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บันทึกรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดี ที ่26 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาล สมชาย แก้วไกรคช 
    

2. นางสาวแววตา สักลอ รองประธานสภาเทศบาล แววตา สักลอ 
    

3. จ่าเอกอดุลย ์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาล อดุลย์ ฤาชา 
    

4. นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประจวบ อินสุวรรณ์ 
    

5. นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญลอด ใจค า 
6. นายธนวรรธน ์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธนวรรธน์ สักลอ 

    

7. นายชาต ิ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชาติ สักลอ 
    

8. นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญทิตย์ สักลอ 
    

9. นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จุติมาศ คะมณีวรรณ 
    

10. นายวิมล ปันติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิมล ปันติ 
    

11. นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ศรันยู ใจก้อน 
    

12. นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพรรษา น้อยมอย 
    

13. นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณ เทพสาย 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรี สามารถ ชื่นเมือง 
    

2. นายบุญเทียน เครือวงค์ รองนายกเทศมนตรี บุญเทียน เครือวงค์ 
    

3. นายประสิทธิ์ โนชัย รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ โนชัย 
    

4. นายกาจ ปัญญาหล้า ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กาจ ปัญญาหล้า 
     

5. นายยุทธนา วันทาแท่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ยุทธนา วันทาแท่น 
.../ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 

 
 



~ 2 ~ 
 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)  
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

6. ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน วิโรจน์  สักลอ 
    

7. พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ณัฐวุฒิ สักลอ 
     

8. นายไชยยา พรรณขาม หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ไชยยา พรรณขาม 
     

9. นางชฎาภรณ์ สุยะราช หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชฎาภรณ์ สุยะราช 
     

10. นางสาวสุดารัตน์ จรัสแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดารัตน์ จรัสแผ้ว 
     

11. นายชัย โนชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 11 ชัย โนชัย 
     

12. นายพิเชษฐ์ สักลอ มัคทายก ส านักสงฆ์ฯ พิเชษฐ์ สักลอ 
     

13. นายปราการ จันทรยากุล ผอ.ส่วนทรัพยากรฯ ปราการ จันทรยากุล 
     

14. นายธนากร ทนันชัยบุตร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญการ ธนากร ทนันชัยบุตร 
     

15. นายถาวร สุทธหลวง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ถาวร สุทธหลวง 
     

16. นายธีรนันท์ธร ฟ้าร่วน ช่างส ารวจ ธีรนันท์ธร ฟ้าร่วน 
     

17. นายอนุพล กัลยา แทน หน.หน่วยป้องกันฯ อนุพล กัลยา 
 
เปิดประชุม เวลา  09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ปัญหาการบริหารจัดการของศูนย์พักคอยส าหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID  - 19) ของเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

จากสถานการณ์ของการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในปัจจุบัน 
เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยส าหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID  
- 19) เพื่อรองรับบุคคลท่ีกลับจากพื้นท่ีสีแดง สู่ภูมิล าเนาของตัวเอง ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีผู้ถูกกักตัว
หรือญาติผู้กักตัวบางราย ต าหนิการบริหารจัดการของศูนย์ รวมถึงอาคารสถานท่ีส าหรับผู้ถูกกัก ว่าไม่
เหมาะสม ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะเทศบาลต าบลหงส์หิน  มีหน้าท่ีปฏิบัติตาม
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ภายใต้งบประมาณท่ีมีจ านวนจ ากัด จึงเป็นไปไม่ได้เป็นท่ีสะดวกและสบาย
เหมือนท่ีบ้านตัวเอง จึงขอให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความอดทน และท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด 

 
…/ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญประจ าปี สามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1/2564 วันอังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โดยไมม่ีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เพ่ือพิจารณา  

