
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 2)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่   15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

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. นายภาณุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
6. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
7. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
8. นายสว่าง  มาคุณ   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. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
15. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
16. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
17. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
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. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
2. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟวูงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  รองปลัดฯ 
5. น.ส.นงคราญ  กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
6. น.ส.โขมนภัส  ค าแก้ว   หน.ฝ่ายการเงิน 
7. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
9. ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 

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 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 2 (ครั้ง ท่ี 1) ประจ าปี  พ.ศ.2564 เมื่อวัน ท่ี                 
14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา                        

4.1 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
หน.ฝ่ายการเงิน   – เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ขอให้รายละเอียดว่าตามท่ี
ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว บัดนี้ มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามรายการ
ดังต่อไปนี ้
1.โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการอาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารหลังค่าโดมอเนกประสงค์ อบต.แม่พริก จ านวนงบประมาณ 
1,600,000 บาท  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หน้า 68  เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ จ านวน  
9  รายการ ดังนี้ 
โอนต้ังรายการใหม่  
1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  โครงการ/รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง     
จ านวนเงินงบประมาณ 368,000  บาท 
1.2. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 2 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง จ านวนเงิน
งบประมาณ 65,000 บาท   
คุณลักษณะพอสังเขป 
-สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2 บริเวณหน้าหอเจ้าเส้ือบ้าน  
-โดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก
ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 3 
1.3. โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 (ถนนสายเช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 2 และ 3) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 (ถนนสายเช่ือมระหว่าง
หมู่ท่ี 2 และ 3) จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเงินงบประมาณ   277,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-สถานท่ีก่อสร้างถนนสายเช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 2 และ 3 
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 4 
1.4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 13 
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แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่สรวย  จ านวนเงินงบประมาณ   150,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-ตามแบบแปลนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สรวยก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 3 
1.5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนระหว่างหมู่ท่ี 3 และ 12 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนระหว่างหมู่ท่ี 3 และ 12 
จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเงินงบประมาณ   295,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-สถานท่ีก่อสร้างถนนระหว่างหมู่ท่ี 3 และ 12 ซอย 8  
-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
528.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 3 
1.6. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 8 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน 
ประเภทรายจ่ายค่าส่ิงก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 8  
จ านวน  1  แห่ง จ านวนงบประมาณ 134,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 8 ซอย 4 
-ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 – 0.60 เมตร   หรือตามแบบแปลนท่ี 
อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 4 
1.7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 9 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 9 
จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเงินงบประมาณ   135,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 9 ซอย 9 
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 4 
1.8. การจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส  หมู่ท่ี  10 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการการจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส หมู่ ท่ี 10   จ านวนเงิน
งบประมาณ 117,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-ขนาดความจุ 5,000 ลิตร มีมาตรฐาน มอก.435-2548  หรือตามคุณลักษณะท่ีอบต.แม่พริกก าหนด 
-จ านวน  4  ถัง  
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 ก าหนด การจัดหาด าเนินการตามหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 4 
1.9. โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 8 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 รายการโครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 8 
จ านวน 2 จุด  จ านวนเงินงบประมาณ 299,000 บาท   
หมายเหตุ  งบจากการโอนลดรายการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ฯ คงเหลือจ านวนเงิน 59,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-จุดท่ี 1  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 8 ซอย 4  ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.25 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 4 
-จุดท่ี 2 บริเวณบ้านนายทองค า ดวงปิก (ด้านทิศใต้) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก
ก าหนด  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 - 2565 การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 18 
มิถุนายน 2563 หน้า 3 
2.โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการค่าส่ิงก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 จ านวนงบประมาณ 
180,000 บาท  ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หน้า 70 
โอนต้ังรายการใหม่ 
2.1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
จ านวน 3 จุด  จ านวนเงินงบประมาณ   180,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-จุดท่ี 1 สายหน้าบ้านนายวิชัย  แตนศรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
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-จุดท่ี 2 สายหน้าบ้านนายแสวง  ยาปัน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-จุดท่ี 3 สายหน้าบ้านนายอ้าย  ขวาเมืองพาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 5 
3. โอนลด 
โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8) 
จ านวนงบประมาณ 240,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-แหล่งงบงบประมาณ มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 240,000 บาท 
และน าเงินรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ประจ าปี 2562 สมทบเพิ่มเติม 130,000 บาท รวมเป็น
งบประมาณด าเนินการ 370,000 บาท 
-สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณประปาหมู่ท่ี 8  
-การก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ าแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กาส 4 ลูก)   ตามแบบแปลนท่ี อบต.
แม่พริกก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563  
หน้า6 
-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 4/2564  สภา อบต.แม่พริก อนมุัติ ในการสมัยประชุม
สมัยวิสามัญท่ี1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 
โอนต้ังรายการใหม่ 
3.1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 8 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 รายการโครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 8 
จ านวน 2 จุด  จ านวนเงินงบประมาณ 299,000 บาท   
หมายเหตุ  งบจากการโอนลดรายการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ฯ คงเหลือจ านวนเงิน 59,000 + 240,000
บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-จุดท่ี 1  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 8 ซอย 4  ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.25 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 
2564 หน้า 4 
-จุดท่ี 2 บริเวณบ้านนายทองค า ดวงปิก (ด้านทิศใต้) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก
ก าหนด  
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-แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 - 2565 การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 18 
มิถุนายน 2563 หน้า 3 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้โอนงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  17  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  4.2 เร่ืองขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากราษรในพื้นท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการท่ี
ในฤดูฝนมักจะเกิดน้ าป่าไหลหลากกัดเซาะถนน ท าให้ถนนเสียหาย ไม่สามารถสัญจรไปมาหรือขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้ น้ าเข้าท่วมพื้นท่ีทางการเกษตรพืชผลได้รับความเสียหาย ซึ่งเกิดซ้ าเป็นประจ าทุกปี        
อบต.แม่พริกก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ก็แก้ไขได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดท าโครงการ  

