
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันศุกรที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวดัชียงราย 

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

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายยงยุทธ  ยาวุฒิ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายสวาท  ชื่นจิตร รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายอุดร  นะนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑  

๔ นางกิมไหล  สิงหราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดยี หมูท่ี ๒  

๕ นางพวงเพ็ชร ชัยดิลกวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๕  

๖ นายสมจิตร  เสารปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๖  

๗ นายวโิรจน  แสนใจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๗  

๘ นายสยาม  ทองสวาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๙  

๙ นายเข่ือน  รินคำ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๐  

๑๐ นายสุนทร  สุดเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๒  

๑๑ นายสมพงษ เพียรชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๓  

๑๒ นายนิมิตร  รอดนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๔  

๑๓ นายเจษฎ  ใจดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๕  

๑๔ นายจันทร  โกสุโท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑๖  

๑๕ นางสาวปราญชล ีวงคคำยอด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  
 

ผูลาประชุม 

 - ไมมี 
 

ผูขาดประชุม   

 - ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายพิเชษฐ  สุหอม นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๒ นายสวุิสิทธิ์  ศรียานะ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๓ นายนิคม แกวม่ังเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๔ นางดรุณี  มูลเดอร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล  

๕ นางมัฐกาญจน แกวกอ รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  

๖.นายประสบ... 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๖ นายประสบ  ไชยคันธา ผูอำนวยการกองชาง  

๗ นายคเชนทร  ทิพยคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๘ นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

๙ นายวีรชัย นันตาวงค นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

๑๐ นางสาววิรนิทร ปานแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 

สรุป  ผูมาประชุม จำนวน ๑๕ คน ผูลาประชุม จำนวน ๐ คน 

ผูขาดประชุม จำนวน ๐ คน ผูเขารวมประชุม จำนวน ๑๐ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวและครบองคประชุม นางสาวปราญชลี วงคคำยอด ตำแหนง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแม เจดีย  จึงได เชิญนายยงยุทธ ยาวุฒิ  ตำแหนง 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหนาท่ีประธาน

ในท่ีประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบตอท่ีประชุม 

   ๑.๑ การนับองคประชุม/การขาด/การลา ในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

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

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

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

รายชื่อวาครบองคประชุมหรือไม และขอ ๒๕ วรรคสอง กำหนดใหประธานสภามีหนาท่ีตรวจดูวา

สมาชิกสภาไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม นั้น 

  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผูมาประชุม จำนวน    ๑๕   คน มีผูลาประชุม จำนวน   ๐ คน  

    มีผูขาดการประชุม จำนวน   ๐  คน และมีผูเขารวมประชุม จำนวน   ๑๐    คน 

เม่ือมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว 

จึงถือวาครบองคประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

๑.๒  การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดมีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ

ประจำป ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๒ - ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ วัน นั้น 

 

บัดนี้ถึง... 
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   บัดนี้ถึงกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตาม

มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒ ๕๖๒ ประกอบขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

กำหนดระยะเวลาเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ในระหวางวันท่ี ๑๒ - ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๕ มีระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ วัน ตามมติดังกลาวขางตน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินหรือ

สมาชิกสภาทองถ่ิน ไดมีเวลาในการยื่นเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ หรือยื่นกระทูถามท่ัวไป

ตามขอ ๙๒ หรือกระทูดวนตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

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

   ท้ังนี้ อาศัยความตามขอ ๒๔ วรรคทาย ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงกำหนด

หลักเกณฑสำหรับผูสนใจเขารวมรับฟงการประชุมไวดังนี้ 

   ๑. บุคคลท่ัวไปการแตงกายแตงชุดสุภาพตามประเพณีนิยม  

   ๒. หามพกพาอาวุธ หรือของมีคมทุกชนิดเขาท่ีประชุมสภา  

   ๓. หามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาท่ีไมสุภาพ 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

  ๑.๓ แนะนำตัวบุคลากร/ขาราชการ/พนักงานสวนตำบล ใหม 

ประธานสภาฯ  ขาพเจาในนามตัวแทนของสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความรูสึกดีใจและยินดี

เปนอยางยิ่ง และขอตอนรับบุคลากรในสังกัดใหม จำนวน ๑ ตำแหนง ดังนี้  

- ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลังองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

   ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดรับโอน (ยาย พนักงานสวนตำบลคนใหม 

แทนท่ีตำแหนงวาง ในการรับโอนรายของ นางสาววิรินทร ปานแกว เพ่ือมาดำรงตำแหนง 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ท่ีผานมา นั้น จึงเปดโอกาศให

แนะนำตัวตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือรับทราบตอไป 

นักวิชาการเงิน ฯ   กราบเรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ทานผูบริหาร และทานสมาชิก 

สภาองคการบริหารสวนตำบลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววิรินทร ปานแกว ไดโอน(ยาย มา

จากองคการบริหารสวนตำบลทุงฮ้ัว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพ่ือมาดำรงตำแหนง นักวิชาการ

เงินและบัญชีชำนาญการ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ท่ีผานมา ท้ังนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานท่ีใหความไววางใจและใหโอกาสในการทำงานรวมกัน 

จึงขอขอบคุณเปนอยางสูง  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ (สมัยแรก

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวัน  พุธ  ท่ี ๕ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีผานมา  

   จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมดังกลาว หากมี

สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอแกไขถอยคำ ในรายงานการประชุมหรือไม อยางไร 

- ถามี จะไดขออาศัยอำนาจตาม ขอ ๓๓ วรรคสอง ในการขอมติของท่ีประชุมในการแกไข 

- เม่ือไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

ปรากฏวาครบองคประชุม จึงขอลงมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และไมมีการแกไข จึงใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐   เสียง, 

งดออกเสียง จำนวน   ๑   เสียง (ประธานสภาฯ  และไมอยูจำนวน    ๐     คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ  ในการประชุมในครั้งนี้ ไมมีผูยื่นกระทูถามตามมาตรา ๕๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล

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

ถามท่ัวไป ตามขอ ๙๒ และกระทูถามดวน ตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

อยางใด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

ประธานสภาฯ  - การประชุมท่ีผานมา ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตอยางใด 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ ขอความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย จำนวนสองคน รวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดการขอความ

เห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จำนวนสองคน รวมเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ตอท่ีประชุมทราบ

ตอไป 

นายกฯ... 
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นายกฯ  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย  เปนผูชี้แจงในสวนของรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

รองปลัด ฯ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดเขารวมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบรกิาร สถาน

บริการ หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอ่ืน องคกร หรือกลุมประชาชน เพ่ือใหบุคคลสามารถเขาถึง

บริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตาม

ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ตามมาตรา ๔๗ แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕  

   องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงไดมีคำสั่งท่ี ๕๒๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๑ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย และมี

คำสั่งท่ี ๒๑๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย นั้น 

  เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๓  ขอ ๖ และขอ ๑๒ 

(๓) กำหนดใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

จำนวนสองคน เปนกรรมการ และขอ ๑๔ กรรมการตามขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒  (๓ (๔ (๕ (๖ และ 

(๗ นอกจากการพนจากต ำแหนงตามวาระแลว ใหพนจากตำแหนง ในกรณีตาม ๑๔ (๗ พนจาก

ความเปนสมาชิกภาพของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในทองถ่ิน 

ประกอบกับระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย วาดวยหลักเกณฑการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๓ (๓ กำหนด ใหมีสมาชิก

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน รวม

เปนกรรมการ และขอ ๑๕ กรรมการตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒ (๓ (๔ (๕ (๖ และ (๗ นอกจาก

การพนจากตำแหนงตามวาระแลว ใหพนจากตำแหนง ในกรณีตามขอ ๑๕ (๗ พน จากความเปน

สมาชิกภาพของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ผูแทนศูนย

ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในทองถ่ิน 

  ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล ตามประกาศลงวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อันเปนวันท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตำแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบ

วาระ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 

๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และเม่ือสมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียชุดเดิมไดสิ้นสุดลง 

ตามประกาศ… 
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ตามประกาศ สงผลใหความเปนคณะกรรมการในสวนของสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน พนจากตำแหนงไปดวย  

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบีบบกฏหมายดังกลาวขางตน จึงตองขอความเห็นชอบสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

จำนวนสองคน รวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

ในสวนของสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

จำนวนสองคน แทนสมาชิกสภาท่ีพนจากตำแหนงไป นั้น 
 

  การมอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย รวมเปนคณะกรรมการ

กองทุนฯ  คนท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรรวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย คนท่ี ๑ ตอไป 

นายสวาท  ช่ืนจิตร  ขอเสนอ    นายอุดร  นะนุน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๑   

(ส.อบต.ม. ๔    รวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย คนท่ี ๑  

โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

   ๑. นายสมจิตร  เสารปา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๖. 

   ๒.  นายสมพงษ เพียรชนะ  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๑๓. 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อผูอ่ืนหรือไม หรือมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรอื 

   นำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

- เม่ือไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ื อ

ปรากฏวาครบองคประชุม 

จึงขอทำการลงคะแนนมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป 

ท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

   เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 

  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท มอบหมายให   นายอุดร  นะนุน   สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย รวมเปนคณะกรรมการกองทุนฯ  คนท่ี ๑ 
  

การมอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย รวมเปนคณะกรรมการ

กองทุนฯ คนท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูสมควรรวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย คนท่ี ๒ ตอไป 

นายอุดร  นะนุน  ขอเสนอ  นายยงยุทธ  ยาวุฒ ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๘.  

(ส.อบต.ม.      รวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย คนท่ี ๒  

โดยมีผูรับรองสองคน ดังนี้  

๑. นายสวาท... 
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   ๑.  นายสวาท  ชื่นจิตร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี ๔. 

   ๒.  นายวิโรจน  แสนใจงาม  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย หมูท่ี  ๗ . 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อผูอ่ืนหรือไม หรือมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือ 

   นำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

- เม่ือไมมี จึงขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ื อ

ปรากฏวาครบองคประชุม 

จึงขอทำการลงคะแนนมติออกเสียง ตามขอ ๗๓ (๑ โดยเปดเผย และขอ ๗๔ (๑ ดวย

วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตอไป 

ท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

   เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 

  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท มอบหมายให  นายยงยุทธ  ยาวุฒ ิ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย รวมเปนคณะกรรมการกองทุนฯ  คนท่ี ๒ 
 

๕.๒ การขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากในการประชุมในญัตตินี้ สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนตอง

รับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขต 

จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ี

ประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ     ในกระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขต มีขอระเบียบ

กฎหมายท่ี เก่ียวของ ดังนี้ 

    ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และท่ีแกไขถึงฉบับท่ี ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 

๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เม่ือ (๑ การนั้นจ ำเปนตองทำ และเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับ

กิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหนาท่ีอยูภายในเขตของตน (๒ ไดรับความยินยอม จากสภาเทศบาล 

คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และ (๓ ไดรับอนุ มัติ

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๗ พ. ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองคการ

บริหารสวนตำบล หรือรวมกับสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการรวมกันได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความยินยอม

จากสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจำเปนตองทำและเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ี

อยูในอำนาจหนาท่ีของตน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

 

๕.๒.๑ โครงการ… 
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๕.๒.๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล.สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ เมตร กวาง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ีกำหนด พรอม

ปายโครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว ๑๓๒,๑๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอ

ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการปรับปรุงถนน คสล.

สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ เมตร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ีกำหนด พรอมปายโครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว ๑๓๒,๑๐๐.- บาท

ตอไป 

นายก ฯ  ดวยไดรับการแจงประสานจากเทศบาลตำบลแมขะจาน เก่ียวกับการขอความเห็นชอบ การ

ดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล ซ่ึงจำเปนตองขอมติเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย กรณี การดำเนินโครงการปรับปรุงถนน คสล.สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ เมตร กวาง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ีกำหนด พรอมปาย

โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว ๑๓๒,๑๐๐.- บาท ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายประสบ  ไชยคันธา

ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชาง เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามหนังสือสำนักงาน

เทศบาลตำบลแมขะจาน ท่ี ชร ๕๓๖๐๑/๙๘ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนิน

กิจการนอกเขตเทศบาล ดวยเทศบาลตำบลแมขะจาน ไดเสนอญัตติขอทำกิจการนอกเขตเทศบาล 

ใหสภาเทศบาลตำบลแมขะจานพิจารณา และสภาเทศบาลฯ ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลแมขะจาน สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เห็นชอบและยินยอมใหเทศบาลตำบลแมขะจาน ทำกิจการนอกเขตเทศบาล นั้น 

   เนื่องจากถนนดังกลาว เปนเสนทางสัญจรเขาไปทางวัดหลวงราษฎรเจริญธรรม หมูท่ี ๖ 

บานสันมนะ ตำบลแมเจดีย ซ่ึงเปนท่ีตั้งของฌาปนสถานบานแมขะจานหรือสุสานบานแมขะจาน ซ่ึง

พ้ืนท่ีดำเนินการดังกลาวอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เทศบาลตำบล

แมขะจาน จึงขอใหองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียดำเนินการนำเรื่องเขาตอท่ีประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตร ๕๗ ทว ิ

  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือและสำเนาโครงการดังกลาวขางตน ซ่ึงไดสำเนา

แจกจายใหทานสมาชิกสภาฯ รับทราบแลวนั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมี

ผูใดเห็น เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

 

- ถาไมมี… 
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- ถาไมมี ถือวาปดอภิปราย ตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ .๒๕๕๔ 

เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ 

ตามขอ ๗๓ (๑ และ ขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้ ในการใหความเห็นชอบในการดำเนิน

กิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการปรับปรุงถนน คสล.สุสานแมขะจาน หนา ๐.๑๕ 

เมตร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ี

กำหนด พรอมปายโครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว ๑๓๒,๑๐๐.- บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔   เสียง, ไมเห็นชอบ 

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

๕.๒.๒ โครงการปรับปรุงสุสานหนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด พรอมปายโครงการ 

งบประมาณตั้งไว ๑๔๘,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอ

ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการปรับปรุงสุสานหนอง

บัว ตามแบบท่ีกำหนด พรอมปายโครงการ งบประมาณตั้งไว ๑๔๘,๐๐๐.- บาท ตอไป 

นายก ฯ  ดวยไดรับการแจงประสานจากเทศบาลตำบลแมขะจาน เก่ียวกับการขอความเห็นชอบ การ

ดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล ซ่ึงจำเปนตองขอมติเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย กรณี การดำเนินโครงการปรับปรุงสุสานหนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด พรอมปายโครงการ 