3.1 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลหงส์หิน วาระที่ 2 แปรญัตติ  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน แจ้งในท่ีประชุมว่า
วันนี้เป็นการประชุมต่อวาระท่ี 2 ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชี้แจ้งข้อกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ชี้แจงข้อกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระท่ีสอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่นประกอบกับข้อ 50 วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน วันนี้เป็นการประชุม
ต่อวาระท่ี 2 ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระท่ีสอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่นประกอบกับข้อ 50 วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

 

…/เรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ... 
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เรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้รับทราบ และพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

นายประจวบ อินสุวรรณฺ ประธานกรรมการแปรญัตติ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ตามมติสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน สมัยประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคาร ท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  มีมติ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ในวาระท่ีหนึ่งแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเลือกประธานและ
เลขานุการ  ในวันอังคาร ท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 4 คน ได้เลือกกันเองตามข้อ 109 วรรคสอง โดยผลการเลือก
ดังต่อไปนี้ 

1. นายประจวบ อินสุวรรณ์ เป็น     ประธานกรรมการ 
2. นายบุญทิตย์ สักลอ เป็น     กรรมการ 
3. นางสาวสุพรรษา น้อยมอย เป็น กรรมการ 
4. นางจุติมาศ คะมณีวรรณ เป็น     เลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ท าหน้าท่ีรับข้อเสนอค าแปรญัตติ ในการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวัน
พฤหัสบดี ท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  วันศุกร์ ท่ี 20 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันจันทร์ ท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินท่านใดมายื่นเรื่องขอเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ด าเนินการประชุม
พิจารณาร่วมกันนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ในวันอังคาร ท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 10.00 น. แล้วเห็นว่า เหมาะสมกับงบประมาณของเทศบาลต าบลหงส์หินและสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงไม่มีการแก้ไขในตอนใดหรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติ โดยยืนยันตามร่างเทศ
บัญญัติฉบับเดิมดังกล่าว  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ขอขอบคุณ
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติรายงานให้ ท่ีประชุมทราบแล้วว่าไม่มี
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หิน และสมาชิกท่านใดมายื่นเรื่องเพื่อแปรญัตติ และได้พิจารณาแล้ว เห็น
ว่าเหมาะสมกับงบประมาณของเทศบาลต าบลหงส์หินและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จึงไม่มี
การแก้ไขในตอนใดหรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติ โดยยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฉบับเดิมดังกล่าว จึงไม่มีการ 

 

…/แก้ไขในตอนใด... 
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แก้ไขในตอนใด หรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ก าหนดไว้ว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ีสอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะข้อท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ในวาระท่ีสองนี้ เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดยื่ นเรื่องเพื่อแปร
ญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้แก้ไขในตอนใด หรือข้อใดของข้อบัญญัติ จึงไม่มีหัวข้อท่ีจะท าการ
พิจารณา ตามข้อ 51 และก่อนท่ีเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติในวาระท่ี 3 ลงมติ จึงขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวาระท่ี 2 นี้ว่า เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไขใน
ตอนใด หรือข้อใดของเทศบัญญัติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบในร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
3.2 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 3 ลงมติ 

นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน วาระท่ีสาม ของการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชี้แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ชี้แจงข้อกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องว่าในวาระท่ีสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ด าเนินการขอมติท่ีประชุม 

 
…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภา
เทศบาลต าบลหงสห์ิน มิได้มีมติให้มีการอภิปราย วาระนี้จึงไม่มีการอภิปราย จึงขอมติท่ีประชุมว่า เห็นชอบ
ท่ีจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หรือไม่  

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 
เห็นชอบที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เร่ือง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบล   
หงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 488,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)         
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า
ตามท่ีเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยประกาศใช้เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับ
น้ าท่วมถนน น้ าท่วมบ้านเรือนราษฎร ประชาชนพื้นท่ี บ้านสักทุ่ง หมู่ ท่ี 3 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน       
จั งหวัดพะเยา  ได้ รับความเดือดร้อนเป็นอย่ างมาก  เพื่ อ ให้ เป็นไปตามข้อ  27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักสัน 
หมู่ท่ี 4 (ซอยบ้านนายพนม  ปันทุสา - บ้านนายถวิน ปาโน) ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา             
จ านวน  488,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) กองช่าง 
หน้า 90/107 (โดยมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 จ านวนเงิน 488,000.00 บาท         
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ) ขอโอนลด 488,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
และมียอดคงเหลือจากการโอนลดในครั้งนี้ จ านวน 0.00 บาท 

