
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

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

วันที่   30 กันยายน  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. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
11. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
12. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
14. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
16. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
18. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
19. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
21. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
22. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
23. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายสว่าง มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
 

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. นายพีรันธร  ท้าวค า   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
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 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 3 (ครั้ง ท่ี 1) ประจ าปี  พ.ศ.2562 เมื่อวัน ท่ี             
24 กันยายน  พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1. เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2562 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562           
ตามรายละเอียดดังนี้ 
   

  รายการโอนลด ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    คงเหลือ 206,634.00  

โอนลด 100,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 66 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน คงเหลือ 540,030.67 

โอนลด 300,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 66 
 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงเหลือ 724,000.00 
โอนลด  200,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 67 

 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  คงเหลือ 59,500.00 
โอนลด  59,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 69 
 

5. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริตตามแผนการป้องกันการทุจริต
คงเหลือ 41,765.00โอนลด  41,000.00 ข้อบัญญัติหน้า70 
 

6. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แก่ประชาชนคงเหลือ 30,000.00 

โอนลด  30,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 70 
7. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐและบ้านเทิดไทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี9 คงเหลือ 50,000.00 
โอนลด  50,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 70 

 

8. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชนคงเหลือ 35,254.00 
โอนลด  20,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 71 

 

9. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันท์และปกป้องเทิดทูลสถาบันฯคงเหลือ 49,100.00 
โอนลด  40,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 71 
 

10. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบด าเนินงานค่าวัสดุ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง คงเหลือ 114,920.00 
โอนลด 100,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 71 
 

11. แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลังงบด าเนินงานค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายจัดท าแผนท่ีภาษีคงเหลือ  130,000.00 
โอนลด 130,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 76 

 

12. แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยงบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คงเหลือ 100,000.00 

โอนลด  100,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 78 
 

13.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติดคงเหลือ  70,000.00 
โอนลด 70,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 90 
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14. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ
ด าเนินงานค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม.ต าบลแม่พริก คงเหลือ  30,000.00 
โอนลด 30,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 91 
 

15. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  คงเหลือ 200,000.00 
โอนลด 200,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 96 
 

16. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคลภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่งส่ิงปลูกสร้างฯคงเหลือ
200,000.00โอนลด 200,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 101 
 

           17.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) คงเหลือ 100,000.00 
โอนลด 100,000.00 ข้อบัญญัติหน้า 101 

รวมเงินงบประมาณโอนลดท้ังส้ิน 1,770,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

เพื่อน าไปโอนเพิ่ม ตามรายการดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก (งบประมาณรวมสมทบ) 
โอนเพิ่มท้ังหมด 1,700,000.00 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน 
 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
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4.2.  เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ีผ่านมาซึ่งได้มีมติอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณจึงความประสงค์ท่ีจะเสนอ
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่พริก  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
แผนพัฒนาส่ีปี (2561-2564) หน้าท่ี 4 
 
                    ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก   
ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
แผนพัฒนาส่ีปี (2561-2564) หน้าท่ี 4 และประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยวิสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 
2562 วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 (ต้ังสมทบ
เพิ่มเติม) โดยโอนลดหรือโอนเพิ่มจากหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมเป็นเงินงบประมาณเพิ่มเติม 
1,700,000.00 บาท 
 

รวมจ านวนเงินเงินสร้างอาคารฯ ท้ังหมดเป็นเงินจ านวน 3,700,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 

                  4.3 เร่ืองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ีผ่านมาซึ่งได้มีมติอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.แม่พริก งบประมาณรวม 3,700,000 บาท และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด จึงขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5  การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีท่ีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิ ได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
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ท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียนหรือเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม (ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,700,000 บาท ในส่วนงบประมาณของปี 2561 จ านวน 2,000,000 
บาท มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาแล้วในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562) 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

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

               - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 
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