
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันพุธ ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม 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 น.ส.อรพินท  คำเขียว ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  

๘ นายคเชนทร  ทิพยคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๙ นายณัฐวิทย เปลี่ยววิญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

๑๐ นายวีรชัย นันตาวงค นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

๑๑ น.ส.จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ ์ พนักงานจางท่ัวไป (ปฏิบัติงานธุรการ   
 

สรุป  ผูมาประชุม จำนวน ๑๕ คน ผูลาประชุม จำนวน ๐ คน 

ผูขาดประชุม จำนวน ๐ คน ผูเขารวมประชุม จำนวน ๑๑ 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   ๑๑    คน 

เม่ือมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูแลว 

จึงถือวาครบองคประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

 

 

 

 

 

๑.๒ การขยายเวลา… 
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   ๑.๒ การขยายเวลาการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ  

สมัยท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีไดอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอ บขอ ๒๒ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ออกประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ส มัยท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๕ ซ่ึง

กำหนดประชุมเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ มีระยะเวลารวมไมเกิน ๑๕ วัน และ

ดำเนินการประชุมนัดแรกในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ท่ีผานมา นั้น 

   เนื่องจากในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๕ ยังมีขอหารือหรือญัตติท่ี

จะตองขอความเห็นชอบ หรือขอราชการสำคัญท่ีจำเปนตองมีการประชุมพิจารณารวมกันใหเสร็จสิ้น 

ซ่ึงนายอำเภอเวียงปาเปา พิจารณาแลวอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อนุญาตใหขยายเวลาการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ 

วัน นับตั้งแตวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เปนตนไป นั้น 

  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบขอ ๒๓ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ประธานสภาองคการบ ริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดประชุม ในวันพุธท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ 

หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. 

๒๕๖๕ เม่ือวัน  ศุกร  ท่ี ๒๒ เดือน  เมษายน   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… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ  ในการประชุมในครั้งนี้ ไมมีผูยื่นกระทูถามตามมาตรา ๕๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล

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

ถามท่ัวไป ตามขอ ๙๒ และกระทูถามดวน ตามขอ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

อยางใด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

ประธานสภาฯ  - การประชุมท่ีผานมา ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตอยางใด 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ 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  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

   - สำนักปลัดฯ  

  ๕.๑.๑ ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือผามานและอุปกรณ ขนาดหนาตางกวาง ๒๔๐ 

เซนติเมตร ความสูงผามานขนาด ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ บาน ราคาบานละ ๑,๙๕๐ บาท 

งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความจำเปนใน

การขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการ

จัดซ้ือผามานและอุปกรณ ขนาดหนาตางกวาง ๒๔๐ เซนติเมตร ความสูงผามานขนาด ๑๘๐ 

เซนติเมตร จำนวน ๔ บาน ราคาบานละ ๑,๙๕๐ บาท งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท เสนอตอท่ีประชุม

รับทราบตอไป 

 

นายกฯ… 
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นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ในการนี้ ขอมอบหมายให นายคเชนทร  ทิพยคำ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

นายคเชนทร  ทิพยคำ เนื่องจาก ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยในการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงนายอำเภอ

เวียงปาเปาไดลงนามอนุมัติเพ่ือประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ตามหนังสอือำเภอเวียงปาเปา ท่ี ชร ๐๐๒๓.๒๔/๓๑๕๒ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แลว 

และองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป นั้น 

  ประกอบกับหองทำงานผูบริหารหรือหองทำงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ยัง

ไมไดมีการติดตั้งมานบังแสงแตอยางใด ดังนั้น สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย จึงมี

ความจำเปนท่ีจะขอโอนงบประมาณ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือ

ผามานและอุปกรณ ขนาดหนาตางกวาง ๒๔๐ เซนติเมตร ความสูงผามานขนาด ๑๘๐ เซนติเมตร 

จำนวน ๔ บานๆละ ๑,๙๕๐ บาท รวมงบประมาณจำนวน ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน  

เพ่ือติดตั้ง ณ หองทำงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียตอไป 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ประเภทคา

วัสดุ รายการวัสดุสำนักงาน งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

๘๑,๖๔๗ บาท โอนลดจำนวน ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๓,๘๔๗ บาท  

  และขอโอนเพ่ิมเปน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงานผามาน พรอมอุปกรณ ขนาด

ความกวาง ๒๔๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ผืน ราคาผืนละ ๑,๙๕๐ 

