
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 2)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันที่   27  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  รองประธานสภา อบต. 
3. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
4. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
5. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
6. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
7. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
8. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
9. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5   
10. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
11. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
12. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
14. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
16. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
18. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
19. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
21. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
22. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
23. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
24. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

-  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
5. ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 
6. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
7. นายพีรันธร  ท้าวค า   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
8. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
9. น.ส.นงคราญ   กรีรัตยากร  เจ้าพนักงานธุรการ 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม  
พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

 

  



3 
 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(วาระท่ี 2) 

ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 
2 ขั้นแปรญัตติ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว จึงขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการด าเนินการเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้รับ
ทราบ ขอเชิญครับ 

นายจันทร์แก้วฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอรายงาน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   
ได้มีมติท่ีประชุม เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2562 รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมท้ังได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอ    
ค าแปรญัตติ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว นั้น คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอรายงานว่า  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด  ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   
และไม่ขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ แต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ - ในวาระท่ี 2 นี้  เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
มายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด  ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามร่างเดิม โดยไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ      
จึงไม่ต้องมีการพิจารณาแต่อย่างใด 

- ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ                         จ านวน  21  เสียง 
                     - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
                     - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
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4.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(วาระท่ี 3) 

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 
3 ในวาระนี้จะไม่มีการพิจารณาใดๆ เพียงแต่ให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็ น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่เท่านั้น 

- ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
       จ านวน  21  เสียง 

- ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
- งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 
4.3 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2562 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่และโอนเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้ 
  แผนงานงานบริหารท่ัวไป หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
งบประมาณ คงเหลือ 400,000 บาท 
 

1. โอนเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการ ก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดช่องเดียว) หมู่ท่ี 3 
งบประมาณ 125,000 บาท 
 

คุณลักษณะพอสังเขป 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร แบบช่องทางเดียว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
ณ บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีของนายสมเกียรติ  พิรส  บ้านสันจ าปา หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 36 
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2. โอนเพิ่มงบประมาณ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายอื่น   รายการกระจกโค้ง 
งบประมาณ 135,500 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
- กระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 20 ชุด ชุดละ 4,500 บาท พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
- กระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 7 ชุด ชุดละ 6,500 บาท พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่นนั้น ๆ 
หรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่างประหยัด 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 

4.4 เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 

 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2562 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. แผนงานงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 
หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ค าช้ีแจงเดิม 
รายการ  เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อออ่น 
งบประมาณ คงเหลือ 26,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 13,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4.  พร้อมใบมีด 
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- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561 
- แผนพัฒนาส่ีปี่ 2561-2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 49 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561  
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้า 97 
 

ค าช้ีแจงใหม่ 
แผนงานงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 
หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ  เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
งบประมาณ คงเหลือ 19,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4.  พร้อมใบมีด 

-บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561 
2. แผนงานงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ค าช้ีแจงเดิม 
รายการ  เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น 
งบประมาณ คงเหลือ 26,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 13,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบชนิดสูบนอน 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
3. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

-บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561 
-แผนพัฒนาส่ีปี่ 2561-2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 49 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561  
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้า 98 

ค าช้ีแจงใหม่ 
แผนงานงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 
หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
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รายการ  เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 
งบประมาณ คงเหลือ 24,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
5. ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

  - ไม่ม ี
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