำนวน ๑ ตู ราคา ๔๘,๖๐๐ บาท 

งบประมาณกอนโอน ๑๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๒๘,๐๐๐ บาท  

โดยขอโอน… 



~ ๑๘ ~ 
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (สายเลียบคลองชลประทาน บานปาแงะ หมูท่ี ๕  งบประมาณกอนโอน ๘,๘๐๐ บาท ขอ

อนุมัติโอนลด   ๘,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา  จำนวน ๑ ตู ราคา ๔๘,๖๐๐ บาท 
งบประมาณกอนโอน ๒๘,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๘,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๓๖,๘๐๐ บาท  
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชุมชนอาขา สายท่ี ๑ บานสันมะนะ หมูท่ี ๖  งบประมาณกอนโอน ๑๓,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด ๑๑,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๒๐๐ บาท 

   โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา  จำนวน ๑ ตู ราคา ๔๘,๖๐๐ บาท 
งบประมาณกอนโอน ๓๖,๘๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๑๑,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๔๘,๖๐๐ 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 วาดวยขอบงัคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือระบบตูโทรศัพท (ตูสาขา ขนาด ๔ สายน อก ๑๖ สายใน ขยายสูงสุด ๘ 

สายนอก ๓๒ สายใน พรอมอุปกรณและคาแรงติดตั้ง รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔๘,๖๐๐ บาท ตามท่ี
เสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๒๔ เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ 
เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 

 

๕.๔.๕ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท รวม

งบประมาณท้ังส้ิน ๕,๙๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 

สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  (สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ… 



~ ๑๙ ~ 
 
นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

อนุมัติเสนอ ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
๕,๙๐๐ บาท นั้น 
  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจง
ในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หัวหนาสำนักปลัดฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
สืบเนื่องจากสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑตูเหล็ก แบบ ๒ บาน ไมเพียงพอ
จึงทำใหประสบปญหาในการจัดเก็บเอกสารของทางปฏิบัติราชการ สงผลกระทบใหกระบวนการ
ทำงานเปนอยางมาก จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตู
ละ ๕,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทำงานและการ
ใหบริการประชาชนตอไป  
  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว หรืองบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงเห็นควรขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    ๑ มีมือจับชนิดบิด  
     ๒ มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น 
     ๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.  

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชุมชนอาขา สายท่ี ๒ บานสันมะนะ หมูท่ี  ๖ งบประมาณกอนโอน ๘,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๑๐๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท 
งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๕,๙๐๐ 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 จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง
ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตู เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท รวม
งบประมาณท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๒๔ เสียง, ไม
เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐ คน 

๕.๔.๖ โครงการ... 



~ ๒๐ ~ 
 

๕.๔.๖ โครงการจัดซ้ือเครือ่งพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๔,๓๐๐ บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓  

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 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) รวม

งบประมาณท้ังสิ้น ๔,๓๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจง

ในรายละเอียดตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หัวหนาสำนักปลัดฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

สืบเนื่องจากสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก ไม

เพียงพอ จึงทำใหประสบปญหาในการปฏบิัติราชการ สงผลกระทบใหกระบวนการทำงานเปนไปดวย

ความยากลำบาก อีกท้ังสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการใหบริการ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา 

โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

๔,๓๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทำงานและการใหบริการประชาชนตอไป  

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว หรืองบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงเห็นควรขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (ตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา ๑๙ หนาตอนาที 

(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา ๑๕ หนาตอนาที 

(ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm) 

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๕๐ แผน 

- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

โดยขอโอน… 



~ ๒๑ ~ 
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ซอยตาสวาง บานขันหอม หมูท่ี ๒  งบประมาณกอนโอน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด 
๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ  คงเหลือหลังโอน ๐.- บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer  จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขออนุมัติ
โอนเพ่ิม ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓,๐๐๐ บาท  

 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ชุมชนอาขา สายท่ี ๑ บานสันมะนะ หมูท่ี ๖  งบประมาณกอนโอน ๑,๒๐๐ บาท ขออนุมัติ

โอนลด ๑,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer  จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓,๐๐๐ บาท ขอ

อนุมัติโอนเพ่ิม ๑,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๒๐๐ บาท  
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ขางบานนายวีรชาติ บานขันหอม หมูท่ี ๒ งบประมาณกอนโอน ๗๕๐ บาท ขออนุมัติ

โอนลด ๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๕๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer  จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๔,๒๐๐ บาท ขอ
อนุมัติโอนเพ่ิม ๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๓๐๐ บาท  

