
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

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

วันที่ 22 มิถุนายน  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. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
10. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
11. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
12. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
14. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
16. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
18. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
19. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
21. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
22. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
23. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. น.ส.ฤทัยรัตน์  ศรีแก้ว   จพง.พัฒนาชุมชน 
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 
 
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.ฤทัยรัตน์  ศรีแก้ว   ต าแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวสิามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 
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 เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต. ผู้ยื่นญัตติ ให้รายละเอียด 
นายกฯ           - เรียนท่านประธานฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(รายการกันเงินเหล่ือมปี) กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 รายการ และการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 บัดนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเสนอขอท่ีประชุมพิจารณาการเปล่ียนแปลง     
ค าช้ีแจง และโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ และโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดดังนี่ 
รายการที่ 1 
ค าช้ีแจงเดิม 
โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 แห่ง จ านวนเงิน 12 ,    บาท 
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-  สถานท่ีก่อสร้างบริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ท่ี 4   
- เป็นตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-  แผนพัฒนาส่ีปี 2561 – 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 12 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
ค าช้ีแจงใหม่และโอนเงินงบประมาณเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 4 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4)จ านวนเงิน 12 ,    บาท 
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานงบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 4 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4)จ านวนเงิน 12 ,    บาท 
-  ขนาดกว้าง 1.8  เมตร ยาว 22.   เมตร ลึกเฉล่ีย 2.   เมตร  จ านวน 1 แห่ง เป็นตามแบบแปลนท่ี อบต.
แม่พริกก าหนด 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศ วันท่ี 18 มิถุนายน 2563    
หน้า 2 
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รายการที ่2 
ค าช้ีแจงเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6  จ านวนเงิน 12 ,    บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-  สถานท่ีบริเวณถนนสายหลักบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านป่าเมี้ยงแม่พริก หมู่ท่ี 6 บ้านปางอาณาเขต 
-  ขนาดกว้าง 4.   เมตร ยาว 58.   เมตร  หนา  .15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232.   
ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด   
-  แผนพัฒนาส่ีปี 2561 – 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3 /2561 หน้า 5 ประกาศเมื่อ
วันท่ี  12 กรกฎาคม 2561 
ค าช้ีแจงใหม่และโอนเงินงบประมาณเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลัก หมู่ท่ี 6งบประมาณ 12 ,    บาท 
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลัก หมู่ท่ี 6งบประมาณ 12 ,    บาท 
-  ขนาดกว้าง 4.   เมตร ยาว 58.   เมตร หนาเฉล่ีย  .15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232.  
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ  .2  เมตร เป็นตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
- สถานท่ี บริเวณสวนนายบุญมี  ทาต๊ิบ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศ วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 หน้า1 
รายการที่ 3 
ค าช้ีแจงเดิม 
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าและระบบผลิตน้ าประปาภูเขา หมู่ท่ี 11 จ านวน  2 จุด งบประมาณ 15 ,    บาท 
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-  สถานท่ีก่อสร้างจ านวน 2 จุด จุดท่ี1 บริเวณห้วยต้นยาง จุดท่ี 2 ห้วยผักหละ เป็นตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่
พริกก าหนด   
-  แผนพัฒนาส่ีปี 2561 – 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 11  ประกาศเมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
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ค าช้ีแจงใหม่และโอนเงินงบประมาณเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าและวางท่อส่งน้ าประปาภูเขา  หมู่ท่ี 11  จ านวนเงิน  15 ,    บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานงบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าและวางท่อส่งน้ าประปาภูเขา  หมู่ท่ี 11  จ านวนเงิน  15 ,    บาท 
-  สถานท่ีก่อสร้างจ านวน 2 จุด จุดท่ี1 บริเวณห้วยต้นยาง กว้าง 8.   เมตร ยาว 2.   เมตร สันฝายสูง 1.   
เมตรจุดท่ี 2 ห้วยผักหละ  กว้าง 3.   เมตร ยาว 5.5  เมตร  สันฝายสูง 1.5  เมตรเป็นตามแบบแปลนท่ี 
อบต.แม่พริกก าหนด  
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 ประกาศ วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 หน้า2 
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง และโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เพื่อต้ังรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ 
รายการที่ 1 
ค าช้ีแจงเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 4 จ านวน 1  ,    บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
คุณลักษณะพอสังเขป   
- สถานท่ีบริเวณสายทางขึ้นวัด 
-  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.   เมตร  ยาว 65.   เมตร  หนาเฉล่ีย  .15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 195.   ตารางเมตร   
-  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3  
ค าช้ีแจงใหม่และโอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลัก หมู่ท่ี 4 งบประมาณจ านวน 1  ,    บาท 
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลัก หมู่ท่ี 4 งบประมาณจ านวน 1  ,    บาท 
-  ขนาด 4.   เมตร ยาว 5 .   เมตร หนาเฉล่ีย  .15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2  .   ตร.ม. 
เป็นตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
-  สถานท่ีบริเวณบ้านนายสุทน โปทามูล 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 ประกาศ วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 หน้า1 
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รายการที ่2 
ค าช้ีแจงเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6จ านวน 100,000 บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
คุณลักษณะพอสังเขป  
-  สถานท่ี บริเวณสายจุดถนนหน้าบ้านนางผ่องใส แก้วนาง 
-  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 195.00 ตารางเมตร  
-  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด   
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 31 
ค าช้ีแจงใหม่และโอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังรายการใหม่ 
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูท่ี่  6 งบประมาณจ านวน 1  ,    บาท 
-  ขนาดกว้าง 4.   เมตร ยาว 5 .   เมตร หนาเฉล่ีย  .15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2   ตร.
ม.ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-  สถานท่ี บริเวณสะพานข้างบ้านนายไพรจิตร  จันทร์เอ้ย   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศ วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 หน้า1 
รายการที่3 
ค าช้ีแจงเดิม 
โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 11  จ านวน 2 จุด จ านวน 130,000 บาท   
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 11  จ านวน 2 จุด จ านวน 130,000 บาท   
-  สถานท่ี บริเวณ ห้วยแห้ง 
-  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  สูง 1.50 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  จ านวน 2 จุด  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก 
ก าหนด 
  -  สถานท่ี บริเวณ ห้วยแห้ง 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 43 
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ค าช้ีแจงใหม่และโอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังรายการใหม่ 
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงแนวป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 11จ านวน 2 จุดจ านวนงบประมาณ 13 ,    บาท  
-  สถานท่ี บริเวณห้วยแห้ง 
จุดที 1 ขนาดกว้าง 1.5  เมตร สูง 1.5  เมตร ยาว 15.   ม.   
จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 1.5  เมตร สูง 1.5  เมตร ยาว 15.   เมตร รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 .   ม.        
เป็นตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
-  สถานท่ี บริเวณห้วยแห้ง 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 43 
การพิจารณาโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต้ังรายการใหม่) 
รายการเดิม 
โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม  หมู่ท่ี 5 จ านวน 130,000 บาท   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
-  คุณลักษณะพอสังเขป ขนาดกว้าง  2.40 เมตร  ยาว 1.60 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  
-  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด  
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 41 
รายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนนุ 
หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน   
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่สรวย เพื่อด าเนินงานโครงการติดต้ังไฟกิง่สาธารณะ หมู่ท่ี 5 
งบประมาณจ านวน13 ,    บาท ตามแบบแปลนท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่สรวย ก าหนด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 28  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการ
ใหม ่                                                                   จ านวน 20 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
   