งบประมาณตั้งไว ๑๔๘,๐๐๐.- บาท ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายประสบ  ไชยคันธาตำแหนง 

ผูอำนวยการกองชาง หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชาง  เรียนประธานสภาฯ ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เชนเดี่ยวกับโครงการ

ขางตนท่ีไดนำเสนอไปแลวนั้น ซ่ึงเทศบาลตำบลแมขะจานไดเสนอญัตติขอทำกิจการนอกเขต

เทศบาล จำนวน ๒ โครงการ นั้น 

   เนื่องจากพ้ืนท่ีดำเนินโครงการเปนพ้ืนท่ีของฌาปนสถานบานหนองบัวหรือสุสานหนองบัว 

ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๐ บานหนองบัว (สันปากอ  ตำบลแมเจดีย โดยพ้ืนท่ีดำเนินการอยูในเขต

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เทศบาลตำบลแมขะจาน จึงขอใหองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดียดำเนินการนำเรื่องเขาตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอ

พิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตร ๕๗ ทว ิ

  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือและสำเนาโครงการดังกลาวขางตน ซ่ึงไดสำเนา

แจกจายใหทานสมาชิกสภาฯ รับทราบแลวนั้น 

 

ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้น จะมี

ผูใดเห็น เปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” 

- ถาไมมี ถือวาปดอภิปราย ตาม ๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒ ๕๕๔ 

เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอลงมติออกเสียงโดยเปดเผย ดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ 

ตามขอ ๗๓ (๑ และขอ ๗๔ (๑ ของระเบียบเดียวกันนี้ ในการใหความเห็นชอบในการดำเนิน

กิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแมขะจาน โครงการปรับปรุงสุสานหนองบัว ตามแบบท่ีกำหนด พรอม

ปายโครงการ งบประมาณตั้งไว ๑๔๘,๐๐๐.- บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔   เสียง, ไมเห็นชอบ 

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

๕.๓ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ (จำนวน ๖ โครงการ  

ประธานสภาฯ  เนื่องจากในการประชุมในญัตตินี้ สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนตอง

รับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ ตามขอ ๒๙ กำหนดวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน 

ท่ีทำใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของ

สภาทองถ่ิน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๓.๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางทุง  บานแมขะจาน (สันลม

จอย  หมูท่ี ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางทุง บานแมขะจาน  (สันลมจอยหมูท่ี ๑ 

งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการ

กองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการ… 
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ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามรางบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได

สำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 ขอความเดิม ขอความใหม 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายกลางทุง บานแมขะจาน (สันลมจ อย หมูที่ ๑ 

ปริมาณงานขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง

ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตาม

แบบแปลนของเทศบาลนครเชียงราย พรอมปาย

โครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่๗ 

พ.ศ ๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๓ หมูที่ ๑ 

โครงการที่ ๑ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายกลางทุง บานแมขะจาน (สันลมจอย หมูที่ ๑ 

ปริมาณงานขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง

ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตาม 

แบบแปลนของกองชาง อบต.แมเจดีย พรอมปาย

โครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๓ หมูที่ ๑ 

โครงการที่ ๑ 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจายตามโครงการดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชมุ จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนมัุติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางทุง บานแมขะจาน (สันลมจอยหมูท่ี ๑ งบประมาณ ๑๔๘ ,๐๐๐.- 

บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 

 

๕.๓.๒ โครงการ... 
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๕.๓.๒  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ บานปาแงะ หมู ท่ี  ๕ 

งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ บานปาแงะ หมู ท่ี ๕ งบประมาณ 

๒๒๑,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือ

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามรางบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได

สำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 ขอความเดิม ขอความใหม 

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย ๘ บานปาแงะ หมูที่  ๕ ขนาดความกวาง 

๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบแปลนของเทศบาล

นครเชี ย งราย  พ รอมป าย โค รงการระหว า ง

ดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และปายถาวรหลังการ

กอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี ้

๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๔ หมูที่ ๕ 

โครงการที่ ๑ 

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย ๘ บานปาแงะ หมูที่ ๕ ขนาดความกวาง 

๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบแปลนของกองชาง 

อบ ต .แม เจดี ย  พ รอมป าย โครงการระหว า ง

ดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และปายถาวรหลังการ

กอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี ้

๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๔ หมูที่ ๕ 

โครงการที่ ๑ 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจายตามโครงการดังกลาวขางตน จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย ๘ บานปาแงะ หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐.- บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
 

  ๕.๓.๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖ ริมทุง บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖ ริมทุง บานสันมะน ะ หมู ท่ี  ๖ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการ

กองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามรางบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได

สำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 ขอความเดิม ขอความใหม 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอย๖ ริมทุง บานสันมะนะ หมูที่ ๖ ปริมาณงาน

ขนาดความกวาง ๓ .๐๐  เมตร ระยะทางยาว 

๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบ

แปลนของเทศบาลนครเชียงราย  พรอมป าย

โครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตาม

แบบที่อบต.กำหนด ตามระเบยีบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอย๖ ริมทุง บานสันมะนะ หมูที่ ๖ ปริมาณงาน

ขนาดความ กวาง ๓ .๐๐  เมตร ระยะทางยาว 

๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบ

แปลนของกองชาง อบต.แม เจดีย   พรอมปาย

โครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตาม

แบบที่อบต.กำหนด ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
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๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๕ หมูที่ ๖ 

โครงการที่ ๑ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๕ หมูที่ ๖ 

โครงการที่ ๑ 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายตามโครงการดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖ ริมทุง บานสันมะนะ หมู ท่ี ๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
 

๕.๓.๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานปางมะกาด หมูท่ี 

๘ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานปางมะกาด หมู ท่ี  ๘ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการ

กองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามรางบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได

สำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 

ขอความเดิม… 
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 ขอความเดิม ขอความใหม 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน (๖ สายทาง บานปางมะกาด หมูที่ 

๘ ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 

๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบ

แปลนของเทศบาลนครเชียงราย  พรอมป าย

โครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. พรระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา

ดาน โครงสรางพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๕ หมูที่ ๘ 

โครงการที่ ๑ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน (๖ สายทาง บ านปางมะกาด หมูที่ 

๘ ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 

๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบ

แปลนของกองชาง อบต.แม เจดีย  พรอมปาย

โครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสราง แลวเสร็จ ๑ ปาย ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา

ดาน โครงสรางพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๕ หมูที่ ๘ 

โครงการที่ ๑ 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายตามโครงการดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ในการ  ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานปางมะกาด หมูท่ี ๘ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
 

๕.๓.๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนารพ.สต.ปางมะกาดถึงแยกมอนวัด 

จุดท่ี ๒ บานหวยน้ำกืน หมูท่ี ๑๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ… 
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นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนารพ.สต.ปางมะกาดถึงแยกมอนวัด จุดท่ี ๒ 

บานหวยน้ำกืน หมูท่ี ๑๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา 

ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามรางบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได

สำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 ขอความเดิม ขอความใหม 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนารพ.สต.ปางมะกาดถึงแยกมอนวัด จุดที่ ๒ บาน