  ท้ังนี้  ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามรางบัญชีขอความเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดสำเนาแจกจายใหทราบแลวนั้น เพ่ือให
การดำเนินงานเปนไปดวยความเรยีบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  
   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 
๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง
ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการย กมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๓๐๐ บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๔     เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน    ๐    เสียง, งด
ออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน   ๐   คน 

๕.๔.๗ โครงการ… 



~ ๒๒ ~ 
 

๕.๔.๗ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท รวม

งบประมาณท้ังส้ิน ๕,๙๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 

สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  (กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

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 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๕,๙๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล รักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองคลงั หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอ

ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

รองปลัดฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

สืบเนื่องจาก กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑตูเหล็ก แบบ ๒ บาน ไมเพียงพอ 

จึงทำใหประสบปญหาในการจัดเก็บเอกสารของทางปฏิบัติราชการ สงผลกระทบใหกระบวนการ

ทำงานเปนอยางมาก จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตู

ละ ๕,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทำงานและการ

ใหบริการประชาชนตอไป  

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว หรืองบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงเห็นควรขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

   ๑ มี มือจับชนิดบิด 

    ๒ มีแผนชั้นปรั บระดับ ๓ ชิ้น 

    ๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.  

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ซอย ๕ บานหนองบัว (สันปากอ หมูท่ี ๑๐  งบประมาณกอนโอน ๓๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ

โอนลด ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐,๑๐๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท 

งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๕,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๕,๙๐๐ บาท  

 

ท้ังนี้ ปรากฏ… 



~ ๒๓ ~ 
 

 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 จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือตู เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ราคาตูละ ๕,๙๐๐ บาท รวม

งบประมาณท้ังสิ้น ๕,๙๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนัก

งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔ เสียง, ไม

เห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน  ๐  คน 
 

๕.๔.๘ โครงการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับเจาหนาท่ี ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคาตัว

ละ ๖,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๖,๕๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายกฯ  ดวยไดรับแจงจาก กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขออนุมัติ

เสนอ ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือโตะทำงานสำหรับเจาหนาท่ี ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๖,๕๐๐ บาท รวม

งบประมาณท้ังสิ้น ๖,๕๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล รักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองคลงั หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอ

ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

รองปลัดฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

สืบเนื่องจาก กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑโตะทำงานสำหรับเจาหนาท่ี

จัดเก็บรายได ซ่ึงไมเพียงพอ จึงทำใหประสบปญหาในการปฏิบัติราชการ สงผลกระทบให

กระบวนการทำงานเปนอยางมาก จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยการขอความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับเจาหนาท่ี 

ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๖,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๖,๕๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพทำงานและการใหบริการประชาชนตอไป  

 

เนื่องจาก… 



~ ๒๔ ~ 
 

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว หรืองบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงเห็นควรขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    - โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต 

- โตะมีขนาด ความยาวไมต่ำกวา ๑๕๓ เซนติเมตร ความกวางไมต่ำกวา ๗๗ เซนติเมตร 

และมีความสูงไมต่ำกวา ๗๕ เซนติเมตร 

   - โตะทำงานมีลิ้นชักชนิดใชกุญแจลอค พรอมลูกกุญแจ ๒ ชุด 

   - โครงสรางเปนเหล็กมีความหนาไมต่ำกวา ๐.๔๕ มิลลิเมตร 

   - หนาโตะปดทึบ 

   - มีท่ีพักเทาผลิดจากเหล็กพนสีดำ 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร ประเภทรายจาย             

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณกอนโอน ๖๗๕,๑๓๗ บาท ขอ

อนุมัติ โอนลด ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๖๘,๖๓๗ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับเจาหนาท่ี ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคาตัว

ละ ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน ๖,๕๐๐ 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 จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสีย ง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนีต้อไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือโตะทำงานสำหรับเจาหนาท่ี ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ 

๖,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๖,๕๐๐ บาท ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง จำนวน ๒๔ เสียง, 

ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 

 

 

 

 

 

๕.๔.๙ โครงการ... 