บาท งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท 

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชมุอีกหรือไม  

 - 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 ประเภทรายจาย

ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงานผามาน พรอมอุปกรณ ขนาดความกวาง 

๒๔๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ผืน ราคาผืนละ ๑,๙๕๐ บาท 

งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

กองการศึกษา… 
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   - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๕.๑.๒ ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารขนาด กวาง ๑๔๙ X ลึก ๔๐.๖ X 

สูง ๑๗๔.๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๑๐,๔๕๐ บาท งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท      
ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความจำเปนใน
การขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการ
จัดซ้ือตูเก็บเอกสารขนาด กวาง ๑๔๙ ลึก ๔๐.๖ สูง ๑๗๔.๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ 

๑๐,๔๕๐ บาท งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท  เสนอตอท่ีประชมุรับทราบตอไป 
นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ในการนี้ ขอมอบหมายให น.ส.อรพินท  คำเขียว ตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุม
เพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ เนื่องจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย  มี

ความจำเปนขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ ครุภัณฑ จำนวน ๑ รายการ คือ ตูเก็บเอกสารขนาด 
กวาง ๑๔๙ ลึก ๔๐.๖ และสูง ๑๗๔.๘ เซนติเมตร (จัดหาท่ัวไปและสำรวจราคาตามทองตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของกองมาตรฐานงบประมาณ  ๑ สำนักงบประมาณ 

จำนวน ๒ ตู ในราคาตูละ ๑๐,๔๕๐.- บาท รวมเปนเงิน ๒๐,๙๐๐.-บาท เนื่องจากท่ีมีอยูเดิมไม
เพียงพอสำหรับการใชงาน ทำใหประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออำนวยตอปฏิบัติราชการหรือ
บริการราชการ และเกิดความไมพรอมในการทำงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร ท่ีไม

เพียงพอตอการใชงาน ทำใหประสบปญหาขาดแคลนครุภัณฑท่ีสงผลตอการใหบริการประชาชน จึง
มีแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ในการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  

โดยขอโอนลดจาก โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและรวมสืบสานปาเวณีปใหมเมือง 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ อนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท  

  และขอโอนเพ่ิมเปน ครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารขนาด กวาง ๑๔๙ ลึก 

๔๐.๖ และสูง ๑๗๔.๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๑๐,๔๕๐ บาท งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท 
  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภปิรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

 - 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 
แผนงานการศึกษาฯ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

รายจายครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารขนาด กวาง ๑๔๙ ลึก ๔๐.๖ และสูง 
๑๗๔.๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตู ราคาตูละ ๑๐,๔๕๐ บาท งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท ตามท่ี
เสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 
ไมเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง, งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ และไมอยูจำนวน ๐ คน 
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   - กองชาง 

  ๕.๑.๓ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ กิโลวัตต 

ขับเคล่ือน ๒ ลอ แบบธรรมดา งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความจำเปนใน

การขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๒ ,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบธรรมดางบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.-

บาท  เสนอตอท่ีประชุมรับทราบตอไป 

นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ในการนี้ ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ เปนผู

ชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เนื่องจาก ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง

ขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยในการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงนายอำเภอ

เวียงปาเปาไดลงนามอนุมัติเพ่ือประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอเวียงปาเปา ท่ี ชร ๐๐๒๓.๒๔/๓๑๕๒ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แลว 

และองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป นั้น 

   กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนขอโอนงบประมาณ เพ่ือใชใน

ภารกิจงานของกองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

รายการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๒ ,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบธรรมดางบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.-

บาท โดยมีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ 

ธันวาคม ๒๕๖๔  

   โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด คา

ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการจัดซ้ือยานพาหนะและขนสง (รถกระเชา

ไฟฟา  จำนวน ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท โอนลดงบประมาณตั้งรายการใหม 

จำนวน ๕๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท 

  และขอโอนเพ่ิมเปน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 

๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ 

กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบธรรมดางบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.-บาท (โดยมีราคาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔  

โดยมีคุณลักษณะ... 
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   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

   เปนรถบรรทุก (ดีเซล ข นาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๒,๔๐๐ 

ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ กิโลวัตต แบบธรรมดา 

(๑ มีน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา ๑ ตัน  

(๒ เปนรถชวงยาว  

(๓ เปนกระบะสำเร็จรูป  

(๔ เปนราคารวมเค รื่องปรับอากาศ 

  ท้ังนี้ ปรากฏรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารท่ีไดสำเนาใหทานทราบแลว นั้น 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นอ่ืนจะอภิปรายหรือนำเสนอตอท่ีประชุมอีกหรือไม  

