
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   8 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

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. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายอุเทน  บุญสุข   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. นายพีรันธร  ท้าวค า   หน.ฝ่ายการเงิน 
5. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
6. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
7. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  รองปลัดฯ 
8. น.ส.นงคราญ  กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
9. นายด าเกิง  บุญมา   หน.ส านักปลัดฯ 
10. น.ส.ภารวี  อภิการสกุลชัย  นวก.ศึกษา 
 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งใหม่ 

- น.ส.ภารวี  อภิการสกุลชัย  ต าแหน่ง นวก.ศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

                     4.1 เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียด 
หน.ฝ่ายการเงิน - เรียนท่านประธานฯ ตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 (รายการการกันเงินเหลื่อมปี)  

การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  
 รายการเดิม 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา          
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  อาคารต่าง ๆ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จ้านวน 1 แห่ง จ้านวนเงิน 150,000 บาท 
- สถานท่ีก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ท่ี 1 
- ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 – 0.75 เมตร แบบมีฝาปิด หรือเป็นตาม
แบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก้าหนด 
- แผนพัฒนาส่ีปี  2561 – 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 11 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม  2561 
 

 บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงจากข้อความเดิม เป็นข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี1  จ้านวน 1 แห่ง จ้านวนเงิน
150,000 บาท 
-  ขนาดปากกว้าง  0.30 เมตร ยาว  78.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 – 0.75  เมตร แบบมีฝาปิด    
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณซอย 2  หมู่ท่ี 1 ตามแบบแปลน อบต.แม่พริก ก้าหนด 
 

รายการเดิม 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  อาคารต่าง ๆ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  จ้านวน 1 แห่ง  จ้านวนเงิน 180,000 บาท 
-  โดยการว่างท่อคอนกรีต เส้นฝ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร  ยาว 120.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก  ขนาด 0.50  
   เมตร  จ้านวน 10 จุด สถานท่ีก่อสร้างภายในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก้าหนด 
-  แผนพัฒนาส่ีปี 2561 – 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 12 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
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บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงจากข้อความเดิม เป็นข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  จ้านวน 1 แห่ง  จ้านวนเงิน 180,000 บาท 
- สถานท่ีก่อสร้างบริเวณหน้าวัดคงคาราม (ทุ่งฟ้าผ่า) หมู่ท่ี 7 
- โดยการวางท่อระบายน้้าขนาด เส้นฝ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร  ยาว 120.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 
0.50 เมตร  ยาว 1.10 เมตร  จ้านวน 13 บ่อ (ตามแบบแปลน อบต.แม่พริก ก้าหนด) 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย     จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 

4.2 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ อบต.แม่พริก 
งบประมาณ 500,000 บาท  โดยได้ด้าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินงบประมาณคงเหลือ  
125,000 บาท และประสงค์ท่ีจะโอนเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ คือ 

โครงการเทลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  โดยมีพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า  
241.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก้าหนด 
แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการเทลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  โดยมีพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า  
241.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก้าหนด งบประมาณ 125,000 บาท 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย     จ านวน    21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ        จ านวน      0 เสียง 
  - งดออกเสียง        จ านวน      2 เสียง 
 

   4.3 เร่ืองขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติม คร้ังที่ 2) 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ให้รายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากได้มีการด าเนินการจัดท าร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) ขึ้น เพื่อรองรับภารกิจหรือกิจกรรมโครงการท่ีจะต้องด าเนินการ     
และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด จึงได้น าเสนอเพื่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปก่อนแล้ว 
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ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบ      จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

 - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 12.35 น. 

      
 