~ ๒๕ ~ 
 

๕.๔.๙ โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ * (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๒ ๒,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

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 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ 

นิ้ว รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒๒ ,๐๐๐ บาท นั้น 

  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล รักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองคลงั หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงในรายละเอียดตอ

ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

รองปลัดฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

สืบเนื่องจาก กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ จึง

ทำใหประสบปญหาในการปฏิบัติราชการ สงผลกระทบใหกระบวนการทำงานเปนอยางมาก จึงมี

แนวทางในการแกไขปญหา โดยการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว รวมง บประมาณท้ังสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทำงานและการใหบริการประชาชนตอไป  

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว หรืองบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงเห็นควรขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (ตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็ว

สญัญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๙ MB  

     - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

  ๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำ ขนาดไมนอยกวา 

๒ GB หรือ 

๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ 

GB หรือ 

๓ มีหนวย … 



~ ๒๖ ~ 
 

๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

    - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย 

   - มีDVD-RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 

หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง 

    - มีแปนพิมพและเมาส 

    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หนวย 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ซอย ๕ บานหนองบัว (สันปากอ หมูท่ี ๑๐  งบประมาณกอนโอน ๓๐,๑๐๐ บาท ขออนุมัติ

โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘,๑๐๐ บาท 

โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจาย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน 

๐.- บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๒,๐๐๐ 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 จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการ ยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ * (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว รวมงบป ระมาณท้ังสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน  ๒๔  เสียง, ไม

เห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐  คน 

 

๕.๕ ขออนุมัติ… 



~ ๒๗ ~ 
 

๕.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันตอสภาทองถิ่น จำนวน ๑ โครงการ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากสภาตองรับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ ๓๙ กำหนดวา “การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใด ใหเบิกไดแตเฉพาะในปงบประมาณนั้น รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ีมิตองจัดทำขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป เวนแต (๑ เปนเงินงบประมาณรายจ ายท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันใน
ปงบประมาณนั้น และไดรับอนุมัติใหกันเงินไวตอผูมีอำนาจตามระเบียบแลว ประกอบกับขอ ๕๙ 
กำหนดวา “ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความ
จำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
๕.๕.๑ โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร บานใหมพัฒนา หมูท่ี ๑๒ งบประมาณ 

๒๗๐,๐๐๐.-บาท 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอไป 

นายก ฯ   ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
  ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไดกำหนดโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย         
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสราง ไวในขอบัญญัติดังกลาว เนื่องจากโครงการ
เจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร บานใหมพัฒนา หมูท่ี ๑๒ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.-บาท ซ่ึงยังคง
คางดำเนินการและยังมีความจำเปนท่ีจะตองดำเนินการ แตเนื่องจากติดปญหาเรื่องสถานท่ี และขัน
ตอนการดำเนินงาน และการขออนุญาตขุดเจาะ ดังนั้นจึงตองขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ใน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยการดำเนินการกอสรางตามโครงการดังกลาวขางตน จะเปนประโยชน
ตอประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะเปนโครงการท่ีผานการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินมาแลว 
ซ่ึงยังคงมีความจำเปนท่ีจะตองจายเงินนั้นตอไปอีก จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  
   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 
๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ ก ารออกเสียง
ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิ ธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามโครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บานใหมพัฒนา หมูท่ี ๑๒ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.-บาท ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๒๔
เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  
๐ คน 

๕.๖ ขอความเห็น… 



~ ๒๘ ~ 
 

๕.๖ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลบานปางมะกาด 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุมทราบตอไป 

นายก ฯ   ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

  ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด ท่ี ชร.๑๑๓๒.๐๗/๒๐๒ ลง
วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด ตำบลแมเจดีย 
อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ไดรับมอบอำนาจจากผูอำนวยการกรมทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใหดำเนินการยื่น คำขอใชพ้ืนท่ีของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐในเขตปาสงวน
แหงชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
โดยในสวนของโครงการขอใชประโยชนพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติขุนแจ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย ซ่ึงตามแบบ ป.ส.๑๗ ขอ ๔.๕ โครงการดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยู เพ่ือประกอบการพิจารณาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ดังนั้น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด จึงมีความ
จำเปนตองขอรับการพิจารณาจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการใหความเห็นชอบ
ของโครงการขอใชประโยชนพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด ภายในเขต

ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติขุนแจ จำนวน ๑ โครงการ นั้น 
ประกอบกับตามหนังสืออำเภอเวียงปาเปา ดวนท่ีสุด ท่ีชร ๐๐๒๓.๒๔/ว๒๔๖ ลงวันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดวยสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอ ไดรับแจงจากสำนักงานการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงรายวา กรมปาไมแจงวา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการและผล

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเห็นชอบขยายระยะเวลาใน

การยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐยื่นคำขอ

อนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยาย

ระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอโดยจะ

ไมใหมีการผอนผันอีก ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองและยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคำขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาท้ังใน