หวยน้ำกืน หมูที่ ๑๓ ปริมาณงานกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ระยะทางยาว ๘๐ .๐๐ เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร 

กอสรางตามแบบแปลนของเทศบาลนครเชียงราย 

ตามระเบียบ กฎหมาย ดงันี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๖ หมูที่ 

๑๓ โครงการที่ ๑ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนารพ.สต.ปางมะกาดถึงแยกมอนวัด จุดที่ ๒ บาน

หวยน้ำกืน หมูที่ ๑๓ ปริมาณงานกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ระยะทางยาว ๘๐ .๐๐ เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร 

กอสรางตามแบบแปลนของกองชาง อบต.แมเจดีย 

พรอมปายโครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ 

ปาย และปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ 

ป าย  ตามแบบที่  อบต .กำหนด ตามระเบี ยบ 

กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ทรัพยากรรน้ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๖ หมูที่ 

๑๓ โครงการที่ ๑ 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายตามโครงการดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  
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เม่ือปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ใ นการ ขออนุมัติ

แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนารพ.สต.ปางมะกาดถึงแยกมอนวัด จุดท่ี ๒ บานหวยน้ำกืน หมูท่ี ๑๓ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
 

๕.๓.๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒/๑ บานลุงนู บานปาซา ง

พัฒนา หมูท่ี ๑๕ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.- บาท 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 
นายก ฯ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒/๑ บานลุงนู บานปาซางพัฒนา หมูท่ี ๑๕ 
งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.- บาท จึงขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกอง

ชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาตอไป 
ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามรางบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได

สำเนาแจกจายใหทุกทานทราบแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
 ขอความเดิม ขอความใหม 

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอย๒/๑บานลุงนู บานปาซางพัฒนา หมูที่ ๑๕ 

ปริมาณงานขนาดความกวาง ๓ .๐๐ เมตร ยาว 

๒๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร กอสรางตามแบบ

แปลนของเทศบาลนครเชียงราย ตามระเบียบ 

กฎหมาย ดังนี้          

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒ . พระราชบัญญั ติการจัด ซ้ือจัดจางและการ

บบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๗ หมูที่ 

๑๕ โครงการที่ ๑ 

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอย๒/๑บานลุงนู  บานปาซางพัฒนา หมูที่ ๑๕ 

ป ริม าณ งาน ขน าดความกว า ง  ๓ .๐ ๐  เม ต ร        

ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตาม

แบบแปลนของกองชาง อบต.แมเจดีย ตามระเบียบ 

กฎหมาย ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณู ปการ ท รัพยากรน้ ำและการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๗ หมูที่ 

๑๕ โครงการที่ ๑ 
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เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความประสงคขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายตามโครงการดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑ ใน การ ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒/๑ บานลุงนู บานปาซางพั ฒนา หมูท่ี ๑๕ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.- 

บาท ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ 

เสียง, งดออกเสียง จำนวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
 

เวลา ๑๐.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
 

๕.๔ ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากในการประชุมในญัตตินี้ สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนตอง

รับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหาร และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความจำเปนใน

การขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แยกเปนราย

ขอ/รายโครงการ เสนอตอท่ีประชุมรับทราบตอไป 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

   - กองชาง 

  ๕.๔.๑ โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาหอพัก/ถนนสายหลัก 

บานหนองบัว (สันปากอ หมู ท่ี ๑๐ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ เปนผู

ชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

 

ผูอำนวยการ… 
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ผูอำนวยการกองชางฯ เนื่องจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดดำเนินการตรวจสอบโครงการใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผลปรากฏวา มีโครงการกอสรางท่ี

มี ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ดังนั้น กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอแกไขให

ถูกตอง โดยขอโอนงบประมาณตัง้จายรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

โดยขอโอนลดจาก โครงการกอสรางรองระบายน้ำเสริมเหล็กหนาหอพัก/ถนนสายหลัก 

บานหนองบัว (สันปากอ หมูท่ี  ๑๐ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางรอง

ระบายน้ำเสริมเหล็กหนาหอพัก/ถนนสายหลัก บานหนองบัว (สันปากอ หมูท่ี ๑๐ ปริมาณงาน

ขนาดความกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร กอสรางตาม

แบบแปลนนของเทศบาลนครเชียงราย พรอมปายโครงการระหวางดำเนินการกอสราง ๑ ปาย และ

ปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตามแบบท่ี อบต.กำหนด  

  และขอโอนเพ่ิมเปน โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาหอพัก/ถนน

สายหลัก บานหนองบัว (สันปากอ หมูท่ี ๑๐ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคากอสราง

รองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหอพัก/ถนนสายหลัก บานหนองบัว(สันปากอ หมู ท่ี ๑๐ 

ปริมาณงานขนาดความกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 

กอสรางตามแบบแปลนนของกองชาง อบต.แมเจดีย พรอมปายโครงการระหวางดำเนินการกอสราง 

๑ ปาย และปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตามแบบท่ี อบต.กำหนด ตามระเบียบ 

กฎหมายดังนี้  

   ๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ แบบ ผ.๐๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำ

และการจราจรแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๖ หมูท่ี ๑๐ โครงการท่ี   

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โครงการกอสรางรองระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาหอพัก/ถนนสายหลัก บานหนองบัว 

(สันปากอ หมูท่ี ๑๐ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

 

๕.๔.๒ โครงการ… 
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๕.๔.๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๐) บานกูทอง หมูท่ี ๑๔ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ เปนผู

ชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เนื่องจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดดำเนินการตรวจสอบโครงการใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผลปรากฏวา มีโครงการกอสรางท่ี

มี ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ดังนั้น กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอแกไขให

ถูกตอง โดยขอโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

โดยขอโอนลดจาก โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูทอง-บานรอง ต.แม

เจดียใหม บานกูทอง หมูท่ี ๑๔ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูทอง-บานรอง ต.แมเจดียใหม บานกูทอง หมู ท่ี ๑๔ ปริมาณงานขนาด

ความกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กอสรางตาม แบบแปลนของ

เทศบาลนครเชียงราย     

  และขอโอนเพ่ิมเปน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๐) บานกูทอง หมูท่ี 

๑๔ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๐) บาน

กูทอง หมูท่ี ๑๔ ปริมาณงานขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร กอสรางตามแบบแปลนของกองชาง อบต.แมเจดีย พรอมปายโครงการระหวางดำเนินการ

กอสราง ๑ ปาย และปายถาวรหลังการกอสรางแลวเสร็จ ๑ ปาย ตามแบบท่ีอบต.กำหนด ตาม

ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ แบบ ผ.๐๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำ

และการจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี ๗ หมูท่ี ๑๔ โครงการท่ี ๒   

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๐ บ านกูทอง หมู ท่ี ๑๔ งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

 

- สำนักปลัดฯ… 
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   - สำนักปลัดฯ  

  ๕.๔.๓ ครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ 

๖,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๑๓,๖๐๐ บาท   

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายคเชนทร  ทิพยคำ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

นายคเชนทร  ทิพยคำ เนื่องจาก ครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอและเกิดความชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช

งาน ทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติราชการหรือบริการราชการ และ

เกิดความไมพรอมในการทำงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร ท่ีไมเพียงพอตอการใช

งาน ทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑท่ีสงผลตอการใหบริการประชาชน จึงมีแนวทางในการ

