
+รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่   16 กันยายน  พ.ศ. 2563 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
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ผู้ลาประชุม 

1. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
2. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
3. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
4.  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายพีรันธร  ท้าวค า   ผอ.กองคลัง 
5. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
6. ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 
7. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  รองปลัดฯ 
8. น.ส.นงคราญ  กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
9. นายวรัญญ ู  พรหมทัศน์  พนง.จ้างเหมาบริการ 
 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 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 2) ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 
พ.ศ.2563 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 เร่ืองการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) การ
เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้  นายก อบต. ผู้ยื่นญัตติได้มอบหมายให้ ขอเชิญนักวิ เคราะห์ฯ              
ให้รายละเอียด เชิญนักวิเคราะห์ฯ 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากได้มีการด าเนินการจัดท าร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) ขึ้น เพื่อรองรับภารกิจหรือกิจกรรมโครงการท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด จึงได้น าเสนอเพื่อ
สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปก่อนแล้ว 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบ      จ านวน 17 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง   จ านวน 2 เสียง(ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 

4.2 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญผู้ท่ีนายกฯ มอบหมายได้ให้
รายละเอียด 
ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ มาให้รายละเอียดขอ
ช้ีแจงว่าตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วนั้น บัดนี้ ผู้บริหารมีความประสงค์ท่ีจะเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  โดยการโอน
ลดงบประมาณ  เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ หมวดงบครุภัณฑ์ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
1. การขอพิจารณาน างบประมาณเหลือจ่าย โอนลด เพื่อโอนไปต้ังรายการใหม่ หมวดงบครุภัณฑ์และงบ
ลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ  คือ 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ข้อบัญญัติ หน้า 75 งบประมาณท่ีตราไว้ 1,025,000 บาท  มีเงินงบประมาณเหลือ
จ่าย คงเหลือ 226,000 บาท  
2. การขอพิจาณาโอนลดงบประมาณ หมวดงบครุภัณฑ์ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนลด เพื่อโอนไป
ต้ังรายการใหม่ หมวดงบครุภัณฑ์และงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 8 รายการ คือ 
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 2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องวงจร
ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2  งบประมาณท่ีตราไว้ 212 ,000 
บาท  ข้อบัญญัติ หน้า 76 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณท่ีตราไว้ 200,000 บาท  
ข้อบัญญัติ หน้า 115 งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ รายการโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อปพร. ต าบลแม่พริก (อบต.แม่พริก) จ านวน 1 หลัง งบประมาณท่ีตราไว้ 1,100,000 บาท 
ข้อบัญญัติ หน้า 115 

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการ
ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี 2 (บริเวณล าเหมืองตอน 4 สายดงน้อย)  งบประมาณท่ี
ตราไว้ 160,000 บาท ข้อบัญญัติ หน้า 116 

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุ งท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  งบประมาณท่ีตราไว้ 150,000 บาท 
ข้อบัญญัติ หน้า 117 

2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง  งบประมาณท่ีตราไว้ 40,000 บาท ข้อบัญญัติ หน้า 
117 

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) รายการเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  งบประมาณท่ีตราไว้ 10,000 บาท ข้อบัญญัติ หน้า 118  

2.8 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อเข็ง งบประมาณท่ีตราไว้ 19,000 บาท ข้อบัญญัติ หน้า 118  งบประมาณ
คงเหลือ 5,200 บาท 

 

3. การขอพิจาณาโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายการ รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ โอนลด เพื่อโอนไปต้ัง
รายการใหม่ หมวดงบครุภัณฑ์และงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ คือ 

3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง งบประมาณท่ีตราไว้ 
450,000 บาท  ข้อบัญญัติ หน้า 68 งบประมาณคงเหลือ 450,000 บาท (โอนลดท้ังจ านวน) 
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รวมจ านวนเงินงบประมาณที่ขอโอนลด ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 2,503,200 บาท (สองล้านห้า
แสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ หมวดงบครุภัณฑ์ และงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามรายการที่ปรากฏข้างท้ายนี้  

 
เหตุผลในการขอโอนลด โอนเพิ่มหรือโอนต้ังรายการใหม่ 
เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ จึงขอโอนลด เพื่อโอนไปต้ัง

รายการใหม่หรือรายการท่ีจ าเป็น ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ในการด าเนิน ด้านต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด                
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

โอนลดงบประมาณ เพื่อโอนต้ังรายการใหม่  
1.งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ รวมเป็นจ านวนเงิน  948,200 บาท 
2.งบลงทุน หมวดท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างฯ จ านวน 9 รายการ   รวมเป็นจ านวนเงิน 1,555,000 บาท 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.หมวดครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
เก้าอี้นั่งรอรับบริการ ชุดละ 6,000 บาท จ านวน 2 ชุด รวมเป็นเงินประมาณการ 12,000 
บาท 
(เพื่อใช้รองรับการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ของ อบต.แม่พริก) 
คุณลักษณะพอสังเขป 
- เก้าอี้แถว 4 ท่ีนั่ง  
- ท าจากพลาสติก Poly propylend  มีขาเหล็กเกือกม้า  

- เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด คุณลักษณะการใช้งานให้เป็นไปตามราคาตลาด
หรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 
2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.  

1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
เก้าอี้นั่ง(บุนวม)  จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว รวมเป็นเงินประมาณการ 96,000 บาท  
(เพื่อใช้ส าหรับนั่งในการประชุมหรือด าเนินกิจกรรม/โครงการของต่าง ๆ ของ อบต.แม่พริก) 
คุณลักษณะพอสังเขป 
- เก้าอี้นั่ง มีฟองน้ าคืนตัวเร็ว  
- มีขนาด 440 X 550 X 910 มม. 
- โครงขาและโครงพนักท าจากเหล็กชุบโครเมียม 
- เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา 

- เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด คุณลักษณะการใช้งานให้เป็นไปตามราคาตลาด
หรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 
2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.  