สวนท่ีไดดำเนินการกอสรางไปแลวแตยังไมไดขออนุญาตเชน อาคารสำนักงาน โรงเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ถนน การขุดลอก แหลงน้ำ การกอสรางฝาย สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย เปนตน และท้ังใน

สวนแผนนงาน/โครงการท่ีจะดำเนินการตามระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดไวนั้น 

กองชาง… 



~ ๒๙ ~ 
 

กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาวขางตน เขาตอท่ีประชุม

สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชประโยชนพ้ืนท่ี

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด ตำบลแมเจดีย ในเขตปาสงวนแหงชาติ เขต

อุทยานแหงชาติขุนแจดังกลาวตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลบานปางมะกาด ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง จำนวน    ๒๔  เสียง, ไม

เห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐ คน 
 

๕.๗ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ของหมูบานหวยทราย หมูท่ี ๙ 
ตำบลแมเจดีย โครงการกอสรางฌาปนสถาน (สุสานบานหวยทราย  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุมทราบตอไป 

นายก ฯ   ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ตามหนังสืออำเภอเวียงปาเปา ดวนท่ีสุด ท่ีชร ๐๐๒๓.๒๔/ว๒๔๖ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  ดวยสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอ ไดรับแจงจากสำนักงานการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงรายวา กรมปาไมแจงวา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการและผลการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอ
อนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเขา
ทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายระยะเวลาใน
การยื่นคำขออนุญาตตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอโดยจะไมใหมีการผอน
ผันอีก ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองและยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดไว  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคำขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาท้ังในสวนท่ีได
ดำเนินการกอสรางไปแลวแตยังไมไดขออนุญาตเชน อาคารสำนักงาน โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ถนน การขุดลอก แหลงน้ำ การกอสรางฝาย สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย เปนตน และท้ังในสวน
แผนนงาน/โครงการท่ีจะดำเนินการตามระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดไวนั้น 

ประกอบกับ… 



~ ๓๐ ~ 
 

ประกอบกับหนังสือผูใหญบานหวยทราย หมูท่ี ๙ ตำบลแมเจดีย ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่ีผามา เรื่อง การขอใชท่ีดินในเขตปาไมนั้น บานหวยทราย หมูท่ี ๙ 

ตำบลแมเจดีย ไดมีการกอสรางฌาปนสถานประจำหมูบานข้ึนเพ่ือเปนประโยชนแกประชาชนใน

พ้ืนท่ี  และเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ผูใหญบานหวยทราย หมูท่ี ๙ จึงมีความจำเปนขอรับ

การพิจารณาจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการใหความเห็นชอบการขอใชประโยชน

ในเขตปาสงวนแหงชาติ โครงการกอสรางฌาปนสถาน (สุสานบานหวยทราย บานหวยทราย หมูท่ี 

๙ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

   กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาวขางตน เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติ โครงการกอสรางฌาปนสถาน (สุสานบานหวยทราย บานหวยทร าย หมูท่ี ๙ 

ตำบลแมเจดีย ดังกลาวตอไป   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ของหมูบานหวยทราย 

หมูท่ี ๙ ตำบลแมเจดีย โครงการกอสรางฌาปนสถาน (สุสานบานหวยทราย  ตามท่ีเสนอ ดวย

คะแนนเสียง จำนวน    ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง 

(ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐ คน 
 

๕.๘ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาต/ิ

เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากสภาตองรับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ๑ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 

๒๕๕๙  มาตรา ๑๓/๑ วรรคแรก ในกรณีท่ีสวนราชการและหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะใช

พ้ืนท่ีบางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืน 

ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมี

อำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวน

แหงชาติได และในบริเวณดังกลาวมิใหนำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกการท่ีสวน

ราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น ๆ จำเปนตองกระทำเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใชประโยชนในพ้ืนท่ีนั้น 

 

๒ ระเบียบ ... 