แกไขปญหา โดยขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 

โดยขอโอนลดจาก งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนท่ีทำการปกครอง

อำเภอเวียงปาเปาโครงการ ๑๑๔ ปของดีเวียงปาเปา งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท   
  และขอโอนเพ่ิมเปน ครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ชุด ราคา

ชุดละ ๖,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๑๓,๖๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

  - โตะทำงานเหลก็ ขนาด ๕ ฟุต 

- โตะมีขนาด ความยาวไมต่ำกวา ๑๕๓ เซนติเมตร ความกวางไมต่ำกวา ๗๗ เซนติเมตร 

และมีความสูงไมต่ำกวา ๗๕ เซนติเมตร 

  - โตะทำงานมีลิ้นชักชนิดใชกุญแจลอค พรอมลูกกุญแจ ๒ ชุด 

  - โครงสรางเปนเหล็กมีความหนาไมต่ำกวา ๐.๔๕ มิลลิเมตร 

  - หนาโตะปดทึบ 

  - มีท่ีพักเทาผลิตจากเหล็กพนสีดำ 

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชมุ จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ รายการจัดซ้ือครุภัณฑ

สำนักงานโตะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๖,๘๐๐ บาท งบประมาณ 

๑๓,๖๐๐ บาท  ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

๕.๔.๔ ครภุัณฑ… 
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    ๕.๔.๔ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีผูบริหาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๙๕๐ บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายคเชนทร ทิพยคำ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

นายคเชนทร  ทิพยคำ เนื่องจากครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอและเกิดความชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช

งาน ทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติราชการหรือบริการราชการ และ

เกิดความไมพรอมในการทำงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร ท่ีไมเพียงพอตอการใช

งาน ทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑท่ีสงผลตอการใหบริการประชาชน จึงมีแนวทางในการ

แกไขปญหา โดยขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น      

โดยขอโอนลดจาก งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนท่ีทำการปกครอง

อำเภอเวียงปาเปาโครงการ ๑๑๔ ปของดีเวียงปาเปา งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท   
  และขอโอนเพ่ิมเปน ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีผูบริหาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๙๕๐ 

บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- มีขนาดความกวางไมต่ำกวา ๖๓ เซนติเมตร มีความลึกไมต่ำกวา ๗๔ เซนติเมตร และมี

ความสูงไมต่ำกวา ๑๑๒ เซนติเมตร 

- พนักพิงและท่ีนั่งบุดวยฟองน้ำตัดแตข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนังเทียมหรือผาฝายหรือวัสดุไม

ต่ำกวานี้ 

  - มีท่ีวางแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเม่ียมบุฟองน้ำ หุมดวยวัสดุแบบเดียวกับเกาอ้ี 

  - สามารถปรับระดับความสูงต่ำได 

  - ขาเกาอ้ีแบบ ๕ แฉก แบบมีลอเลื่อน  

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ รายการจัดซ้ือครุภัณฑ

สำนักงานเกาอ้ีผูบริหาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๙๕๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

 

 

๕.๔.๕ ครุภัณฑ… 
 



~ 23 ~ 
 

  ๕.๔.๕ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๒,๙๕๐ บาท 

งบประมาณ ๘,๘๕๐ บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นายคเชนทร  ทิพยคำ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

นายคเชนทร  ทิพยคำ เนื่องจากครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอและเกิดความชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช

งาน ทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติราชการหรือบริการราชการ และ

เกิดความไมพรอมในการทำงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร ท่ีไมเพียงพอตอการใช

งาน ทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑท่ีสงผลตอการใหบริการประชาชน จึงมีแนวทางในการ

แกไขปญหา โดยขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น      

โดยขอโอนลดจาก งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนท่ีทำการปกครอง

อำเภอเวียงปาเปาโครงการ ๑๑๔ ปของดีเวียงปาเปา งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท   
  และขอโอนเพ่ิมเปน ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๒,๙๕๐ 

บาท งบประมาณ ๘,๘๕๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- มีขนาดความกวางไมต่ำกวา ๖๑ เซนติเมตร มีความลึกไมต่ำกวา ๖๕ เซนติเมตร และมี

ความสูงไมต่ำกวา ๑๑๐ เซนติเมตร 

- โครงเกาอ้ีผลิตจากเหล็กดัดข้ึนรูป 

- พนักพิงและท่ีนั่งบุดวยฟองน้ำตัดแตข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนังเทียมหรือผาฝายหรือวัสดุไม

ต่ำกวานี้ 

  - มีท่ีวางแขน 

  - สามารถปรับระดับความสูงต่ำได 

  - ขาเกาอ้ีแบบ ๕ แฉก แบบมีลอเลื่อน  

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชมุ จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ รายการจัดซ้ือครุภัณฑ

สำนักงานเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๒,๙๕๐ บาท งบประมาณ ๘,๘๕๐ บาท 

ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

- กองคลัง... 
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   - กองคลัง 

๕.๔.๖ ครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ 

๖,๘๐๐ บาท   

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและ

พิจารณาตอไป 

นางมัฐกาญจน แกวกอ เนื่องจาก ครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ ทำใหประสบปญหาท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติ

ราชการ และทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอความ

เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย นั้น  

โดยขอโอนลดจาก แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนสงเสริมผลิตภัณฑสินคาของดีตำบลแมเจดีย 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท  

  และขอโอนเพ่ิมเปน จัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ชุด 

งบประมาณ ๖,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

  - โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต 

- โตะมีขนาด ความยาวไมต่ำกวา ๑๕๓ เซนติเมตร ความกวางไมต่ำกวา ๗๗ เซนติเมตร 

และมีความสูงไมต่ำกวา ๗๕ เซนติเมตร 

  - โตะทำงานมีลิ้นชักชนิดใชกุญแจลอค พรอมลูกกุญแจ ๒ ชุด 

  - โครงสรางเปนเหล็กมีความหนาไมต่ำกวา ๐.๔๕ มิลลิเมตร 

  - หนาโตะปดทึบ 

  - มีท่ีพักเทาผลิตจากเหล็กพนสีดำ     

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ 

ชุด งบประมาณ ๖,๘๐๐ บาท  ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

 

๕.๔.๗ ครุภัณฑ… 
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    ๕.๔.๗ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๑,๙๕๐ บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและ

พิจารณาตอไป 

นางมัฐกาญจน แกวกอ เนื่องจาก ครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ ทำใหประสบปญหาท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติ

ราชการ และทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอความ

เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย นั้น  

โดยขอโอนลดจาก แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนสงเสริมผลิตภัณฑสินคาของดีตำบลแมเจดีย 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท  

  และขอโอนเพ่ิมเปน จัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีพนักพิง  จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ 

๑,๙๕๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- มีขนาดความกวางไมต่ำกวา ๖๑ เซนติเมตร มีความลึกไมต่ำกวา ๖๕ เซนติเมตร และมี

ความสูงไมต่ำกวา ๑๑๐ เซนติเมตร 

- โครงเกาอ้ีผลิตจากเหล็กดัดข้ึนรูป 

- พนักพิงและท่ีนั่งบุดวยฟองน้ำตัดแตข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนังเทียมหรือผาฝายหรือวัสดุไม

ต่ำกวานี้ 

  - มีท่ีวางแขน 

  - สามารถปรับระดับความสูงต่ำได 

  - ขาเกาอ้ีแบบ ๕ แฉก แบบมีลอเลื่อน    

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีพนักพิง  จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ 

๑,๙๕๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

 

 

๕.๔.๘ ครุภัณฑ… 
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  ๕.๔.๘ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๕,๘๕๐ บาท 

งบประมาณ ๑๑,๗๐๐ บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและ

พิจารณาตอไป 

นางมัฐกาญจน แกวกอ เนื่องจาก ครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ ทำใหประสบปญหาท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติ

ราชการ และทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอความ

เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย นั้น  

โดยขอโอนลดจาก แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนสงเสริมผลิตภัณฑสินคาของดีตำบลแมเจดีย 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท  

  และขอโอนเพ่ิมเปน จัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ 

๕,๘๕๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๗๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง

มาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ 

   ๑ มีมือจับชนิดบิด  

    ๒ มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น  

    ๓ คุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.    