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูป
ตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  บ้านสักทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 488,000.00 
บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสักทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน : ขนาด
ปากรางกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.60 เมตร ยาวรวม 138.50 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ บ้านนายวัน วิละแสง (N 19.517553 E 100.108367) พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ บ้านนายเงิน 
ค ามา (N 19.517228  E 100.109371) (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหงส์หินก าหนด 
เลขที ่62/2564) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ล าดับท่ี 37 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูป
ตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสักทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดจ านวน 488,000.00 บาท (ส่ีแสน
แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ี
ประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 

อนุมัติโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสักทุ่ง 
หมู่ที่  3 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดจ านวน 488,000.00 บาท            
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทรงต่ า ขนาด 121.8 w x40.6Dx87.8H.cm จ านวน 2 ตัวๆละ 
5,000.00  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)) โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  ได้มอบหมายด้วยวาจาให้   
พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมแทน 

พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี
เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากส านักปลัด มีความจ าเป็นท่ีต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ซึ่งรายการมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ด าเนินการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฎว่ามีงบประมาณ
เพียงพอท่ีจะโอนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังดังกล่าวได้ 

 

…/เพื่อให้การบริหารงบประมาณ... 



~ 9 ~ 
 

 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามข้อ 
27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบประมาณ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หน้า 12/107 โดยมียอดคงเหลือ (ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 
2564) จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด 10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ
มียอดคงเหลือจากการโอนครั้งนี้จ านวน 0.00 บาท 

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดกระจกบานเลื่อนทรงต่ า ขนาด 121.8 w x40.6x87.8H.cm 
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 โดยจัดซื้อเท่าท่ีจ าเป็น
และประหยัด) -บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124  ล าดับท่ี 1 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (ส านักปลัด) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอ
มติที่ประชุม 

 

 

…/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

3.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทอง หมู่ที่ 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
จ านวน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายจ านวน 4 รายการ 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  ได้มอบหมายด้วยวาจาให้   
พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมแทน 

พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามบัญชี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงานค่าวัสดุ วัสดุ
ก่อสร้าง จ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งของท่ี
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ โดย
สภาพเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์  สี ปูนซี เมนต์  ทราย  อิฐหรือซี เมนต์  บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสีตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว ฯลฯ และโดยวัสดุโดยสภาพเป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล  ฯลฯ และตามตัวอย่างการจ าแนกประเภท
รายจ่ายสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี27 มิถุนายน 2559 ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ส าหรับใช้ในภารกิจงาน
ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ) (ส านักปลัด) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของท่ี
จัดเป็นวัสดุ โดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก นาฬิกาแขวน ฯลฯ โดยสภาพเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ ายาลบค าผิด สมุด
บัญชี แบบพิมพ์ ซองเอกสาร แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงานฯลฯ และตามตัวอย่างการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายสิ่ งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่าย
นี้ ส าหรับใช้ในภารกิจงานของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้) (ส านักปลัด)  

 

…/แผนงานการศึกษา... 
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แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
งานบ้านงานครัว จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ซึ่งเป็นสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด  ฯลฯ โดยสภาพเป็นวัสดุสิ้นเปลือง   เช่น ผงชักฟอก  สบู่ น้ ายาดับกลิ่น  แปรง ไม้
กวาด มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2564 ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ส าหรับใช้ในภารกิจงานของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินเงิน
รายได้)  (ส านักปลัด/ฝ่ายอ านวยการ) 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ท่ีช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ท่ี มท 0808.2/ว 245 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และ สาธารณูปโภค ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจ านวน 6,470.00 บาท 
(หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 3,530.00 บาท (สามพันห้าร้อยสามสิบบาท
ถ้วน)) (ส านักปลัด) 