1.3 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
โต๊ะพับเอนกประสงค์  จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว รวมเป็นเงินประมาณการ 99,500 บาท  
(เพื่อใช้ส าหรับการประชุมหรือด าเนินกิจกรรม/โครงการของต่าง ๆ ของ อบต.แม่พริก) 
คุณลักษณะพอสังเขป 
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- มีขนาด 1524 X432 X750 มม. 
- หน้าโฟมเมก้าสีขาว 
- หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟมเมก้าแท้สีขาว หนา 25 มม. 
- ปิดขอบด้วย PVC (EDGE BAND)  
- โครงขาท าจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรงทนทาน 
- พับได้ 

- เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด คุณลักษณะการใช้งานให้เป็นไปตามราคาตลาด
หรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 
2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.  

1.4 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการ ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม  จ านวน 1 ชุด ราคารวมค่าติดต้ัง รวมเป็นเงินประมาณการ 
119,900 บาท (เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมฯ อาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.แม่พริก) 
คุณลักษณะพอสังเขป ประกอบด้วย 

1. ตู้ล าโพง จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 
- ล าโพงซัฟวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว  
- ล าโพงกลางแหลม ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 8 ดอก 
- เสาล าโพงส าหรบต้ังล าโพงกลางแหลมเข้ากับซัฟวูฟเฟอร์ 

 2. มิกเซอร์ อนาล็อก 12 ชาเนล  จ านวน 1 เครื่อง 
 3. ไมโครโฟนไร้สาย UHF จ านวน 1 เครื่อง 
 4. แร็คไม้พร้อมล้อ  จ านวน 1 ตู้ 
 5. สายล าโพง ยาว 15 เมตร จ านวน 2 เส้น  
 6. หรือเป็นไปตามคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

- เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด คุณลักษณะการใช้งานให้เป็นไปตามราคาตลาด
หรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 
2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.  

1.5 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 4000 ANSI  จ านวน 1 เครื่อง ราคารวม
ค่าติดต้ัง รวมเป็นเงิน 42,500 บาท (เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมฯ อาคารเอนกประสงค์ 
ของ อบต.แม่พริก) 

คุณลักษณะพอสังเขป  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2562 

ก าหนด หน้า 66 
1.6 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 1 จอ  ราคารวมค่าติดต้ัง รวมเป็นเงิน 24,300 
บาท (เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมฯ อาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.แม่พริก) 

คุณลักษณะพอสังเขป  
- ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 

ฉบับ ธันวาคม 2562 ก าหนด หน้า 65 
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1.7. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 บีทียู เครื่องละ 55,400 บาท 
จ านวน 10 เครื่อง ราคารวมค่าติดต้ัง รวมเป็นเงิน 554,000 บาท  (เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายใน
อาคารเอนกประสงค์ (ช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ) ของ อบต.แม่พริก)  

คุณลักษณะพอสังเขป  
- แบบต้ังพื้นหรือแขวน (ระบบ  Inverter)   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2562 ก าหนด หน้า 84 -85 
2. งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  9  รายการ ดังนี้ 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 2 จ านวน  1 แห่ง (บริเวณหน้าวัดหัวทุ่ง)  จ านวนเงิน 
100,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร. 
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการ
ก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 7 จ านวน 1 แห่ง (บริเวณ ทางไปบ้านเกาะ)  จ านวนเงิน 
240,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร 
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 แห่ง (บริเวณ ฝายร่องถ่อน)  จ านวนเงิน 
250,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร 
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ า  หมู่ท่ี 13 จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเงิน 320,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./

ช่ัวโมง 
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2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิงสาธารณูปการ รายการ โครงการ
ก่อสร้างเวทีภายในอาคารสุขภาวะอ าเภอแม่สรวย ( อบต. แม่พริก) จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเงิน 170,000 
บาท   

- ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ

ลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าบ ารุงและรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อบต.แม่พริก สนง.หลังเก่า)   จ านวน 1 แห่ง  
จ านวนเงิน 120,000 บาท   

- ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน งานค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิง

สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)   
(บริเวณทางเข้า อบต.แม่พริก )  จ านวนเงิน 61,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- ขนาดกว้าง 9.00- 12.50 เมตร ยาว 7.70เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 83.00 ตารางเมตร 
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

2.8 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน งานค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าส่ิง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 12 จ านวน 2 จุด  
(บริเวณฌาปนสถาน)  จ านวนเงิน 272,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- จุดท่ี 1 ด้านหน้าทางเข้าฌาปนสถาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเชนติเมตร 
- จุดท่ี 2 ด้านในฌาปนสถาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร 
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

2.9 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน งานค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 3   
(บริเวณจุดท่อเหล่ียม)  จ านวนเงิน 22,000 บาท   

คุณลักษณะพอสังเขป  
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 40.00 ตารางเชนติเมตร 
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 17 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากวาระท่ี 4.2 ซึ่งสภาได้พิจารณาอนุมัติ ให้โอน
งบประมาณรายจ่าย แต่คาดว่าไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563 นี้ จึงจ าเป็นต้อง
เสนอสภาฯ พิจารณากันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงขอเสนอให้มีการนัดประชุมครั้งต่อไป            
ในท่ีประชุมแห่งนี้  

ประธานสภาฯ - เพื่อให้เป็นไปตามท่ีนายกเสนอ กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันท่ี 24 กันยายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 12.15 น. 

      
 


