
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  29  กันยายน  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. 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. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
12. นายอุดม  ก าแพง   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 

 - ไม่มี 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
5. นางสาวรวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
6. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
7. นายพีรันธร  ท้าวค า   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึนนท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนีน 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครันงท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 (ครันง ท่ี  2) ประจ าปี  พ .ศ.2564 เมื่ อวัน ท่ี              
27 สิงหาคม  พ.ศ.2564 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครันงท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

  4.1 เร่ืองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ในวาระนีนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้เสนอญัตติขอเชิญท่านนายกฯ     
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รายละเอียด 
ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก ขอให้รายละเอียดว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 

“ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน   เมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม” 
              ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงมีความประสงค์ขอพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
และกันเงิน  ดังรายการต่อไปนี ้

1. การพิจารณาขยายเวลา/กันเงิน ส าหรับงบประมาณจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน          
2 รายการ  รวมเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน
นายสุทน  โปทามูล)   หมู่ท่ี 4  จ านวนเงิน 100,000 บาท 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 
6 (สายบ้านนายไพจิต  จันทร์เอ้ย) จ านวนเงิน 100,000 บาท 

หมายเหตุ  
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  อนุมัติการกันเงินเหล่ือมปี 2563 เมื่อสมัยวิสามัญท่ี 2  

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 
 - โอนงบประมาณรายจ่ายปีเก่า (2563) ครั้งท่ี 2/2564  สภาฯ อนุมัติเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 2564   
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สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 2564 
 

2. การพิจารณาขยายเวลา/กันเงิน ส าหรับงบประมาณจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
(เงินงบประมาณ) จ านวน  2 รายการ  รวมเป็นจ านวนเงิน 360,000 บาท  
(สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน  

                หมู่ท่ี 4  จ านวนเงิน  180,000 บาท  แหล่งงบประมาณข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2564หน้า 71/78 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6   
(3 จุด )   จ านวนเงิน 180,000 บาท แหล่งงบประมาณข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2564 (โอนลด เพื่อ
โอนต้ังรายการใหม่) โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งท่ี 7/2564 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ครั้ง 2 /2564สภาฯ อนุมัติ วันท่ี 15 กรกฏาคม 2564 

โดยคาดการณ์ว่าโครงการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถก่อหนีนผูกพันได้ทันในปีงบประมาณนีน        
จึงเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกตามระเบียบฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

  - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  20  เสียง 

  - ไม่อนุมัติ     จ านวน   0  เสียง 

  - งดออกเสียง จ านวน  2  เสียง (ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 

4.2 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ - ในวาระนีนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รายละเอียด 
ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก ขอให้รายละเอียดว่าตามท่ีได้ตันงงบประมาณรายจ่ายไว้ใน แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนลดงบประมาณดังกล่าวลง
จ านวน 200,000 บาท เพื่อน าไปโอนต้ังรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แม่พริก   
จ านวนงบประมาณ 200,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
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- สถานท่ีด าเนินการบริเวณท่ีท าการ อบต.แม่พริก 
- ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00  
ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 2564 
หน้า 7 
ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

  - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  20  เสียง 

  - ไม่อนุมัติ     จ านวน   0  เสียง 

  - งดออกเสียง จ านวน  2  เสียง (ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 

4.3 เร่ืองขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ประธานสภาฯ - ในวาระนีนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ  – เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ขอให้รายละเอียดว่า 
เนื่องจากได้มีการด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึนนเพื่อรองรับภารกิจหรือ
กิจกรรมโครงการท่ีจะต้องด าเนินการในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและขันนตอนท่ีระเบียบก าหนด     
จึงได้น าเสนอเพื่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีได้แจกจ่ายไปก่อนแล้ว 
ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

  - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบ  จ านวน  20  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ              จ านวน   0  เสียง 

  - งดออกเสียง          จ านวน  2  เสียง (ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 

4.4 เร่ืองขอความเห็นชอบรับเอาพัสดุครุภัณฑ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ - ในวาระนีนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รายละเอียด 
นายกฯ            – เรียนท่านประธานสภาฯด้วยจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าแผนงานโครงการบูรณาการ
ส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยประจ าปีงบประมาณ 2566 เสนอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลัก 
การบริหารจัดการพืนนท่ีเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริม
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย สนับสนุนเครื่องอัดฟาง เป้าหมาย
ด าเนินการในกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จ านวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านทุ่งฟ้าผ่า 
หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่พริก รวมอยู่ด้วย 

เพื่อให้การจัดท าแผนงานโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ จะขอด าเนินการโอน
ครุภัณฑ์ ให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เป็นผู้บริหารจัดการครุภัณฑ์ และได้จัดท าบันทึก
ข้อตกลง MOU ไปแล้ว รายการครุภัณฑ์ท่ีจะขอโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก คือ 

