
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันที่   14  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. นายสุชาติ  บุญงาม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
6. ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 
7. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
8. นายพีรันธร  ท้าวค า   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
9. นายด าเกิง  บุญมา   หัวหน้าส านักปลัดฯ 
10. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
11. น.ส.นงคราญ กรีรัตยากร  เจ้าพนักงานธุรการ 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 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 2 (ครั้ง ท่ี 2) ประจ าปี  พ.ศ.2561 เมื่อวัน ท่ี              
13 มิถุนายน  พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (วาระท่ี 1)  

ประธานสภาฯ - เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ        
ในการนี้ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้แถลงงบประมาณ 

นายกฯ  -  กล่าวค าแถลงงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเรียนเพิ่มเติมว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายฯ จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 วาระ คือ วาระท่ี 1 รับหลักการ ในวาระนี้ให้ท่ีประชุม
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติว่ามีหลักการและเหตุผลท่ีจะต้องตราข้อบัญญัตินั้นๆ หรือไม่ โดยจะไม่ลง
ในรายละเอียด วาระท่ี 2 การแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้จะไม่มีอภิปรายใดๆ จะขอมติท่ี
ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่เท่านั้น และจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ 

  - ส าหรับการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
ในครั้งนี้ได้ด าเนินการตามหนังสือส่ังการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  นโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนา
ต าบล ระเบียบกฎหมาย รวมทั้งหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายซักถาม หรือให้ขอเสนอแนะ ขอเชิญ
เสนอ 

  - เมื่อไม่มีจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 10.10 น. โดยมีมติดังนี ้

- มีมติรับหลักการ  จ านวน     21  เสียง 

  - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 

  - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง 
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ประธานสภาฯ - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้ขึ้นไว้ 
ขอหารือต่อท่ีประชุมว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใดขอเชิญเสนอ 

นายณรงค์ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อให้หลากหลายควรให้มีคณะกรรมการ 7 ท่าน 

นายบุญสมฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 5 ท่าน 

นายภานุฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 5 ท่าน 

นายไพโรจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 5 ท่าน 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อคิดเห็ดหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม -   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 ท่าน 
ประธานสภาฯ -   เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 คนแล้ว จะเริ่มเลือก
กรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 แล้วเรียงไปจนครบ 5 คน ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 

  - ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายวิชัย ตันโยธา  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายเจษฎา  โลชา 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายไพโรจน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายบุญสมฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่ง
คน ให้ถือว่า นายเจษฎา  โลชา ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายบุญเรือนฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายบุญช่วยฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายพรชัยฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียง    
หนึ่งคน ให้ถือว่า นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

   - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
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นายณรงค์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายพรชัย  ฤทธิเดช 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายวิรัตน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายวิชัย แตนศรี  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายพรชัย  ฤทธิเดช  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
นายพรชัยฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายวิชัย  ตันโยธา 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายบุญเรือนฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่านายวิชัย  ตันโยธา ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  

   -  และล าดับสุดท้าย ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายบุญสม  เป่ียวญาติ 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายกมล  แดงเขียว -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นางทิพวรรณฯ  -  เรียนท่านประธานฯ ดิฉันขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายบุญสม  เป่ียวญาติ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5  

ประธานสภาฯ - ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 
15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 
น. ในวันและเวลาราชการ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปร
ญัตติควรให้แล้วเสร็จ ภายในวัน ท่ี  21 สิงหาคม 2561 เวลา 12 .00 น .  
- ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการ     
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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  4.2  เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ       -   ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ   -   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2562 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าโซ่ล่าเซลล์  ข้อบัญญัติงบประมาณฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท 
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จ านวน 67 จุด คุณลักษณะตามท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
 

บัดนี้  มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงขึ้นใหม่ เปน็ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าโซ่ล่าเซลล์  ข้อบัญญัติงบประมาณฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท 
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมค่าติดต้ังและเปล่ียนอุปกรณ์ จ านวน 32 จุด คุณลักษณะตามท่ี อบต.
แม่พริก ก าหนด 
 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

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

4.3  เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2561 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ 
การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังรายการใหม่ 
งบประมาณค้างจ่าย ปี 2561 (กรณีการกันเงินเหลื่อมปี 2561 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 4 
รายการ 
 
รายการเดิม 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค งบประมาณ 
130,000 บาท ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 หน้า 86 
โอนต้ังรายการใหม่ 
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โครงการติดต้ังไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ท่ี 5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่สรวย งบประมาณ 130,000 บาท  ตามแบบแปลนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  
รายการเดิม 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค งบประมาณ 
100,000 บาท ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 หน้า 86 
โอนต้ังรายการใหม่ 
โครงการติดต้ังไฟฟ้า (ไฟกิง่) สาธารณะ หมู่ท่ี 6 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่สรวย งบประมาณ 100,000 บาท  ตามแบบแปลนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  
รายการเดิม 
3. โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตล่ิงล าน้ าห้วยก๊อ หมู่ท่ี 4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
งบประมาณ 100,000 บาท ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 หน้า 92 
 
โอนต้ังรายการใหม่ 
โครงการติดต้ังไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ท่ี 4 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่สรวย งบประมาณ 100,000 บาท  ตามแบบแปลนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  
รายการเดิม 
4. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค งบประมาณ 
130,000 บาท ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 หน้า 93 
โอนต้ังรายการใหม่ 
โครงการติดต้ังไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ท่ี 11 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่สรวย งบประมาณ 100,000 บาท  ตามแบบแปลนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  
 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

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

4.4  เร่ืองขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบล 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบล        
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
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เรียบร้อยจึงเสนอขอมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าวนี้  โดยการด าเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบล โดยมี 
3 องค์ประกอบ ดังนี ้

  1. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง (ลู่ยาง) ขนาดมาตรฐาน 8 ช่องวิ่ง และมีอัฒจันทร์คอนกรีตเพื่อ
นั่งชมกีฬา ขนาดความจุ 500 ท่ีนั่ง 

  2. อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร  ยาว 50 เมตร  จ านวน 1 อาคาร 

  3. ลานกีฬาคอนกรีต ขนาดพื้นท่ีกว้าง 20 เมตร  ยาว 50 เมตร พร้อมไฟส่องสนาม จ านวน 
1 ลาน 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ    จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

  - ไม่ม ี
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