~ ๓๑ ~ 
 
   ๒ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน

ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ขอ ๖ หนวยงานของรัฐประสงคจะขอใชพ้ืนท่ีบางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เปน

สถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืน ใหยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทายระเบียบนี้

ตอจังหวัดทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานท่ีอธิบดีกำหนด พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ี

ระบุไวในใบรับคำขอ 

๓ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติวาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัย

ในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ขอ ๖ วรรคแรก บุคคลใดท่ีมีความจำเปนและประสงคจะขออนุญาตเขาทำประโยชนหรือ

อยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๒๐ หรือแบบ ป.ส. ๒๑ แลวแต

กรณี ทายระเบียบนี้ ตอจังหวัดทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานท่ีอธิบดีกำหนด พรอมดวยเอกสาร

หรือหลักฐานตามท่ีระบุไวในใบรับคำขอ และใหจัดทำคำชี้แจงเก่ียวกับเหตุผลและความจำเปนท่ีตอง

ขออนุญาตประกอบคำขอดวย 

ขอ ๖ วรรคเจ็ด การขออนุญาตเพ่ือสรางศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนาพุทธ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูยื่นคำขอ 

  ขอ ๖ วรรคสิบเอ็ด การขออนุญาตเพ่ือกอสรางสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ การ

อนุญาตเพ่ือการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการขยะ และเพ่ือการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูยื่นคำขอ 

  ขอ ๖ วรรคสิบสอง การขออนุญาตเพ่ือกรณีโครงการท่ีมีวัตถุประสงคอันกอใหเกิดประโยชน

ตอประเทศชาติ และประชาชนโดยสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความม่ันคง หรือ

การพัฒนาประเทศ อยางแทจริง ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เปนผูยื่นคำขอ 

  ๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๕/ว ๔๑๓๗  ลงวันท่ี ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่อง การเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และการขอผอน

ผันมติคณะมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทำ

ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 

๒๕๖๓ และขอใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดลงมติวา เห็นชอบ

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ หากปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทำ

ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาตอีก ใหพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด ท้ัง

กับหนวยงานเจาของโครงการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเปนผูบังคับใชกฎหมาย ท้ังนี้ ในสวนของ

การยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมี

มตินั้น ใหหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวงเปนผูรวบรวมคำรองขออนุญาตของหนวยงานใน

สังกัดใหครบถวนเพ่ือสงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม ตอ ไป 

๕ ตามหนังสือ … 



~ ๓๒ ~ 
 
  ๕  ตามหนังสืออำเภอเวียงปาเปา ท่ีชร ๐๓๑๘.๑/ว๒๙๓๒ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเพ่ือแกไขปญหากรณีท่ี

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขาทำประโยชน ในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาตและใหสวน

ราชการหรือหนวยงานของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ี

ไดรับการผอนผันตามคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยใหดำเนินการใหถูกตองตาม

ระเบียบและกฎหมายวาดวยปาไม ซ่ึงไดยื่นคำขออนุญาตไวแลว หรือยื่นคำขออนุญาตเขาทำ

ประโยชนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นั้น 

  ๖ ตามหนังสืออำเภอเวียงปาเปา ดวนท่ีสุด ท่ีชร ๐๐๒๓.๒๔/ว๒๔๖ ลงวันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดวยสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอ ไดรับแจงจากสำนักงานการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงรายวา กรมปาไมแจงวา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการและผล

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเห็นชอบขยายระยะเวลาใน

การยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรฐัยื่นคำขอ

อนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยาย

ระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอโดยจะ

ไมใหมีการผอนผันอีก ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองและยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคำขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาท้ังใน

สวนท่ีไดดำเนินการกอสรางไปแลวแตยังไมไดขออนุญาตเชน อาคารสำนักงาน โรงเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ถนน การขุดลอก แหลงน้ำ การกอสรางฝาย สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย เปนตน และท้ังใน

สวนแผนนงาน/โครงการท่ีจะดำเนินการตามระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดไวนั้น 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๘.๑ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย 

อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 
นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขต

อุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการกอ สรางขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ขอความ
เห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย  จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ผูอำนวยการ… 



~ ๓๓ ~ 
 
ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ดวยการดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายท้ัง
ในปงบประมาณปจจุบันและในปงบประมาณท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดดำเนิน
โครงการกอสรางในเขตพ้ืนท่ีปาไม เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีท้ังท่ีทำการ
กอสรางท่ีแลวเสร็จ และท่ียังไมแลวเสร็จ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ   

บานทุงยาว  หมูท่ี ๗  ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
ลำดับ โครงการขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา 

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยแอก 
๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยศาลา 
๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยตาด 
๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยกอก 
๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยเฮ้ีย 
๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปงปาไร 
๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยมวง 
๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมหาง 
๙ กอสรางฝายหวยแอก 

๑๐ กอสรางฝายหวยศาลา 
๑๑ กอสรางฝายหวยตาด 
๑๒ กอสรางฝายหวยกอก 
๑๓ กอสรางฝายหวยเฮ้ีย 
๑๔ กอสรางฝายโปงปาไร 
๑๕ กอสรางฝายหวยมวง 
๑๖ กอสรางฝายแมหาง 
๑๗ กอสรางฝายน้ำลนแมหาง 
๑๘ กอสรางประปาผวิดินขนาดใหญ 

ดำเนินการชี้แจงโครงการท่ีขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขต
ปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ โดยไดอธิบายรายละเอียดแยกเปนรายขอรายโครงการ 
ปรากฏตามเอกสารท่ีไดสำเนาแจกจายให สมาชิกทุกคนไดรับทราบแลวนั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  
   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 
๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง
ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพ นศีรษะ ของระเบยีบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม... 