   เคร่ืองอัดฟาง 
   รายละเอียดครุภัณฑ์ 
 -  เครื่องอัดฟางหรือหญ้าแห้งชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ชนิดชุดมัดแบบใช้เชือก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน และต้องมีอะไหล่แพร่หลายในท้องตลาด 
 -  ลักษณะฟ่อนฟาง/หญ้า ท่ีอันได้เป็นส่ีเหล่ียมขนาดไม่น้อยกว่า 32 x 42 เซนติเมตร 
 -  ความยาวของท่อนฟาง/หญ้าสามารถปรับได้ตันงแต่ 30 เซนติเมตร ขึนนไป 
 -  สามารถอัดฟางข้าวได้ไม่น้อยกว่า 15 – 28 กิโลกรัม หรืออัดหญ้าแห้งได้ไม่น้อยกว่า 15 – 30 
กิโลกรัม 
 -  มีความกว้างของช่องเก็บหญ้าไม่น้อยกว่า 127 เซนติเมตร 
 -  เครื่องอัดฟางแบบอัตโนมัติ (ไม่ต้องใช้คนเข่ียฟางเข้า และมัดเชือกเองได้) 
 -  มีตัวนับฟ่อนหญ้าท่ีอัดได้ติดมาพร้อมเครื่องอัดฟาง 

กรณีเช่นนี้ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 รวมท้ังท่ีได้
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดว่าในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้มาเป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือภาระติดพัน จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงได้น าเรื่องนี้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบรับเอา
พัสดุครุภัณฑ์ตามรายการข้างต้น มาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกหรือไม่
อย่างไร  

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม ่

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้รับเอาพัสดุมาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
จ านวน  20  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 

  4.5 เร่ืองขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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ประธานสภาฯ - ในวาระนีนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รายละเอียด 

ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก ขอให้รายละเอียดว่าปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืนอไวรัสโคโรน่า 2019       
(โควิด 19) และตามค าส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายท่ีมีการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชืนอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท 
และให้บริโภคอาหารและเครื่องด่ืมในร้านไม่เกินเวลาท่ีก าหนดซึ่ง ส่งผลกระทบให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์         
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ท่ีเช่าได้ตามปกติ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ผล
ประกอบการของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เช่าอาคาร
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจึงได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืนอไวรัสโคโรน่า 2019  
(โควิด 19) ประจ าปี 2565 โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนีน 

  มาตรการที่ 1 ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  มีการด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าตามมาตรการ ดังนีน 
  - ระยะท่ี 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 : ยกเว้นการเก็บค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  
  - ระยะท่ี 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 : ลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ลงร้อยละ 50 ของ
ค่าเช่าต่อเดือน โดยผู้เช่าสามารถแบ่งช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนได้ 
  มาตรการที่  2  ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2565 มีการด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าตามมาตรการ ดังนีน 
  - ระยะท่ี 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 : ลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ลงร้อยละ 50  
ของค่าเช่าต่อเดือน โดยผู้เช่าสามารถแบ่งช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนได้ 
  - ระยะท่ี 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 : ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เต็มจ านวนของค่าเช่าต่อเดือน โดยผู้เช่าสามารถแบ่งช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนได้ 
   
  ทันงนีน ส าหรับมาตรการท่ี 2 ในระยะท่ี 3 และระยะท่ี 4 หากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชืนอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) คล่ีคลาย และเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีการยกเลิกประกาศใช้ 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นอันต้องยกเลิกสินนสุดการบังคับใช้ และผู้เช่าจะไม่
มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ หรือหากมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
เพื่อก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัด โร ค ติ ด ต่ อ ท่ี มี ก า ร
ระบาดในกรณีปกติและในกรณีท่ีมีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
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พริกจะด าเนินมาตรการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดย
ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ต่อไป 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้รับเอาพัสดุมาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
จ านวน  20  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  4.6 เร่ืองขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการขุดเจาะบ่อบาดาล 
  ประธานสภาฯ - ในวาระนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านนายกฯ หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รายละเอียด 
นายกฯ            – เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ว่าจะมีการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ตามอ าเภอต่างๆ และอ าเภอแม่สรวย อยู่ในเป้าหมายด้วยโดย
จะจัด ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลแม่พริก ในการจัดงานจะต้องมีแหล่งน้ าในการ
ด าเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีแผนท่ีจะท าการจุดเจาะบ่อบาดาล ในบริเวณสถานท่ี
ดังกล่าว 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 
 
นายจันทร์แก้วฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยท่ีจะมีการจัดงานนี้ขึ้นในพื้นท่ี เป็นการแนะน า
พื้นท่ี สร้างรายได้ให้กับประชาชน และท่ีส าคัญการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นยังสามารถใช้เป็นแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนในต าบลแม่พริกอีกด้วย 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม  
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบมติท่ีประชุม  

- มีมติเห็นชอบในการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์และการขุดเจาะบ่อบาดาล  
จ านวน  20  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนีน 
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 - เลิกประชุม เวลา 12.40 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 

        (นายวิชัย  ตันโยธา)                           

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

      (ลงช่ือ) 

         ( นายภูพิงค์  สารพิพัฒน์ ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 