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ 

๕,๘๕๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๗๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

 

 

 

 

๕.๔.๙ ครุภัณฑ… 
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๕.๔.๙ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จำนวน ๒ เครื่องๆ ราคาเครื่องละ ๒๒ ,๐๐๐ บาท 

งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและ

พิจารณาตอไป 

นางมัฐกาญจน แกวกอ เนื่องจาก ครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ ทำใหประสบปญหาท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติ

ราชการ และทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอความ

เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย นั้น  

โดยขอโอนลดจาก  

๑. แผนงานการเกษตรงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน หมวดคาใช

สอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ 

โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันไฟปาและหมอกควันประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท 

รายจายเก่ียวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการจัดทำ

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนสงเสริมผลิตภัณฑสินคาของดีตำบลแมเจดีย ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท 

  และขอโอนเพ่ิมเปน จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆ ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ 

บาท งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน 

(๑๒  Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

๔.๒ GHz จำนวน ๑ หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  

(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๘ MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

   ๑  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอยกวา๒GBหรือ 

๒ มีหนวย … 
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๒ มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 

๓ มีหนวยประมวลผ ลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๘ 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  

ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเหน็อ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆ ราคาเครื่อง

ละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

๕.๔.๑๐ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 

๒,๕๐๐ บาท 

นายกฯ  ในการนี้ ขอมอบหมายให นางมัฐกาญจน แกวกอ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและ

พิจารณาตอไป 

นางมัฐกาญจน แกวกอ เนื่องจาก ครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ ทำใหประสบปญหาท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติ

ราชการ และทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอความ

เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย นั้น 

โดยขอโอน… 
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โดยขอโอนลดจาก แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชมุชน งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนสงเสริมผลิตภัณฑสินคาของดีตำบลแมเจดีย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท 

  และขอโอนเพ่ิมเปน จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน ๑ เครื่อง 

ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๔ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   

- มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 

- สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที 

 ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน ๑ เครื่อง 

ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

๕.๕ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ เพ่ือนำไป

ประกอบการขออนญุาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม จำนวน ๔ โครงการ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากสภาตองรับทราบขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอใหเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย เปนผูชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหท่ีประชมุไดรับทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ  ๑ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ หามมิใหใดกอสราง แผวถาง หรือเผาป

า หรือ กระทำดวยประการใดๆ อันเปนการทำลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพ่ือตนเอง

หรือผูอ่ืน เวนแตจะกระทำภายในเขตท่ีไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และมาตรา ๕๔ วรรคสอง 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนดใน กฎกระทรวง 

   ๒ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 

๒๕๕๙  มาตรา ๑๓/๑ วรรคแรก ในกรณีท่ีสวนราชการและหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะใช

พ้ืนท่ีบางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืน 

ใหอธบิดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 

มีอำนาจ… 
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มีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวน

แหงชาติได และในบริเวณดังกลาวมิใหนำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกการท่ีสวน

ราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น ๆ จำเปนตองกระทำเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใชประโยชนในพ้ืนท่ีนั้น 

  ๓ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน

ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ขอ ๖ หนวยงานของรัฐประสงคจะขอใชพ้ืนท่ีบางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เปน

สถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืน ใหยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทายระเบียบนี้

ตอจังหวัดทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานท่ีอธิบดีกำหนด พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ี

ระบุไวในใบรับคำขอ 

ขอ ๑๒ (๖) กำหนดใหมีเอกสารท่ีใชประกอบการขออนุญาต โดยมีเอกสารหลักฐานท่ี

แสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู 

๔ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ วาดวย

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 การขออนุญาตเพ่ือกอสรางสุสานและณาปนสถานสาธารณะ การ

อนุญาตเพ่ือการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการขยะ และเพ่ือการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูยื่นคำขอ 

  ขอ ๖ วรรคสิบสอง การขออนุญาตเพ่ือกรณีโครงการท่ีมีวัตถุประสงคอันกอใหเกิดประโยชน

ตอประเทศชาติ และประชาชนโดยสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความม่ันคง หรือ

การพัฒนาประเทศ อยางแทจริง ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เปนผูยื่นคำขอ 

ขอ ๑๔ กำหนดเอกสารท่ีใชประกอบการขออนุญาต ขอ ก กรณีสวนราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐ ตาม (๖) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู ยกเวนการขออนุญาตตามขอ ๙ (๕) ใหกรมปาไมแจงใหผูวาราชการ

จังหวัดทราบ โดยใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยูทราบ 

 

 

๕ หนังสือกรม … 
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๕  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๐๖๗ ลงวันท่ี ๑๒ 

เมษายน ๒๕๖๕ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา การขออนุญาตเขาทำ

ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๔ พ.ศ. ๒๕๕ ๙ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติวาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ี ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนของ

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๒ (๖ ไดก ำหนด

เอกสารท่ีใชประกอบการขออนุญาต ไดแก เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ

จากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยูดวย และพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ และ

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชนในเขตปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๖ วรรคหนึ่ง 

ประกอบกับ แบบคําขอ อนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปา ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปา

ไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดกําหนดใหผูท่ีประสงคจะขออนุญาตทำประโยชนในเขตปา ตองแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีแสดงการพิจารณาใหความเห็นจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยูดวย ดังนั้น 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกหนวยงานของรัฐในการขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม

อยางถูกตองตามกฎหมาย จึงขอความรวมมือจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีสวน

ราชการหรือหนวยงานของรัฐใดท่ีเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และไดขอใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือประกอบการขออนุญาตเขาทำประโยชน

ในพ้ืนท่ีปาไม ขอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาใหความเห็นเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการใหความเห็นชอบของสภาทองถ่ินควร

พิจารณา ถึงผลกระทบภายในขอบท่ีเก่ียวของกับอำนาจหนาท่ีของตนในการดูแลสภาวะความ

เปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี กลาวคือ หากไดรับอนุญาตใหเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาอันอยูใน

พ้ืนท่ีของตน จะเกิดผลกระทบตอการดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีในการดูแลสภาวะความเปนอยู

ของประชาชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวหรือไม อยางไร แลวเสนอความเห็น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของอธิบดีกรมปาไมตอไป 

  ๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 ตอไป 

๗ ตามหนังสือ … 
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  ๗  ตามหนังสืออำเภอเวียงปาเปา ท่ีชร ๐๓๑๘.๑/ว๒๙๓๒ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

แจงวาคณะรฐัมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเพ่ือแกไขปญหากรณีท่ี

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขาทำประโยชน ในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาตและใหสวน

ราชการหรือหนวยงานของรฐัถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ี

ไดรับการผอนผันตามคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยใหดำเนินการใหถูกตองตาม

ระเบียบและกฎหมายวาดวยปาไม ซ่ึงไดยื่นคำขออนุญาตไวแลว หรือยื่นคำขออนุญาตเขาทำ

ประโยชนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นั้น 

  ๘ 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 โดยใหสวนราชการหรอืหนวยงานของรัฐยื่นคำขอ

อนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยาย

ระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอโดยจะ

ไมใหมีการผอนผันอีก ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองและยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคำขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีปาท้ังใน

สวนท่ีไดดำเนินการกอสรางไปแลวแตยังไมไดขออนุญาตเชน อาคารสำนักงาน โรงเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ถนน การขุดลอก แหลงน้ำ การกอสรางฝาย สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย เปนตน และท้ังใน

สวนแผนงาน/โครงการท่ีจะดำเนินการตามระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดไวนั้น 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๕.๑ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพรอมกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 

๐.๔๙๔๙ ลานบาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอให
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชมุทราบ 

นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ
ดำเนินการ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ เพ่ือนำไป
ประกอบการขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม จำนวน ๔ โครงการ จึงขอมอบหมายให นาย

ประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุม
ไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

 
ผูอำนวยการ… 
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ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ท่ี ทส ๐๖๑๑/ว๖๖๒ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕ ดวยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการโครงการพัฒนาแหลง
น้ำ ลักษณะโครงการเปนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำและบำรุงรักษาแหลงน้ำ/โครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ำ/โครงการกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ/โครงการระบบสงน้ำ/โครงการอนุรักษณ
ฟนฟูแหลงน้ำและปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ำ ซ่ึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการยื่นคำ
ขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีท่ีสวนราชการเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ  
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพรอมกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ บานสันมะนะ หมู
ท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๐.๔๙๔๙ ลานบาท 

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 ของระเบยีบเดียวกันนีต้อไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในกา รดำเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพรอมกอสรางฝาย

เสริมระบบนิเวศ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๐.๔๙๔๙ ลานบาท ดวยคะแนนเสียง จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ 

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

๕.๕.๒ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพรอมกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ ปงบประมาณ 

๒๕๕๙  บานใหมพัฒนา หมู ท่ี  ๑๒  ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณ ๐.๔๙๔๙ ลานบาท 

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

นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ
ดำเนินการ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ เพ่ือนำไป
ประกอบการขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม จำนวน ๔ โครงการ จึงขอมอบหมายให นาย

ประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุม
ไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

 
 

ผูอำนวยการ… 
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ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค๑ ท่ี ทส ๐๖๑๑/ว๖๖๒ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕ ดวยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการโครงการพัฒนาแหลง
น้ำ ลักษณะโครงการเปนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำและบำรุงรักษาแหลงน้ำ/โครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ำ/โครงการกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ/โครงการระบบสงน้ำ/โครงการอนุรักษณ
ฟนฟูแหลงน้ำและปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ำ ซ่ึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการยื่นคำ
ขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีท่ีสวนราชการเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรบัอนุญาต 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ  
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพรอมกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ บานใหมพัฒนา 
หมูท่ี ๑๒ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๐.๔๙๔๙ ลานบาท 

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  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนิน โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพรอมกอสรางฝาย

เสริมระบบนิเวศ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ บานใหมพัฒนา หมูท่ี ๑๒ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๐.๔๙๔๙ ลานบาท ดวยคะแนนเสยีง จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ 

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

๕.๕.๓ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำหวยแมเจดีย ปงบประมาณ ๒๕๕๔ บานทุงยาว หมู

ท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑.๙๓๐๐ ลานบาท (จุดท่ี ๑  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒ ๕๕๔ จึงขอให

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 
นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ เพ่ือนำไป

ประกอบการขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม จำนวน ๔ โครงการ จึงขอมอบหมายให นาย
ประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุม
ไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค๑ ท่ี ทส ๐๖๑๑/ว๖๖๒ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕ ดวยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการโครงการพัฒนาแหลง
น้ำ ลักษณะโครงการเปนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำและบำรุงรักษาแหลงน้ำ/โครงการกอสราง 

ระบบกระจายน้ำ… 
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  ระบบกระจายน้ำ/โครงการกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ/โครงการระบบสงน้ำ/โครงการอนุรักษณ
ฟนฟูแหลงน้ำและปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ำ ซ่ึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการยื่นคำ
ขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีท่ีสวนราชการเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ  
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำหวยแมเจดีย ปงบประมาณ ๒๕๕๔ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย 
อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑.๙๓๐๐ ลานบาท (จุดท่ี ๑  

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 ดวย วิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบยีบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนิน โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำหวยแมเจดีย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณ ๑.๙๓๐๐ ลานบาท (จุดท่ี ๑  ดวยคะแนนเสียง จำนวน   ๑๔  เสียง, ไมเห็นชอบ 

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

๕.๕.๔ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำหวยแมเจดีย ปงบประมาณ ๒๕๕๔ บานทุงยาว หมู

ท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑.๙๓๐๐ ลานบาท (จุดท่ี ๒  

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมทราบ 
นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก  กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ

ดำเนินการ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ เพ่ือนำไป

ประกอบการขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม จำนวน ๔ โครงการ จึงขอมอบหมายให นาย
ประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูชี้แจงตอท่ีประชุม
ไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค๑ ท่ี ทส ๐๖๑๑/ว๖๖๒ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕ ดวยกรมทรพัยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการโครงการพัฒนาแหลง
น้ำ ลักษณะโครงการเปนโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำและบำรุงรักษาแหลงน้ำ/โครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ำ/โครงการกอสรางฝายเสริมระบบนิเวศ/โครงการระบบสงน้ำ/โครงการอนุรักษณ
ฟนฟูแหลงน้ำและปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ำ ซ่ึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการยื่นคำ
ขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีท่ีสวนราชการเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนญุาต 

ดังนั้นเพ่ือ… 
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ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ  
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำหวยแมเจดีย ปงบประมาณ ๒๕๕๔ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย 
อำเภอเวียงปาเปา จงัหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑.๙๓๐๐ ลานบาท (จุดท่ี ๒  

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

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

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนิน โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำหวยแมเจดีย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ บานทุงยาว หมูท่ี ๗ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณ ๑.๙๓๐๐ ลานบาท (จุดท่ี ๒  ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๑๔ เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  

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

๕.๖ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 

Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จำนวน ๒ 

สถานี ดังนี้ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากญัตติในขอนี้มีลักษณะเชนเดียวกับขอท่ีผานมา เก่ียวกับการขอใชประโยชนในเขต

พ้ืนท่ีปานั้น ซ่ึงตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึง

ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความ

จำเปนในการขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จำนวน ๒ สถานี แยกเปน

รายขอ/รายโครงการ เสนอตอท่ีประชุมรับทราบตอไป 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๖.๑ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเส่ียง

อุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปางมะกาด 

นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ
ดำเนินการ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปางมะกาด จึง

ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปน
ผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