5.1. เร่ืองการรับลงทะเบียนเปน็ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ จพง.พัฒนาชุมชน ให้รายละเอียด 
จพง.พัฒนาชุมชน- เรียนท่านประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการด าเนินการรับลงทะเบียน
และเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนว
ทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ปัจจุบันได้รับข้อหารือรวมท้ังข้อร้องเรียนจากประชาชนหลายจังหวัด เนื่องจากประชาชนยังมี
ความเข้าใจคลาดเคล่ือนในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพเมื่อมีการย้ายภูมิล าเนาไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น และไม่ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระยะเวลาท่ีควร ได้รับจริง       
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ      
ในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างท่ัวถึง 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

5.2. เร่ืองการค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ จพง.พัฒนาชุมชน ให้รายละเอียด 
จพง.พัฒนาชุมชน - เรียนท่านประธานฯ ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุน
การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี  ซึ่งมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 และ ตามข้อ 
6 (2) การยื่นค าขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สามารถยื่นค าร้องขอรับ
เงินได้ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีผู้สูงอายุมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิล าเนาในขณะถึงแก่ความ
ตาย  ท้ังนี้จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

1. รับค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมท้ังตรวจสอบเอกสาร    
ตามแนวทางการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมท้ังตรวจสอบ 

2. ส่งเอกสารกลับไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือตามประกาศต่อไป 

- ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งราษฎรในพื้นท่ีทราบ 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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5.3. เร่ืองการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ จพง.พัฒนาชุมชน ให้รายละเอียด 
จพง.พัฒนาชุมชน- เรียนท่านประธานฯ ตามท่ีกระทรวงการกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่ากรม
กิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เล้ียงดูเด็กแรกเกิด  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดท่ีมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เล้ียงดูเด็กแรกเกิด       ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ซึ่งท าให้ไม่สามารถยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิภายในเดือนท่ีเด็กเกิดได้หากมีการยื่น
ค าขอภายหลังแต่อยู่ภายในปีงบประมาณนั้น ก็มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดต้ังแต่เดือน    
ท่ีเด็กเกิดได้ 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

5.4. มาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดในรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ เลขานุการสภาฯให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานฯ ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีข้อส่ังการให้กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนในการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรค
ท่ีทางราชการก าหนดในรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค ดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีมีผู้คนแออัด 
 2. รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรคบ่อยๆ 
 3. หลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานท่ีท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
 4. ถือหลักการเว้นระยะห่างนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเล่ียงการติดต่อสัมผัสระหว่าง
กัน 
 5. ท าความสะอาดท่ีอยู่อาศัยหรือสถานท่ีประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดท าความสะอาด
พื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 6. ให้แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานท่ีหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ในการ
สอบสวนโรคย้อนหลัง 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 13.15 น. 

  
 