ฝ่ายอ านวยการ ส าปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ 
เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอต่อการเบิกจ่ าย  และเพื่อให้ เป็นไปตามข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณจ านวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้ 

3.5.1 รายการที่ 1 

โอนลด 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติเมื่อวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 โอนครั้งท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สักทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 130,000.00 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) โอนลดไปแล้วจ านวน - บาท  คงเหลือ 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จึงขอโอนลด 
จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน )  รวมเป็นเงินคงเหลือจากการโอนลดครั้งนี้ จ านวน 
100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 

 

 

…/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จ านวน 
40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 39,778.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ด
สิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือ 222.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และยังมีความจ าเป็นต้องใช้ จึงขอโอน
เพิ่ม 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินคงเหลือจากการโอนเพิ่มครั้งนี้ จ านวน 30,222.00 
บาท (สามหมื่นสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่านหัวหน้าส านัก
ปลัด ได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และ
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด
สงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ี
ประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

.../3.5.2 รายการที่ 2... 
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3.5.2 รายการที่ 2 

โอนลด 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติเมื่อวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 โอนครั้งท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้ างพื้นฐาน งบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สักทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 130,000.00 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) โอนลดไปแล้วจ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) จึงขอโอนลด จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินคงเหลือจากการโอนลด
ครั้งนี้ จ านวน 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 88,666.80 บาท (แปดหมื่นแปด
พันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือ 11,333.20 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสาม
บาทยี่สิบสตางค์) และยังมีความจ าเป็นต้องใช้ จึงขอโอนเพิ่ม  10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินคงเหลือจากการโอนเพิ่มครั้งนี้ จ านวน 21,333.20 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบ
สตางค์) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด
สงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ี
ประชุม 

 

 

 

.../3.5.2 รายการที่ 2... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

3.5.3 รายการที่ 3 

โอนลด 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติเมื่อวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 โอนครั้งท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สักทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน)  โอนลดไปแล้วจ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  คงเหลือ 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาท
ถ้วน)  จึงขอโอนลด จ านวน 22,200.00  บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน )  รวมเป็นเงินคงเหลือ
จากการโอนลดครั้งนี้ จ านวน 67,800.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
งานบ้านงานครัว จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 15,035.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือ 14,965.00บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
และยังมีความจ าเป็นต้องใช้ จึงขอโอนเพิ่ม  22,200.00 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
คงเหลือจากการโอนเพิ่มครั้งนี้ จ านวน 37,165.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 

 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานการศึกษา งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 22,200.00 บาท 
(สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้
ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่าน
ใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 
อนุมัติโอนงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 22,200.00 บาท (สอง
หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

3.5.4 รายการที่ 4 

โอนลด 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติเมื่อวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 โอนครั้งท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สักทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 130,000.00 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) โอนลดไปแล้วจ านวน 62,200.00 บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 67,800.00 บาท 
(หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  จึงขอโอนลด จ านวน 5,800.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม
เป็นเงินคงเหลือจากการโอนลดครั้งนี้ จ านวน 62,000.00 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

โอนเพิ่ม 

 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 6,170.00 บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) คงเหลือ 3,830.00 บาท (สามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) และยังมีความจ าเป็นต้องใช้ จึงขอโอนเพิ่ม 
5,800.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินคงเหลือจากการโอนเพิ่มครั้งนี้ จ านวน 9,630.00 
บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 

 

…/จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา... 
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จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีท่านหัวหน้า
ส านักปลัดได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,800.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  และ
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด
สงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ี
ประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 

อนุมัติ โอนงบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,800.00 บาท 
(ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

3.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงผนังกั้นห้องท างานหัวหน้าส านักปลัด จ านวน 30,000.00 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  ได้มอบหมายด้วยวาจาให้   
พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมแทน 

พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี
เทศบาลต าบลหงส์หิน ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2564 นั้น  

 

…/เนื่องจากส านักปลัด... 
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เนื่องจากส านักปลัด เทศบาลต าบลหงส์หิน จะด าเนินโครงการปรับปรุงผนังกั้นห้อง
ท างานหัวหน้าส านักปลัด ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหงส์หินก าหนด แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หน้าท่ี 7/107)  ตั้งไว้ 300,000.00 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) จ่ายไปแล้ว 295,361.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
คงเหลือ 4,639.00 บาท  (สี่พันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และโอนเพิ่มจากแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ประเมินความพึงพอใจค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ท่ีมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างพัฒนาระบบต่างๆ 
(หน้า 22/107) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท  และ
โอนเพิ่มจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหงส์หินเคลื่อนท่ี(หน้า 13/107) 
ตั้งไว้ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
โอนลดครั้งนี้ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถว้น) คงเหลือแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 
34,639.00 บาท  (สามหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้  จ านวน 30,000.00 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอนงบประมาณ 4,639.00 บาท (สี่พันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ
ปรับปรุง ท าผนังกั้นห้อง  จ านวน 30,000.00 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

 

 

…/ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ... 



~ 18 ~ 
 

 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีท่านหัวหน้า
ส านักปลัดได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุง ท าผนังกั้นห้อง 
จ านวน 30,000.00 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หาก
ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 

อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุง 
ท าผนังกั้นห้อง จ านวน 30,000.00 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

3.7 ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด    
ของส านักสงฆ์พระธาตุหงส์หิน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้น าเรียนในท่ีประชุมว่า ด้วย
ได้รับแจ้งจากนายชัย โนชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
แขวงทางหลวงพะเยา ว่าได้ด าเนินการขอใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 จึงขอ
เรียนเชิญ นายชัย โนชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา เสนอ
ต่อประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ประกอบการพิจารณา 

 

 

 

…/นายชัย โนชัย... 
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นายชัย โนชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสักพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย พุทธศาสนิกชน
คนไทยทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยึกถือและปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ประชาชนบ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา จ านวน 147 ครอบครัว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการให้วัดเกิดขึ้นในชุมชนโดยต้องการให้
วัดเป็นท่ีประกอบศาสนกิจ เช่น การท าบุญ บ าเพ็ญการกุศลตามประเพณีนิยม เป็นศูนย์กลางของประชาชน
ในการพัฒนาจิตใจ เป็นสถานท่ีพึ่งทางใจ นอกจากนั้น ยังเป็นสถานท่ีอบรมกุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่นได้บวช
เรียนศึกษาพระธรรมวินัย เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของผู้สนใจท่ีรักสงบ จึงได้จัดท าโครงการขออนุญาตใช้
ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อตั้งวัด และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหงส์หินในการขอใช้
ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด ของส านักสงฆ์พระธาตุหงส์หิน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติพ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขอใช้ขอใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559  

มาตรา 13/1 ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นท่ี
บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิ
ให้น ามาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับการท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ าเป็นต้อง
กระท าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับ
ท่ีดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์มาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในท่ีดินส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีทางราชการ
ใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพื้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็น
บริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้พื้น ท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยหลักฐานท่ีต้องแนบไปพร้อมกับค าขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 

 

 

…/1) รายละเอียดของโครงการท่ีขอใช้ประโยชน์... 
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1) รายละเอียดของโครงการท่ีขอใช้ประโยชน์ 

2) แผนท่ีระวางกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงบริเวณพื้นท่ีท่ีขอ
ใชป้ระโยชน์และพื้นท่ีข้างเคียงท่ีติดต่อกับพื้นที่ท่ีขอ 

3) หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ/องค์การ
ของรัฐ 

4) รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นท่ีมากกว่า 20 
ไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 

5) หลักฐานแสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต า
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องท่ีท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