นายอุดร  นะนุน  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  

ส.อบต.ม.๑ ทุกทานขอสอบถามการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ำกวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ กิโลวัตต แบบธรรมดา ซ่ึงเปนไป

ไดหรือไมท่ีจะจัดซ้ือเปนรถบรรทุก (ดีเซล  รถโฟวิล ขับเคลื่อน ๔ ลอ ซ่ึงเหมาะสำหรับการใชงาน

แบบ Off-Road (ออฟโรด  เพ่ืองายตอการเขาไปในพ้ืนท่ีบนดอยหรอืเขตพ้ืนท่ีปาเขามากกวารถ

ขับเคลื่อน ๒ ลอแบบธรรมดา 

นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน จากการท่ีไดเขามาบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย และไดศึกษาการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป ทำใหทราบวาการบริหารงานงบประมาณมีปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังจาก

ภายในและภายนอกองคกร เชนการตั้งจายงบประมาณและการตั้งรับงบประมาณจากภาครัฐ จะเห็น

ไดวา งบประมาณในชวงปท่ีผานมาไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว กลาวคือ งบประมาณไมเขาตาม

เปาหมายท่ีตั้งรับเอาไว และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ เกิดวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-๑๙ ซ่ึงสงผลกระทบตอสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสถานการณคลังของ

ภาครัฐอยางมาก และอาจจะมีผลทำใหงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งรับไวได และเม่ือมาดู

ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ซ่ึงไดตั้งงบประมาณรายจายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน 

หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการจัดซ้ือยานพาหนะและขนสง (รถ

กระเชาไฟฟา จำนวน ๑ คัน ตั้งงบประมาณไวจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ หากงบประมาณไม

เขามาตามท่ีคาดการณไว โครงการจัดซ้ือยานพาหนะและขนสง (รถกระเชาไฟฟา  ก็อาจเปนอันพับ

ไปหรือตกไปได และจะมีผลกระทบโดยตรงตอโครงการกอสรางดานโครงสรางพ้ืนฐานตามไปดวย  

   ประกอบกับในการจัดซ้ือยานพาหนะและขนสง (รถกระเชาไฟฟา ดังกลาว  ยอมตองมีภาระ

คาใชจายท้ังดานบุคลากรกำลังพลประจำรถ พลขับและดานการบำรุงรักษาซอมแซมตามมา อีกท้ัง 

การใชงานรถกระเชาไฟฟามีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีจะใชงานอยางแคบ และปญหาการ

ซอมแซมไฟฟาไดมีการปรับปรุงแกไขการทำงานใหเปนระบบมากยิ่งข้ึนกวาเดิมแลว โดยการจัด

กำลังคนลงไปชวยเหลือ และกำหนดวิธีการดำเนินการไวอยางชัดเจนจึงไมทำใหมีปญหาเกิดข้ึน

เหมือนเชนท่ีผานมา  

อีกท้ัง ใน… 
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  อีกท้ัง ในปจจุบันการคมนาคมสายทางพ้ืนท่ีบนดอย หมูท่ี ๗ บานทุงยาว, หมูท่ี ๘ บานปาง

มะกาด, หมูท่ี ๙ บานหวยทราย และหมูท่ี ๑๓ บานหวยน้ำกืน สามารถเดินทางไดอยางสะดวกมาก

ยิ่งข้ึน เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไดเขามาดำเนินการโครงการกอสรางถนนสายแยก ทล.๑๑๘ - 

บานทุงยาว (ชวงท่ี ๒ อำเภอเ วียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ซ่ึงใกลดำเนินการแลวเสรจ็ จึงไมมีความ

จำเปนท่ีตองจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล รถโฟวิล ขับเคลื่อน ๔ ลอ ซ่ึงในราคาท่ีสูงกวาและเปนการใช

งบประมาณมากเกินความจำเปนแตอยางใด 

   ดังนั้น จึงเห็นวามีความจำเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณมาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ 

ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ำ

กวา ๑๑๐ กิโลวัตต แบบธรรมดา ซ่ึงเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔  ซ่ึงสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมเจดีย ไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาฉบับดังกลาวไปแลว ในการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๒ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีผานมา 

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  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง รายการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ำกวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบธรรมดา

งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.-บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

เวลา ๑๐.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารวาง 

 ๕.๑.๔ โครงการฝาปดรองระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒ ตำบล

แมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความจำเปนใน

การขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการฝา

ปดรองระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒ ตำบล แมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.-บาท  เสนอตอท่ีประชุมรับทราบตอไป 

นายกฯ… 
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นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน  สืบเนื่องจากโครงการฝาปดรองระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒ 

ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.-บาท เกิดข้ึนจากการท่ี

คณะผูบริหารไดลงพ้ืนท่ีสำรวจขอมูลแลวพบวา จุดดำเนินโครงการกอสรางรองระบายน้ำ คสล.รูปตัว

ยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒  เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผานมา ซ่ึง

ดำเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลวแตไมมีฝาปดรองระบายน้ำดังกลาว และพบวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึน

กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูสัญจรไปมาในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว จึง

จำเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเรงดวน โดยการกอสรางฝาปดรอง

ระบายน้ำสายดังกลาวตอไป 

   ในการนี้ ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ เปนผู

ชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เนื่องจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนขอโอนงบประมาณ 

โครงการฝาปดรองระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.-บาท 

   โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด คา

ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือยานพาหนะและขนสง (รถกระเชาไฟฟา 

จำนวน ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท โอนลดจำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน ๑,๗๕๗,๐๐๐ บาท  

  และขอโอนเพ่ิมเปน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน ประเภท 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการฝาปดรองระบายน้ำคสล.รูปตัวยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒ 

ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณกอนโอน 

๐ บาท จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม ๑๖๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๖๘,๐๐๐ บาทงบประมาณ 

๑๖๘,๐๐๐.-บาท 

  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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

โครงการฝาปดรองระบายน้ำคสล.รูปตัวยู บานสันกู หมูท่ี ๔ (ซอย ๑/๒ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.-บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ จำนวน  ๑๔   เสียง, 

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

๕.๑.๕ โครงการ… 
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๕.๑.๕ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเขาพ้ืนท่ีทำการเกษตรสายหวยเวียง บานสัน

มะนะ หมูท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-บาท   

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผูบริหารไดขอเสนอญัตติตามขอ ๓๗ และ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูชี้แจงเหตุผลความจำเปนใน

การขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการ

ปรับปรุงถนนดนิลูกรังทางเขาพ้ืนท่ีทำการเกษตรสายหวยเวียง บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย 

อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-บาท  เสนอตอท่ีประชุมรับทราบตอไป 

นายกฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ผูเขารวมประชุม และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ในการนี้ ขอมอบหมายให นายประสบ ไชยคันธา ตำแหนง ผูอำนวยการกองชางฯ เปนผู

ชี้แจงในรายละเอียดและขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

ผูอำนวยการกองชางฯ เนื่องจาก กองชางองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย มีความจำเปนขอโอนงบประมาณ 

ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือนำงบประมาณ

มาดำเนินการปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเขาพ้ืนท่ีทำการเกษตร สายหวยเวียง บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ 

ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-บาท 

   โดยขอโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือยานพาหนะและขนสง (รถกระเชาไฟฟา 

จำนวน ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท โอนลดจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน ๑,๕๘๒,๐๐๐ บาท 

  โดยขอโอนตั้งจายรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน 

หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการ

ปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเขาพ้ืนท่ีทำการเกษตรสายหวยเวียง บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย 

อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐ บาท จำนวน

เงินท่ีโอนเพ่ิม ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ แบบ ผ.๐๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หนา ๓ โครงการท่ี ๒ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-บาท  

  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  

 

ในการให… 
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 ในการใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเขาพ้ืนท่ีทำ

การเกษตรสายหวยเวียง บานสันมะนะ หมูท่ี ๖ ตำบลแมเจดีย อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-บาท ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ 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. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ การประกาศใชประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น 

ประธานสภาฯ   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมเจดียหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงตอไป  
นายกฯ  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติ

ใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรฐัในหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ ไดกำหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมซ่ึงเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใชเปนหลัก
สำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวล
จริยธรรม ขอกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดใหมีประมวลจริยธรรม
สมาชิกสภาทองถ่ินไว ดังตอไปนี้ 

   ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

   ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตำบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร  

 
 

“สภาทองถ่ิน… 
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   “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการ
บริหารสวนตำบล สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง แตไม
รวมถึงสภากรุงเทพมหานคร  

   “สมาชิกสภาทองถ่ิน” ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

   ขอ ๓ สมาชิกสภาทองถ่ินตองยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย
ตองดำรงตน ดังตอไปนี้  