~ ๓๔ ~ 
 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดวยคะแนนเสียง 

จำนวน   ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ 

และไมอยูจำนวน  ๐  คน 
 

๕.๘.๒ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานปางมะกาด หมูท่ี ๘ ตำบล

แมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ
ดำเนินการ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขต
อุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการก อสรางขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ขอความ
เห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานปางมะกาด หมูท่ี ๘ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย  จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ดวยการดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายท้ัง
ในปงบประมาณปจจุบันและในปงบประมาณท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดดำเนิน
โครงการกอสรางในเขตพ้ืนท่ีปาไม เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีท้ังท่ีทำการ
กอสรางท่ีแลวเสร็จ และท่ียังไมแลวเสร็จ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ   

บานปางมะกาด หมูท่ี ๘ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดังนี ้
ลำดับ โครงการขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา 

๑ กอสรางอาคารอเนกประสงคปางแมเจดีย  
๒ กอสรางฌาปนสถานปางแมเจดีย 
๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยเลาล ี
๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัวชาง 
๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปางมุน 
๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยกอ 
๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายข้ึนถังเก็บน้ำ 
๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนอาคารอเนกประสงค 
๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสายท่ี ๑ 

๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสายท่ี ๒ 
๑๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางไปหวยปาหก 
๑๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางไปบวกหมู 



~ ๓๕ ~ 
 

ดำเนินการชี้แจงโครงการท่ีขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขต

ปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ โดยไดอธิบายรายละเอียดแยกเปนรายขอรายโครงการ 

ปรากฏตามเอกสารท่ีไดสำเนาแจกจายให สมาชิกทุกคนไดรับทราบแลวนั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง

ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศี รษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการ ดำเนินโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย บานปางมะกาด หมูท่ี ๘ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดวยคะแนนเสียง 

จำนวน  ๒๔ เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ 

และไมอยูจำนวน   ๐   คน 
 

๕.๘.๓ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานหวยทราย หมูท่ี ๙ ตำบล

แมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 
นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขต

อุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการกอสรางของ องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ขอความ
เห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานหวยทราย หมูท่ี ๙ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ี

มีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ดวยการดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายท้ัง
ในปงบประมาณปจจุบันและในปงบประมาณท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดดำเนิน
โครงการกอสรางในเขตพ้ืนท่ีปาไม เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีท้ังท่ีทำการ

กอสรางท่ีแลวเสร็จ และท่ียังไมแลวเสร็จ นั้น 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง

ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม

สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ

อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ   

บานหวยทราย... 



~ ๓๖ ~ 
 

บานหวยทราย หมูท่ี ๙ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
ลำดับ โครงการขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา 

๑ กอสรางฝายหวยตนตอง  
๒ กอสรางฝายหวยน้ำหยาด 
๓ กอสรางถนนเขาพ้ืนท่ีการเกษตร (หวยผาเงิบ  
๔ กอสรางถังเก็บน้ำหวยน้ำหยาด 
๕ กอสรางถังเก็บนน้ำปางบน 
๖ วางทอประปาหมูบาน ฝายหวยตนตองถึงถังเก็บน้ำชลประทาน 
๗ วางทอประปาหมูบาน ฝายหวยหยาดถึงถังเก็บน้ำสวนหลวง 
๘ วางทอประปาหมูบาน ถังเก็บนำ้ปากทางหวยผาเงิบถึงสุสาน 
๙ วางทอประปาหมูบาน ถังเก็บน้ำหวยน้ำหยาดถึงถังเก็บน้ำปางบน 

๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็รอยตอบานหวยทราย หวยมะเกลี้ยง 
ดำเนินการชี้แจงโครงการท่ีขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขต

ปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ โดยไดอธิบายรายละเอียดแยกเปนรายขอรายโครงการ 
ปรากฏตามเอกสารท่ีไดสำเนาแจกจายให สมาชิกทุกคนไดรับทราบแลวนั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  
   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 
๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบงัคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง
ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีก ารยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา
สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการด ำเนินโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตำบลแม
เจดีย บานหวยทราย หมูท่ี ๙ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดวยคะแนนเสียง 
จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ 
และไมอยูจำนวน   ๐   คน 

 

๕.๘.๔ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานหวยกืน หมูท่ี ๑๓ ตำบล 

แมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขต

อุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตำบลแมเจ ดีย ขอความ

เห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา บานหวยกืน หมูท่ี ๑๓ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ี

มีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการ... 



