
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

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

วันที่   24 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. 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. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
5. นายพีรันธร  ท้าวค า   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
6. น.ส.นงคราญ   กรีรัตยากร  เจ้าพนักงานธุรการ 
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.2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม  
พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1. เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2562 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. แผนงานบริหารท่ัวไป  หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  โครงการ/รายการกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 
2 จ านวน 8 ตัว ตัวละ 53,000 บาท รวม เป็นจ านวนเงิน 424,000 บาท ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือน 26 ตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลฯ 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้า 73 
- แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3/2561 หน้า 45  

ประกาศเมื่อวันท่ี 12 กรกฏาคม 2561 
- การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ครั้งท่ี 2/ 2562  อนุมติั วันท่ี 19 เมษายน 2562 
- การประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 /2562 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2562 

 

ขอแก้ไขค าช้ีแจงค าช้ีแจงใหม่ ดังนี้ 
แผนงานบริหารท่ัวไป   
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
โครงการ/รายการกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพฯ จ านวน 6 ตัว ตัวละ 53,000 บาท พร้อมอุปกรณ์
บันทึกภาพเครือข่าย แบบ 8 ช่องและรวมค่าติดต้ังต่างๆ รวมเป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท  
คุณลักษณะพอสังเขป 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับ วันท่ี        

26 ตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลฯ 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้า 73 
- แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3/2561 หน้า 45  

ประกาศเมื่อวันท่ี 12 กรกฏาคม 2561 
- การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ครั้งท่ี 5/ 2562  อนุมัติ วันท่ี 24 กันยายน 2562 
- การประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยวิสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 

การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 จ านวน 2 รายการ 
 

                   2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี  12 ข้อบัญญัติงบประมาณ  2562 (หน้า 88) 
งบประมาณอนุมัติ 180,000 บาท 
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คุณลักษณะพอสังเขป 
- จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 ซอย3/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี   
  เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร และจุดท่ี 2 ซอย 3/6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว    
  85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร  
  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 

          - แผนพัฒนาส่ีปี  2561- 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้าท่ี 8  
            ประกาศเมื่อวันท่ี 12 กรกฏาคม 2561  
 

ขอแก้ไขค าช้ีแจงค าช้ีแจงใหม่ ดังนี้ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี  12 งบประมาณ 180,000 บาท 

- จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 ซอย3/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี   
  เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร และจุดท่ี 2 ซอยบ้านนายประเสริฐ   ทาฤทธิ์  ขนาด  
  กว้าง 3.00 เมตร ยาว  88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
264.00  
  ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 

          - แผนพัฒนาส่ีปี  2561- 2564 ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้าท่ี 8  
            ประกาศเมื่อวันท่ี 12 กรกฏาคม 2561 

- การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ครั้งท่ี 5/ 2562  อนุมัติ วันท่ี 24 เมษายน 2562 
- การประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยวิสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 

 

3. โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 13 จ านวน 1 แห่ง งบประมาณจ านวนเงิน 
150,000 บาท 

- สถานท่ีปรับปรุง หมู่ท่ี 13 ต.แม่พริก 
- ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
- แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 13 

ประกาศเมื่อวันท่ี  
12 กรกฏาคม 2561 
ขอแก้ไขค าช้ีแจงค าช้ีแจงใหม่ ดังนี้ 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 จ านวน 1 แห่ง งบประมาณจ านวนเงิน 150,000 บาท 
- สถานท่ีปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต.แม่พริก 
- ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
- แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 13 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฏาคม 2561 
- การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ครั้งท่ี 5/ 2562  อนุมัติ วันท่ี 24 เมษายน 2562 
- การประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยวิสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 
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ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
                  4.2 เร่ืองขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน และขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ให้รายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2561 
และปีงบประมาณ 2562 บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน และขอกัน
เงินงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561  
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 3 รายการ  ได้แก่ 

1. รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 952,000.00 บาท 
2. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก ตามแบบท่ี อบต.แม่พริกก าหนด จ านวนเงิน 

2,000,000.00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริก 1 และ แม่พริก 2 ตามแบบท่ี อบต.แม่พริก

ก าหนด จ านวนเงิน 200,000.00 บาท 
รวมจ านวนงบประมาณทั้งหมด 3,152,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนสองพัน
บาทถ้วน) 

- สภาฯ พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561      
แต่จนถึงขณะนี้ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ท้ังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณี
ท่ีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี       
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