   (๑) ปกปอง ดูแล และยึดถือประโยชนของชาติเปนสำคัญ พิทักษรักษาไวซ่ึงเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ และไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ  

   (๒ ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสน าท่ีตนนับถือ และเคารพความแตกตางของ
แตละศาสนา 

   (๓ จงรักภักดีและเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  
   (๔ ยึดม่ันและธำรงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  
   (๕ เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการ 
   ขอ ๔ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และ

รับผิดชอบตอหนาท่ี โดยอยางนอยตองดำรงตน ดังตอไปนี้  
   (๑ ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรับใชประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความ

รับผิดชอบ ยึดม่ันในหลักนิติธรรม ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจาก
อคติ  

   (๒ ไมใชหรือยินย อมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตำแหนงของตน ไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

   (๓ ไมเ รียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนใน
ประการท่ีอาจทำใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาท่ี  

   (๔ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
   (๕ ไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใ หเกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือ

ผลประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน  
   (๖ ไมกระท ำการใดท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหนง  
   (๗ แสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือผิดพลาด  
   ขอ ๕ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงกลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม โดยตองดำรง

ตน ดังตอไปนี ้
   (๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความยุติธรรม เปนกลาง  และปราศจากอคติ โดยไมหวั่นไหวตอ

อิทธิพล แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบดวยกฎหมาย 
   (๒ ยึดม่ันในกฎหมายและไมใชชองวางทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโย ชนสำหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน 
   (๓ ค ำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงตาง ๆ 
   (๔ ตองเปดเผย ขอมูลการทุจริต การใชอำนาจในทางท่ีผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือการ

กระทำอ่ืนใดท่ีทำใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
(๕ เปดเผย … 
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   (๕ เปดเ ผยหรือใหขอมูลขาวสารอันอยูในความรับผิดชอบของตน อยางถูกตอง ครบถวน
และไมบิดเบือนแกประชาชน 

   ขอ ๖ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอยางนอยตองดำรงตน ดังตอไปนี้ 

   (๑ มีอุดมการณ ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติและตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

   (๒ ไมกระท ำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

   (๓ ไมน ำขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการ ซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตำแหนงไป
ใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกเอกชน ท้ังในระหวางการดำรงตำแหนงและเม่ือพนจากตำแหนง 

   (๔ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  

   (๕ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบโดยมุงหมายใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยาง
เปนธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง 

   ขอ ๗ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอยางนอยตองดำรง
ตน ดังตอไปนี้ 

   (๑ ปฏิบัติ หนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ท่ีมีคุณภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได  

   (๒ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราช การ โดยคำนึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนเปนสำคัญ  

   (๓) อุทิศเวลาแกราชการ ไมเบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอ่ืนใด
เพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน  

   (๔) เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยาง
เรงดวนและเทาเทียมกัน  

   (๕) รักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามหนาท่ีและอำนาจตามกฎหมาย 
   (๖) รักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยาง

ประหยัด คุมคา ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไมจำเปน และไมนำไปใชเพ่ือประโยชน
ของตนเองหรือผูอ่ืน 

   ขอ ๘ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ โดยอยางนอย
ตองดำรงตน ดังตอไปนี ้

   (๑ ปฏิ บัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เสมอภาค เทาเทียม ปราศจากอคติ และไมเลือก
ปฏิบัติโดยการใชความรูสึกหรือความสัมพันธสวนตัว หรือเหตุผลของความแตกตาง ทางเชื้อชาติ ถ่ิน
กำเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม รวมท้ังเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

   (๒ ปฏิบัติตอประชาชน ผูรวมงาน และผูเก่ียวของอยางใหเกี ยรติ  
   (๓) ไมใชสถานะหรือตำแหนงการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเขาไปกาวกาย หรือแทรกแซงการ

ปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง เลื่อนเงินเดือนและ
การดำเนินการทางวินัยหรือการใหพนจากตำแหนงของขาราชการซ่ึงมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  

   (๔) ไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผูใกลชิดกาวกาย หรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองหรือผูอ่ืน 

(๕ ปฏิบัติ … 
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   (๕) ปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทำธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอน
อยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ขอ ๙ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทาง
ราชการ โดยอยางนอยตองดำรงตน ดังตอไปนี้  

   (๑ รักษาจรรยาของตนใหดี นอมน ำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักคำสอนทางศาสนามาใชในการดำเนินชีวิต  

