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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๑๐  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสุมิตร  เกิดรื่น   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๖. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๗. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๘. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๙. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 

๒. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
๓. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการ นายก อบต. 
๔. นายปกรณ์  เจริญเชื้อ  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา  

อบต.ไชยราช สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือ

พิจารณาตามระเบียบวาระท่ีแจ้งให้ทราบนะครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ อย่างละเอียด 

ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด
อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๐ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็น     
เอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๑๐ เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    -   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -    เสียง 
- ลาประชุม    -   เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราช  
คลองกรูด จ านวน ๑๕ ไร่  เพื่อเป็นที่ตั้ งโรงเรียนบ้านบางเจริญ หมู่ที่  ๓         
บ้านบางเจริญ  

เลขานุการสภา อบต. ตามท่ีโรงเรียนบ้านบางเจริญ หมู่ที่ ๓ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๘๘.๑๑๐/๓๓๗ ลงวันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเรื่อง “การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ”โดยทางโรงเรียนบ้านบางเจริญได้ท าหนังสือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติเขาไชยราชคลองกรูด เพ่ือเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางเจริญ จ านวนเนื้อ
ที่ ๑๕ ไร่ ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว ให้เป็นไป
ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็ น
สถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และเพ่ือให้การจัดการศึกษาและอ่ืนๆ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาใน
เรื่องดังกล่าว โดยมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญด าเนินการใน
เรื่องขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราชคลองกรูด จ านวน 
๑๕ ไร่ เพ่ือเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางเจริญ และให้ด าเนินการประสานขออนุญาต
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชในเรื่องขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติเขาไชยราชคลองกรูด นั้น  

  ข้อกฏหมาย 
   พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
   มาตรา ๑๓(๑) ทวิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐ มีความ

ประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ
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เพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้
และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วน
ราชการหรือองค์การนั้นๆ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

   มาตรา ๑๔(๒) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่าหรือ
กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติเว้นแต่ 

(๑) ท าไม้หรือเก็บหาของป่า ตามมาตรา ๑๕ เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระท าการตาม
มาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระท าการตามมาตรา 
๑๗ หรือมาตรา ๒๐ 

(๒) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 

มาตรา ๑๖(๓) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่
น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะ
อนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้ งหมดหรือบางส่วนตามที่
เห็นสมควรก็ได้ (๒) การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตาม
พระราชบัญญัตินี้ ส าหรับแร่ ดินขาวหรือหินแล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

   ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ

ใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๑ การขอใช้พื้นที่ 
ข้อ ๕ ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่ง

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ 
ป.ส.๑๗ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ  

หมวด ๓ การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 

ข้อ ๘ การประกาศก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ
เข้าใช้ประโยชน์ตามข้อ ๗ จะกระท าได้เมื่อพ้ืนที่ที่ขอใช้ต้อง   
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    ๘.๓ ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาว่าจะเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราชคลองกรูด จ านวน ๑๕ ไร่ เพ่ือเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้าน
บางเจริญหรือไม่ อย่างไร เชิญครับ   

ประธานสภา อบต. มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โรงเรียนบ้านบางเจริญขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนเขา
ไชยราชคลองกรูด จ านวน ๑๕ ไร่ เพ่ือเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางเจริญ หมู่ที่ ๓            
บ้านบางเจริญ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชย
ราชไม่ขัดข้องในเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเขาไชยราชคลองกรูด  
 

 ๓.๒ ขอความเห็นชอบขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน 

เลขานุการสภา อบต. ตามที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๕.๓๘/
๓๔๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเรื่อง “ขอน าเรื่องขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณประโยชน์เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ” โดยให้ศูนย์วิจัยฯด าเนินการ
เพ่ิมเติมในส่วนให้น าบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของราษฎรใน
พ้ืนที/่ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน เข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราช เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ นั้น เพ่ือศูนย์วิจัยฯจะได้
ส่งบันทึกรายงานการประชุมให้ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบาง
สะพาน ประกอบเรื่องการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ต่อไป 

 ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การ

จัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ 

   ส่วนที่ ๒ การด าเนินการถอนสภาพ ข้อ ๑๒ (๓) ให้ผู้ขอประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น 

 

   จึ งขอให้สมาชิกสภา อบต . พิจารณาในการขอใช้ประโยชน์ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ โดยทางส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน 
ขอมติที่ประชุมให้มีข้อความว่า “ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์ประจวบคีรีขันธ์  ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลงหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ปข ๒๗๗๐ ต าบล   
ไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนเนื้อที่ ๘๘๖-๓-๕๙ 
ไร่ เพ่ือจัดตั้งศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ได้” ครับ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมครับ  
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มติที่ประชุมสภา อบต. เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 
ปข ๒๗๗๐ ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน
เนื้อท่ี ๘๘๖-๓-๕๙ ไร่ เพ่ือจัดตั้งศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ได้  

 
 
 ๓.๓ ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน เพื่อก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ ป่าชุมชน ที่ท าการประชุมหมู่บ้าน และที่ท าการ
กองทุนหมู่บ้านหนองหิน จ านวน ๓๐ ไร่ 

เลขานุการสภา อบต. ตามรายงานการประชุมประจ าเดือนของหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๒ ได้ท าประชาคมหมู่บ้านขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์เพ่ือก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ ป่าชุมชน ที่ท าการประชุมหมู่บ้าน และที่ท าการ
กองทุนหมู่บ้านหนองหิน จ านวน ๓๐ ไร่ ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่
แจกให้กับทุกท่านแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาว่ามีความเห็นว่าอย่างไร
ครับ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมครับ  
มติที่ประชุมสภา อบต. เห็นชอบให้ทางหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือก่อสร้าง

ศาลาเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ ป่าชุมชน ที่ท าการประชุมหมู่บ้าน และที่ท า
การกองทุนหมู่บ้านหนองหิน จ านวน ๓๐ ไร่ เป็นเอกฉันท์ 
๓.๔ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ า (รายละเอียด
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)  

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
รองนายก อบต.  ด้วยส านักงานปลัด อบต. มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ 

โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

(๑)โอนตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ดังนี้ 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ / (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562) เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที 
- เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 

พร้อมที่จะใช้งานได ้
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า203 (11) 

(๒) โอนลด 
- หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน ๑,๙๘๔,๔๓๔ บาท โอนลด ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 
๑,๙๗๓,๔๓๔ บาท   

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ / (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562)  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 
1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที 
- เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 

พร้อมที่จะใช้งานได ้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

(ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า203 (11) 
เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา  
อบต. เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามท่ีเสนอหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
-มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
-ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
-มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
-ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
-งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ใหม่  
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ปลัด อบต.  ตามที่สภา อบต.ไชยราช ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เมื่อครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น แต่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบันข้อ ๒๑ จึงเรียน
มาเพ่ือขอให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาที่ประชุมเพ่ือก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 
 
  ข้อกฏหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗  
   ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัยประจ าปี ระยะเวลาและวัน

เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  กรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

ประธานสภา อบต. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอน าปรึกษาที่ประชุมสภาฯ ว่า ควรก าหนด
จ านวนสมัยระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ กระผมจึง
ขอเสนอให้มี ๔ สมัยดังเดิม คือ 

   สมัยสามัญท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
   สมัยสามัญท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
   สมัยสามัญท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   สมัยสามัญท่ี ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่

ประชุมสภาฯ  
มติที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีและระยะเวลา

ของการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เชิญครับ 
นายสุชิน พุมมา(ส.อบต.หมู่ ๑) กระผมขอเสนอให้เริ่มประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีความเห็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่

ประชุมสภาฯ 



~ ๘ ~ 
 

 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติให้เริ่มประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็น
ระยะเวลา ๑๕ วัน ตามท่ีเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
   (ลงชื่อ)............................................ 
               (นายณฐพล  ภูมิรินทร์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 

 (ลงชื่อ)...............................................  
     (นายบุญน า  หงษ์ทอง) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
  
     
  
 
 
    

 
 
 
  
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 

 
 
 

 