1. โครงการวางแนวป้องกนัตล่ิง  หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่พริก (บริเวณศาลเจ้าพ่อสามเงา) งบประมาณ 
484,000 บาท  โดยท าการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00-3.50  เมตร สูงเฉล่ีย 3.00-4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด 

2. โครงการวางแนวป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่พริก (บริเวณจุดคอสะพานท่าล้อข้ามล าห้วย    
แม่พริก) งบประมาณ 189,000 บาท  โดยท าการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50-2.00  เมตร     
สูงเฉล่ีย 2.00-3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด  

และโครงการท่ี 3. โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3)  คุณลักษณะพอสังเขป 
การก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ าแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไพเบอร์กาส 4 ลูก) พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ า
พร้อมอุปกรณ์ หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด แต่เมื่อได้ท าการออกแบบประมาณการราคาขึ้นใหม่
แล้วพบว่าหากท าการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องใช้
งบประมาณท้ังส้ิน จ านวน 498,000 บาท งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ 240,000 บาท ขาดงบประมาณอีก 
จ านวน 258,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ขอเรียนว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนท่ีขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ระบบประปาท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นต้องหาแหล่งน้ า
เพิ่มเติม โดยท้ัง 3 โครงการ ขอเสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม 
ประธานสภาฯ – ขอเชิญ ปลัด อบต. ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเรียนว่าตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 
ก าหนดไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ี
จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน   
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ประธานสภาฯ – ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่ากระทรวงมหาดไทย ได้มีการแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้พึงตระหนักไว้ว่า เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มี
เงินสมสมนั้น ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานการเงินการคลังท่ีมั่นคง พร้อมท่ีจะรับภาระในการ
แก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือน าไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
สาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
นายณรงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมในฐานะท่ีจะต้องสัญจรไปมาเป็นประจ าขอเรียนว่าการ
สัญจรไปมาเป็นไปอย่างยากล าบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ตลอดถึงถนนจะได้รับความเสียหายมากขึ้นหากไม่มี
การแก้ไข และขอเรียนต่อท่ีประชุมว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจริง 
นายบุญเรือนฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุน และขอฝากว่าให้ท าให้ดีไปเลย จะท าให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และเป็นปัญหาซ้ าซากต่อเนื่องมานาน 
นายภานุฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนและเห็นด้วย ขอเพิ่มเติมในเรื่องความ
ปลอดภัยของราษฎรที่สัญจรด้วย 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านอื่นมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  

- ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินงานโครงการดังนี้ 

1. โครงการโครงการวางแนวป้องกันตล่ิง  หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่พริก (บริเวณศาลเจ้าพ่อสามเงา) 
โดยท าการวางกล่องเกเบ้ียน ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00- 3.50 เมตร สูงเฉล่ีย 3.00-4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
70 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด งบประมาณ  484,000 บาท 
  2. โครงการวางแนวป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่พริก (บริเวณจุดคอสะพานท่าล้อข้ามล า
ห้วยแม่พริก) โดยท าการวางกล่องเกเบ้ียน ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50-2.00  เมตร สูงเฉล่ีย 2.00-3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด งบประมาณ  189,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3) โดยท าการก่อสร้างแท้งค์กัก
เก็บน้ าแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด (งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ 240,000 บาท) งบประมาณท่ีใช้จ่ายจากเงิน
สะสม จ านวน 258,000  บาท  รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน  498,000 บาท   จ านวน  17  เสียง 