2.  งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณี ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 15 รายการ ได้แก่ 
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1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 จ านวน 6 
ตัว ตัวละ 53,000 บาท พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย แบบ 8 ช่องและค่าติดต้ัง จ านวน
เงิน 500,000.00 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 12 จ านวนเงิน 180,000.00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี   5 จ านวนเงิน 150,000.00 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี   6 จ านวนเงิน 120,000.00 บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี   8 จ านวนเงิน 170,000.00 บาท 
6. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 10 ตามแบบท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 

จ านวน 1 หลัง  จ านวนเงิน  160,000.00 บาท 
7. โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 4 ตามแบบท่ี อบต.แม่พริกก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

จ านวนเงิน 120,000.00 บาท 
8. โครงการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ าและระบบผลิตน้ าประปาภูเขา หมู่ท่ี 11 จ านวน 2 จุด จ านวนเงิน 

150,000.00 บาท 
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  จ าวนวนเงิน 150,000.00 บาท 
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  จ าวนวนเงิน 180,000.00 บาท 
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  จ าวนวนเงิน 180,000.00 บาท 
12. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ อบต.แม่พริก จ านวนเงิน 500,000.00 บาท 
13. โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 13  จ านวนเงิน 150,000.00 บาท 
14. โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี   9  จ านวนเงิน 150,000.00 บาท 
15. โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดช่องเดียว) หมู่ท่ี 3 ตามแบบท่ี อบต.แม่พริก

ก าหนด จ านวนเงิน 125,000.00 บาท 
16. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก ตามแบบท่ี อบต.แม่พริกก าหนด จ านวนเงิน 

1,700,000.00 บาท (โอนเพิ่มต้ังสมทบ รายการเดิม ปีงบประมาณ 2561) 
รวมจ านวนงบประมาณทั้งหมด 4,685,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหม่ืนห้าพนับาท)  

- ขณะนี้ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5  การกันเงิน ข้อ 59       
ในกรณีท่ีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึง่ปี 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
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เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหข้ยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 และกันเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562                         จ านวน  21  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ                         จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง      จ านวน   2 เสียง 

       4.3  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช        
ของอ าเภอแม่สรวย 

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระนี้ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกแม่พริก แจ้งรายละเอียด      
เพื่อขอให้สภา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก พิจารณาต่อไป 

รองปลัด อบต.แม่พริก - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้รับการประสาน
หนังสือจากอ าเภอแม่สรวย  ตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภอแม่สรวย  ท่ี ชร 1118.1 / 2751  เรื่อง  การขอใช้
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพื่อด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ   พระนเรศวรมหาราช ลงวันท่ี       
10  กันยายน  2562  ซึ่งอ าเภอแม่สรวยจะได้โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิงสุขภาพ ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่
สรวย  จังหวัดเชียงราย  ในพื้นท่ีดินสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี  38390  เนื้อท่ีประมาณ 151 ไร่  2  งาน  35  ตารางวา โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัดเชียงราย   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี  
พ.ศ. 2457  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11)  พ.ศ. 2551  มาตรา 
122  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพ.ศ. 2553  ข้อ 7   จึงให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกด าเนินการ
เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบยินยอมในการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ี
หลวง เลขท่ี  38390 ดังกล่าว   เพื่อท่ีจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ล าดับต่อไป   ดังนั้น  จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ของอ าเภอแม่สรวย    
ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมข้างต้น   

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้ใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ฯ  จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ       จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง       จ านวน   2 เสียง 
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  4.4 เร่ืองพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดิน นสล. (หนังสือส าคัญที่หลวง) 
บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านแม่พริก เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ าแม่ลาว ต าบลแม่พริก อ าเภอ       
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
ประธานสภาฯ ด้วย อบต.แม่พริก ได้รับแจ้งจากอ าเภอแม่สรวย ให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอถอนสภาพท่ีดิน (หนังสือส าคัญท่ีหลวง) บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์บ้าน 
แม่พริก เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ าแม่ลาว หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
โครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้านแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดย
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริกทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีความขัดข้องและเดือนร้อนจากการขอถอนสภาพท่ีดิน นสล.
ดังกล่าวนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม - พิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแต่อย่างใด 
มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้ถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ฯ จ านวน 21 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ       จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง       จ านวน   2 เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ   - เนื่องจากได้รับการประสานจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกว่ามีข้อราชการท่ีจะ
น าเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แต่ไม่สามารถน าเสนอในวันนี้ได้ทัน กระผมขอ
นัดหมายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ครั้งต่อไปในวันท่ี 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก การแต่งกายชุดสุภาพ  

ท่ีประชุม - รับทราบ 
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