   (๒ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี ดวยการเคารพและป ฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด  

   (๓ ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัว และโดยหนาท่ี
ความรับผิดชอบตอสาธารณชน  

   (๔ เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมท้ัง
รักษาเอกลักษณของความเปนชาติไทย  

   (๕ เคา รพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจา อันไมสุภาพ 
อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด  

   (๖ วางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ
อาชีพ หรือการงานของตนเอง คูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  

   (๗ ไมรับของขวัญ ของก ำนัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน และจะตองดูแล
ใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย เวนแตเปนการรับจาก
การใหโดยธรรมจรรยาและการรับท่ีมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหรับได  

   (๘ ไมกระท ำการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทำให
ผูถูกกระทำไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยผูถูกกระทำ อยูใน
ภาวะจำยอมตองยอมรับในการกระทำนั้น และไมนำความสัมพันธทางเพศท่ีตนมีตอบุคคลใด มาเปน
เหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ีอันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด  

   (๙ ไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิท ธิพล หรือผูมีความ
ประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

   ขอ ๑๐ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงรักษาไวและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ินและมติของท่ีประชุมโดยเครงครัด โดยอยางนอยตองดำรงตน ดังตอไปนี้ 

  (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินตองรักษาไวซ่ึงชื่อเสียงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไม
กระทำการใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาทองถ่ิน  

   (๒) สมาชิกสภาทองถ่ินตองกลายืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม ยึดม่ันหลักการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติใด ๆ  

   (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใช
วาจาอันไมสุภาพ มีลักษณะเปนการดูหม่ิน หม่ินประมาท เสียดสีหรือใสรายปายสีบุคคลใด หรือ
นำเอาเรื่องท่ีเปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในท่ีประชุม หรือท่ีอ่ืนใด  

   (๔) สมาชิกสภาทองถ่ินตองไมแสดงอาการขมขู อาฆาตมาดราย หรือใชกำลังประทุษรายตอ
บุคคลอ่ืนในท่ีประชุม บริเวณสภา หรือท่ีอ่ืนใด  

   (๕) สมาชิกสภาทองถ่ินตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยคำนึงถึงการตรงตอเวลาและตอง
ไมขาดการประชุมโดยไมจำเปน เวนแตในกรณีเจ็บปวย หรือมีเหตุสุดวิสัย  

   (๖) สมาชิกสภาทองถ่ินตองพิจารณาขอบัญญัติ ญัตติ กระทู หรือเรื่องรองทุกขท่ีเปน
ประโยชนตอทองถ่ิน ประเทศชาติและประชาชนสวนรวมโดยเร็ว  

(๗ สมาชิกสภา … 
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   (๗) สมาชิกสภาทองถ่ินตองพิจารณาและใหความเห็นชอบใหบุคคลดำรงตำแหนงใดตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความรู ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ดังกลาวดวย 

   (๘) สมาชิกสภาทองถ่ินตองระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคล
ใกลชิด มิใหมีการกระทำใด ๆ อันเปนท่ีเสื่อมเสียแกสภาทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   (๙) สมาชิกสภาทองถ่ินพึงเสนอขอมูลตอท่ีประชุมหรือตอสาธารณะ เม่ือพบเห็นการกระทำ
ท่ีทำใหราชการ ผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย การใชอำนาจในทางท่ีผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   (๑๐) สมาชิกสภาทองถ่ินตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
ใหเกียรติและเคารพตอสถานท่ี และสำรวมกิริยาวาจาในท่ีประชุมสภา  

   (๑๑) สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดทราบถึงขอเท็จจริงท่ีอาจทำใหตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นแจงประธานสภาทองถ่ินทราบ  

   ขอ ๑๑ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอำนาจสภาทองถ่ิน เพ่ือใหการตรา
ขอบัญญัติทองถ่ิน การบริหารราชการสวนทองถ่ิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทาง
จริยธรรม ภู มิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน ภู มิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 ขอ ๑๒ ใหบุคคล ขาราชการ พนักงาน ลูกจางและผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีสภาทองถ่ินแตงตั้งเปน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ดวย 

   ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘๑ ง วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕  

ท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลแมเจดียทานใดมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมอีก 

หรือไม หากไมมีผูใดนำเสนออีก ขาพเจาขอปดการประชุมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

 

                       (ลงชื่อ          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวปราญชลี วงคคำยอด  

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมเจดีย 
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