 
ผูอำนวยการ… 
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ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ท่ี ทส ๐๖๑๑/๕๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ดวยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการโครงการติดตั้งระบบ
เตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ี
ราบเชิงเขา จำนวน ๒ สถานี ซ่ึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเขาทำ
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณี
ท่ีสวนราชการเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ  
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชัน
และพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปางมะกาด 

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 ดวยวิ ธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ของระเบยีบเดียวกันนี้ตอไป 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการดำเนิน โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 

Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปาง

มะกาด ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๑๔ เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ 

เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐  คน 
 

๕.๖.๒ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเส่ียง

อุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปาซางพัฒนา 

นายก ฯ   ดวยไดรับแจงจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย วามีความประสงคขอ
ดำเนินการ ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปาซางพัฒนา จึง
ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของเปน
ผูชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูบริหารและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
   ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ท่ี ทส ๐๖๑๑/๕๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ดวยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการโครงการติดตั้งระบบ
เตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ี
ราบเชิงเขา จำนวน ๒ สถานี ซ่ึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ไดดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเขาทำ
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณี
ท่ีสวนราชการเขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต 

 
ดังนั้นเพ่ือ... 
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ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ดังกลาวขางตน กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงขอนำเรื่องดังกลาว เขาตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือขอพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวขางตน โดยตองขอ
อนุญาตเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม (เขตปาไม/เขตปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ  
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชัน
และพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปาซางพัฒนา 

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 ในการใหความเห็นชอบขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา (เขตปาไม/เขตปา

สงวนแหงชาติ/เขตอุทยานแหงชาติ ในการ ดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 

Warning) สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา สถานีบานปา

ซางพัฒนา ดวยคะแนนเสียง จำนวน ๑๔ เสียง, ไมเห็นชอบ จำนวน  ๐  เสียง, งดออกเสียง จำนวน 

๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน  ๐  คน 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

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. 
 

๕.๗ ขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดการขอความ

เห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ตอท่ีประชุมทราบตอไป 

นายกฯ  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววญิญา ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชำนาญการ เปนผูชี้แจงในสวนของรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

 

 

นักวิเคราะห... 
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นักวิเคราะหนโยบาย ฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ (๑ สภาองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ี ใหความ

เห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ

บริหารสวนตำบล 

   ประกอบกับตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓  พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชน

ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน 

ดังนี้ 

  (๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ี

เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคม ทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ี

เพ่ิมเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการ

บริหารสวนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

   เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว

ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

  และขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน

อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

    เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน

ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย

กวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

   อีกท้ัง ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ

โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให

เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ดวย และเม่ือแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

  * โดยไดอธิบายรายละเอียดแยกเปนรายขอ ตามเอกสารการขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติม 

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๔ 

ตามเอกสารท่ีไดสำเนาแจกจายใหสมาชิกสภาทุกคนไดรับทราบแลว นั้น  

ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔  ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

๕.๘ ขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลแม

เจดีย (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดการขอความ

เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐

ตอท่ีประชุมทราบตอไป 

นายกฯ  ในการนี้ จึงขอมอบหมายให นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชำนาญการ เปนผูชี้แจงในสวนของรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบตอไป 

นักวิเคราะหนโยบาย ฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ (๑ สภาองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจ หนาท่ี ใหความ

เห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ

บริหารสวนตำบล 

   ประกอบกับตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓  พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๗ การจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 (๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนา 

และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจั ดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนำมา 

วิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิ นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 (๔ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 



~ 41 ~ 
 

 ขอ ๑๗ วรรคทาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภา

องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

  ดังนั้น จึงขอนำเสนอขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตำบลแมเจดีย (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐  ตอไป  

  * โดยไดอธิบายรายละเอียดแยกเปนรายขอ ตามเอกสารการขอความเห็นชอบการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐  ตามเอกสารท่ีได

สำเนาแจกจายใหสมาชิกสภาทุกคนไดรับทราบแลว นั้น  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - ถาไมมี ตามขอ ๘๐ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ “ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้น จะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย” ถือวาปดการอภิปรายตาม 

๖๕ และขอตรวจนับองคประชุมตามขอ ๗๖ ของระเบียบฯ วาดวยขอบังคับการประชุม สภาฯ  เม่ือ

ปรากกวาครบประชุม จึงขอมติดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ ตามขอ ๗๔ (๑  

  ในการใหความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

(พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐ ๔ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ การเรงรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมการอนุรักษปาตนน้ำและ

การปองกันและแกไขปญหาไฟปา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕    
ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  
นายกฯ  ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดใหการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

ตามโครงการสงเสริมการอนุรักษปาตนน้ำและการปองกันและแกไขปญหาไฟปา ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๕ ใหแกคณะกรรมการหมูบาน จำนวน ๙ หมูบาน หมูบานละ ๑๐,๐๐๐ บาท อีก
ท้ัง ไดแจงหลักเกณฑการดำเนินการวา ใหหนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน จะตองนำเงินอุดหนุนท่ีไดรับ
ไปใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการเทานั้น ไมสามารถนำไปใชเพ่ือการอ่ืนได หากพบวาการ
ดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจะตองคืนเงินท่ีรับไป
เต็มจำนวนโดยเร็ว และจะตองรายงานผลการดำเนินการตามแบบท่ีกำหนด พรอมจัดสงสำเนา
ใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ อีกท้ัง ได
แจงเรงรัดการดำเนินงานไปแลว นั้น 

   บัดนี้  ไดสิ้นสุดหวงระยะเวลาดำเนินการในชวงกำหนดมาตราการหามเผาทุกชนิด
ปงบประมาณ ๒๕๖๕ แลว และองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดรับการรายงานผลการ
ดำเนินงานมาบางสวน ซ่ึงยังคงคางอีก ๕ หมูบาน ท่ียังไมไดรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 

 ดังกลาวขางตนแตอยางใด ดังนั้น จึงขอเรงรัดใหทานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบท่ี
กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียทราบ ท้ังนี้ หากไมสามารถดำเนินการไดขอใหทาน
นำสงเงินคืนตามบันทึกขอตกลงโดยเร็วตอไป 

ท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับทราบ 
๖.๒ การรายงาน… 
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๖.๒  การรายงานความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยหรือการรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  

นายกฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใตบังคับแห งกฎหมายองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ี

ตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล ตามมาตรา ๖๗ (๔ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ กำห นดใหองคการบริหารสวน

ตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ (๒๙ การป องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกท้ัง พระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ี

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน นั้น 

   เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๖ ในก รณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีของตน และ

ตองดำเนินการชวยเหลือโดยฉับพลันทันที ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นสามารถใหความ

ชวยเหลือได ภายในขอบอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา และ

ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเบิกจายจากงบ

กลาง ประเภทเงินสํารองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป โดย

โครงการไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน อีกท้ัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทด

รองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑการใชจายเงิน

ทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓  

   ดังนั้น เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยข้ึน จึงขอทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย

ทุกทานเรงตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน และรายงานเหตุใหทราบอยางไมเปนทางการมากอน

โดยดวน เพ่ือใหเกิดการประสานงานและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีไดอยาง

รวดเร็วและทันเหตุการณตอไป 

ท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก 

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชุมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

                       (ลงชื่อ          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวปราญชลี วงคคำยอด  

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 


	รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