ข้อ 5 บุคคลใดมีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องท่ีท่ีป่าไม้ตั้งอยู่หรือหน่วยงานท่ีกรมป่าไม้
ก าหนดตามแบบ ป.ส.20 (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือตามแบบ ป.ส.21 (ส าหรับบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ัวไป) แล้วแต่กรณี ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแบบค า
ขอ และให้จัดท าค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องขออนุญาตประกอบค าขอด้วย 

ในกรณี ท่ีเป็นการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือส านักสงฆ์ ต้องให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ขออนุญาต โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ลงนาม
ในค าขออนุญาต 

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลนั้น
ต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องมีสัญชาติไทยเกินสองใน
สามของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีนายชัย โนชัย 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสักพัฒนา หมู่ท่ี 11 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัดของส านักสงฆ์
พระธาตุหงส์หิน และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบ
แล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือ
อภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

 

…/มติที่ประชุม... 



~ 21 ~ 
 

 

 
มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 
เห็นชอบในการขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัดของส านักสงฆ์
พระธาตุหงส์หิน 

 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  ได้เสนอญัตติด้วยวาจา       
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามข้อ 38 วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ว่า ด้วยเทศบาลต าบล
หงส์หิน ได้รับหนังสือจากอ าเภอจุน ว่าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพะเยา ขอความอนุเคราะห์ใน
การเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดท าท่ีดินท ากิน   
ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พื้นท่ีเป้าหมาย 2564 เมื่อวันอังคาร ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอจุน ท่ี พย 0218/1750 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564  

แต่เนื่องจากนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาเทศบาลต าบล
หงส์หิน เมื่อวนัท่ี 18 สิงหาคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้บรรจุ
ระเบียบวาระการประชุม และก าหนดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 2/2564 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จึงไม่สามารถยื่นญัตติดังกล่าวได้ทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
38 วรรคหนึ่ง 

ท้ังนี้ เทศบาลต าบลหงส์หิน พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประเด็นส าคัญและมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนในเขตต าบลหงส์หินท่ีอยู่ในโครงการ ประกอบกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานพร้อมกับมอบหมายให้นายปราการ จันทรยากุล 
ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จึงขอใช้สิทธิตามข้อ 38 วรรคห้า (3) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554 เสนอญัตติด้วยวาจา ในท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการเสนอญัตติด้วยเวลา ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

 

…/ข้อ 38 ญัตติทั้งหลาย... 
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ข้อ 38 ญัตติท้ังหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น 

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 

ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 

ญัตติดังต่อไปนี้จะเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าข้อความในข้อ 
39 มาใช้บังครับ 

(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

(2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ขอคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 

(5) ญัตติตามข้อ 41 

(6) ญัตติที่ประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 

การบรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการ
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่อยู่ในท่ีประชุม  

 

 

 

 

…/สรุปขั้นตอนการด าเนินการ... 
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สรุปขั้นตอนการด าเนินการเสนอญัตติด้วยวาจาดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เสนอญัตติ พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องเสนอญัตติด้วยวาจาในท่ี
ประชุม โดยต้องอ้างเหตุผลท่ีข้อ 38 วรรคห้า รองรับ 

2. เปิดอภิปราย 

3. เมื่อปิดอภิปรายแล้ว ก่อนท่ีประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุม ตามข้อ 39 
ประกอบกับข้อ 62 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ีประชุมได้ทราบ
เหตุผลของการเสนอญัตติด้วยวาจาของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถาม หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย 
โอกาสนี้ขอผู้รับรองการเสนอญัตติด้วยวาจาของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน รับรองการเสนอญัตติดังกล่าวทั้งสภา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จึงบรรจุญัตติ ขอความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อจัดท าที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่เป้าหมาย 2564 ของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ในระเบียบวาระที่ 3.8 ของระเบียบวาระ
การประชุม 

3.8 ขอความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดท า
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่เป้าหมาย 2564 ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เรียนเชิญนายปราการ 
จันทรยากุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  ชี้แจง
นโยบาย/โครงการเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  