- ไม่อนุมัติ  จ านวน   1 เสียง 
- งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
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4.3 เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
หน.ฝ่ายการเงิน  – เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ขอให้รายละเอียดว่าตามท่ี
ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2564  ไว้แล้ว บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  ข้อความเดิม 
1. โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3) 
ข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน  หมู่ ท่ี 3) 
จ านวนงบประมาณ 240,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-การก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ าแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณ
ประปาหมู่ท่ี 3 หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563    
หน้า 5 
ข้อความใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3) 
จ านวนงบประมาณ 498,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-การก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ าแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)    พร้อมติดต้ังเครื่องสูบ
น้ าพร้อมอุปกรณ์ หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
-แหล่งงบงบประมาณ มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 240,000 บาทและ  
ใช้จ่ายจากเงินสะสม 258,000 บาท รวมเป็นงบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท 
-สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณประปาหมู่ท่ี 3  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563    
 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  17  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
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4.4 เร่ืองขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายละเอียด 
ปลัดฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีแผนงานโครงการท่ี
จะด าเนินการในท่ีดินสาธารณประโยชน์ แต่ต้องขออนุญาตใช้ท่ีดินให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวก่อน 
ประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่พริก หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก โดยจะ
ก่อสร้างในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี ชร 1078 
เนื้อที่ 1 งาน 31 ตารางวา 

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่พริก หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก โดยจะ
ก่อสร้างในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี ชร 1076 
เนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 6 ตารางวา 

3. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่พริก
โดยจะก่อสร้างในท่ีดินสาธารณประโยชน์ (ห้วยบ่อส้ม) ท่ีดินว่างเปล่าไม่มีเอกสาร  

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้ขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์  จ านวน  17  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  4.5 เร่ืองขอความเห็นชอบขอออกหนังสอืส าคัญส าหรับที่หลวง 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายละเอียด 
ปลัดฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้รับแจ้งประสานจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ พบว่ามีท่ีดินซึ่งทางหมูบ่้านสงวนไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านร่วมกัน ยังไม่มีเอกสาร
ใดๆ และมีความประสงค์ท่ีจะยื่นเรื่องราวต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง ไว้
เป็นหลักฐาน แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน ประกอบด้วย 

1. ท่ีดินสาธารณประโยชน์ชุมชนบา้นสันจ าปา (ศาลเจ้าแม่จ าปา) เนื้อที่ประมาณ 2งาน 50 
ตารางวา (พิกัด 19.6203337,99.5091303) 

2. ท่ีดินสาธารณประโยชน์บ้านหัวทุ่ง (ศาลเส้ือบ้าน)  เนื้อที่ประมาณ 2 งาน 64 ตารางวา 
(พิกัด 19.6261044,99.5202914) 

3. ท่ีดินสาธารณประโยชน์บ้านหัวทุ่ง (ศาลเส้ือบ้าน)  เนื้อท่ีประมาณ 3 งาน 66 ตารางวา 
(พิกัด 19.6262038,99.5202645) 

4. ท่ีดินสาธารณประโยชน์ติดล าน้ าลาวเก่า บ้านสันจ าปา  (ป่าบอน)  เนื้อที่ประมาณ 35 
ตารางวา (พิกัด 19.6318300,99.5035296) 

5. ท่ีดินสาธารณประโยชน์ บ้านป่าซางพัฒนา  เนื้อท่ีประมาณ 62 ตารางวา (พิกัด 
19.6443470,99.5164397) 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง จ านวน  17  เสียง 
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  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
                     - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

นายก อบตฯ  -ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันท่ี 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ส่วนเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง    

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 13.25 น. 

     (ลงช่ือ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายศักดิ์ชัย     เป็งค า ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก    
 

           (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายภูพิงค์     สารพิพัฒน์) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

     (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

          (นายเจษฎา  โลชา ) 

     (ลงช่ือ)              กรรมการ 

                ( นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง ) 

     (ลงช่ือ)               กรรมการ/เลขานุการ 

        (...........................................)  

    บันทึกรายงานการประชุมในคร้ังนี้ ได้รับรองเม่ือวันที่.............................. 

      (ลงช่ือ) 

         ( นายภูพิงค์  สารพิพัฒน์ ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 