~ ๓๗ ~ 
 
ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ดวยการดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายท้ัง
ในปงบประมาณปจจุบันและในปงบประมาณท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบลแมเจดียไดดำเนิน
โครงการกอสรางในเขตพ้ืนท่ีปาไม เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีท้ังท่ีทำการ
กอสรางท่ีแลวเสร็จ และท่ียังไมแลวเสร็จ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ   

บานหวยกืน หมูท่ี ๑๓ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
ลำดับ โครงการขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา 

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบานหวยน้ำกืน  
๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอางเก็บน้ำถึงเขตติดตอดอยนางแกว 
๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสวนแมเอียงถึงจุดชมวิวดอยกุด 
๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสะดวกถึงสวนนายสุพรรณ ถังเก็บน้ำจุดท่ี๑ 
๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถังเก็บนำ้เกาถึงถังเก็บน้ำชลประทาน 
๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกปาชาถึงถังน้ำ 
๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยทรัพยไพบูลย ถึงถังน้ำ 
๘ กอสรางฌาปนสถานบานหวยน้ำกืน 
๙ กอสรางฌาปนสถานมอนวัด 

๑๐ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร จุดท่ี ๑  
๑๑ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร จุดท่ี ๒  
๑๒ โรงตากชาพลังงานแสงอาทิตยวิสาหกิจชุมชน 
๑๓ โรงตากกาแฟวิสาหกิจชุมชน 
๑๔ ลานพ้ืนท่ีตากกาแฟวิสาหกิจชุมชน 

ดำเนินการชี้แจงโครงการท่ีขอความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขต
ปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ โดยไดอธิบายรายละเอียดแยกเปนรายขอรายโครงการ 
ปรากฏตามเอกสารท่ีไดสำเนาแจกจายให สมาชิกทุกคนไดรับทราบแลวนั้น  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  
   - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 
๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ
ปรากฏวาครบประชุม จึงขอใหออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ ตามขอ ๗๓ (๑ การออกเสียง
ลงคะแนนแบบเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวยวิธีก ารยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบียบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา
สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนินโครงการกอสรางของอ งคการบริหารสวนตำบลแม
เจดีย บานหวยกืน หมูท่ี ๑๓ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ดวยคะแนนเสียง 
จำนวน  ๒๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ 
และไมอยูจำนวน   ๐   คน 

พักรับประทาน… 



~ ๓๘ ~ 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

ประธานสภาฯ   อาศัยอำนาจตามนัยขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เห็นเปนการสมควรท่ีจะสั่ง

ใหหยุดพักการประชุมสภาทองถ่ินไวชั่วคราวก็ได เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และใหเขารวม

ประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประชุมตอ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรบัมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  
นายกฯ  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวน

ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

   โดยตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให
ความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือเปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราคาปรับ เปนอัตรารอยละ ๐ ซ่ีงกรมบัญชีกลาง
จะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจ
ตามพระราขบัญญัติการจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
(๔ เพ่ือ อนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดชื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง ซ่ีงกำหนด
ไวสรุปวา การทำสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว
ระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ หรือกรณีการจางซ่ีงตองการ
ผลสำเร็จของงานท้ังหมดพรอมกันใหกำหนดคาปรับเปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ำกวาวันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเวนกรณีสัญญายัง
มีนิติสัมพันธอยู หากยังมิไดสงมอบงานงวดสุดทาย หรือใดมีการสงมอบงาน งวดสุดทาย แตยังมิไดมี
การตรวจรับพัสดุ ใหคิดคาปรับในอัตรารอยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือทราบตอไป ความละเอียดแจงแลว นั้น 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการ
วินิจฉัย พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือเปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ .ศ . ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง (๔  อนุ มัติ ยกเวนการปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ โดย
กำหนดอัตราคาปรับเปนอัตรารอยละ ๐ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหความชวยเหลือ ตอไป 

 
ดังนั้น... 