นายปราการ จันทรยากุล ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ชี้แจงในท่ีประชุมว่า ด้วยจังหวัดพะเยา โดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้รับหนังสือกรมป่าไม้ แจ้งว่า อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดหาท่ีดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ได้
ส่งส าเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานประธานอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ โดยในระเบียบวาระท่ี 4.2 ก าหนดพื้นที่เป้าหมายท่ีจะด าเนินการ
จัดทีดิน 

 

.../ท ากินชุมชน... 
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ท ากินให้ชุมชน ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ คทช.จังหวัด จังหวัดพะเยา มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 1 ป่า 
คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าแม่พุง เนื้อท่ี 3,276 – 0 – 41 ไร่ อยู่ในท้องท่ีต าบล    
หงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา (ซึ่ง คทช.จังหวัด ได้มีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีเป้าหมายไปแล้ว) มติท่ี
ประชุม ข้อ 1. เห็นชอบให้ก าหนดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ พงศ. 2564 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการแจ้ง
พื้นท่ีเป้าหมายฯ ให้ คทช.จังหวัด ทราบและพิจารณารายละเอียดข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีด าเนินการและข้อมูลผู้
ครอบครองท่ีดินท่ีหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีส ารวจไว้แล้ว (ถ้ามี) แล้วน าเสนอให้อนุกรรมการจัดหาท่ีดิน
พิจารณาต่อไป ซึ่งในการด าเนินการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามโครงการดังกล่าวจาก
กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมและดูแลการพิจารณาอนุญาตการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติโดย
คณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้มีระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใช้
ประโยชน์พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์หรือยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 หมวด 4 เอกสารประกอบการ
อนุญาตและการรับรอง ข้อ 14 (6) ได้ก าหนดให้มีเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการยื่นค าขอฯ คือ เอกสาร
หลักฐานแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ เพื่อจะได้
น ามาประกอบในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ต่อไป 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ในฐานะอนุกรรมการ
และเลขานุการ คทช.จังหวัดพะเยา ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากการด าเนินการตาม
โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยจังหวัดพะเยา ได้ก าหนดเป็นประเด็นส าคัญและมีความเร่งด่วนในการด าเนินการ ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีท่ี 243/2563 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ดังนั้น เพื่อการด าเนินการตามกรอบและ
กระบวนการด าเนินการท่ี คทช. ได้ก าหนดไว้ โดยในขึ้นตอนท่ี 6 ก าหนดให้ คทช.จังหวัด ด าเนินการยื่นขอ/
ด าเนินการอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ เพื่อด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโนบายของรัฐบาล 
(คทช.) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่า
แม่พุงต่อไป                                                                                                                                                                                               

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีนายปราการ 
จันทรยากุล ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พะเยา ไดช้ี้แจงเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อจัดท าท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พื้นท่ีเป้าหมาย 2564 ของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 

…/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 
 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 
เห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดท าที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่ เป้ าหมาย 2564 ของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ  
 
   - ไม่ม ี

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

( ลงชื่อ )  จ่าเอก อดุลย์ ฤาชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

  ( อดุลย์ ฤาชา   )   

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
 

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันจันทร ์ ท่ี 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ ประธานกรรมการ ( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ กรรมการ 

 ( นายบุญทิตย์ สักลอ )   ( นายบุญลอด ใจค า )  
     

 

( ลงชื่อ ) วิมล ปันติ กรรมการ ( ลงชื่อ ) ประจวบ อินสุวรรณ์ เลขานุการ 

 ( นายวิมล ปันติ )   ( นายประจวบ อินสุวรรณ์ ) 
     

 

 ( ลงชื่อ ) สมชาย แก้วไกรคช        ผู้รับรองรายงานการประชุม  

  ( นายสมชาย แก้วไกรคช )    

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
 

 

หมายเหตุ   สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี สมัยท่ี 3 ครัง้ท่ี 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
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