~ ๓๙ ~ 
 

ดังนั้น อาจจะมีโครงการกอสรางหลายโครงการท่ียังดำเนินการไมแลวเสร็จ ทำใหไมสามารถ

สงมอบงานกอสรางไดทันตามท่ีสัญญาจางกำหนด จึงทำใหมีอัตราคาปรับตามสัญญาเกิดข้ึน แต

เนื่องจากบางโครงการเขาขายไดรับการยกเวนคาปรับ เปนรอยละ ๐ ตามมาตรการใหความ

ชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังกลาวขางตน 

จึงอาจสบผลกระทบตอความรวดเร็วในการดำเนินงานได ท้ังนี้ จะไดพยายามเรงรัดผูรับจางใหเรง

ดำเนินการตอไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม            -  รับทราบ  
 

  ๖.๒ การอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในกรณีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ ตอผูบริหารทองถิ่น 

         

ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  

นายกฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษา และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๓๙ กำหนดวา “การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใด ใหเบิกไดแตเฉพาะในปงบประมาณนั้น 

รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ีมิตองจัดทำขอบัญญัติหรือเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป เวนแต (๒ เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปงบประมาณ และไดรับอนมัุติจากผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป 

   สบืเนื่องจากมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังกลาวไปแลวนั้น เนื่องจากบางโครงการเขาขายอาจไดรับการยกเวนคาปรับ 

เปนรอยละ ๐ จึงอาจสงผลกระทบตอความรวดเร็วในการดำเนินงานได ซ่ึงเปนในกรณีท่ีไดกอหนี้

ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณแลว จึงตองมีการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอำนาจผูบริหารทองถ่ินตอไป ดังนี ้

  ๑. โครงการกอสรางเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตบานแมขะจาน (สันลม

จอย หมูท่ี ๑ เชื่อมทางไปบานสันมะนะ หมูท่ี ๖ ตอจากเดิม งบประมาณตามขอบัญญัติ ๑๘๙,๐๐๐ 

บาท 

   ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีตในหมูบานถึงคลองชลประทาน บานแมขะจาน (สันลมจอย หมู ท่ี ๑ งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ ๔๕,๐๐๐ บาท 

   ๓. โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขางบานนายวีรชาติ บานขันหอม 

หมูท่ี ๒ งบประมาณตามขอบัญญัติ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 

   ๔. โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขางอาคารอเนกประสงคในหมูบาน 

(ซอย ๖ บานสา หมูท่ี ๓งบประมาณตามขอบัญญัติ ๑๐๓,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการ… 



~ ๔๐ ~ 
 
   ๕. โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๔ บานสา หมู ท่ี  ๓ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ ๑๓๙,๐๐๐ บาท 

   ๖. โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขางถนนลาดยางสายหลัก บานสันกู 

หมูท่ี ๔ งบประมาณตามขอบัญญัติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๗. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบานทุงยาว หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท   

   ๘. โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคพรอมสรางหองน้ำ บานปางมะกาด หมู ท่ี ๘

งบประมาณตามขอบัญญัติ ๓๖๐,๐๐๐ บาท 

   ๙. โครงการขยายทอประปาภูเขาภายในหมูบานบานหวยทราย หมูท่ี ๙ งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ ๕๑,๐๐๐บาท 

   ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนา รพ.สต.ปางมะกาด ถึงสามแยก

มอนวัด (จุดท่ี๑  บานหวยน้ำกืน หมูท่ี ๑๓ งบประมาณตามขอบัญญัติ ๓๘๒,๐๐๐บาท 

   ๑๑. โครงการกอสรางฝาปดรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขางถนนสายหลัก บาน กู

ทอง หมูท่ี ๑๔ งบประมาณตามขอบัญญัติ  ๙๗,๐๐๐ บาท 

   ๑๒. โครงการกอสรางเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายหลัก บานกู

ทอง หมูท่ี ๑๔ งบประมาณตามขอบัญญัติ  ๑๙๗,๐๐๐ บาท 

   ๑๓. โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย๔ บานปา ซางพัฒนา หมูท่ี 

๑๕ งบประมาณตามขอบัญญัติ  ๒๔๙,๐๐๐บาท 

   ๑๔. โครงการกอสรางทอเหลี่ยม (สายหนองหอย บานสาเจริญ หมูท่ี ๑๖ งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ ๒๒๐,๐๐๐บาท 

  จึงนำเรียนเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม            -  รับทราบ  

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชมุและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

   

                       (ลงชือ่           ผูบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวกฤษณา  นามวงศ  

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

 

 


