
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่   3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

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. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
14. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
16. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายอุดม  ดีน้อย   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. นายจ าปี  ธรรมโน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 
5. นายสมคิด  ฟูวงศ์   ก านันต าบลแม่พริก 
6. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  รองปลัดฯ 
7. น.ส.นงคราญ  กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
8. นายสิรินทร์  บุญหล้า   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 
9. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
10. นายพีรันธร  ท้าวค า   ผอ.กองคลัง 
11. นายสรวิชญ์  ธิวงค์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 
12. นายสายชน  สิทธิมาท  ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 
13. นางผ่องใส  แก้วนาง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 
14. นายธนพล  จันทร์วรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 
16. นายวันชัย  อาษา   ผช.จนท.ธุรการ 

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 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 3 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี                 
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15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

                     4.1 เร่ืองการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ประจ าปี  พ.ศ. 2564 วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของปี ถัดไป          
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ21 ก าหนดให้ประธานสภาฯ น าเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี   ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป       
เข้าหารือต่อท่ีประชุม ซึ่งในเรื่องนี้กระผมมีความเห็นว่าในปี พ.ศ. 2564 ควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
จ านวน 4 สมัย แต่ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญไปแล้ว 1 สมัย คงเหลืออีก 3 สมัย ดังนั้นควรก าหนด
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี   1 – 15 พฤษภาคม  2564 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม  ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี  1 – 15   สิงหาคม   2564 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีส่ี     ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี  16 - 30 ธันวาคม   2564 

ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปหรือปี พ.ศ. 2565 นั้น ควรเริ่มสมัยประชุมต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป      
และมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ 

                   4.2 เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ให้รายละเอียด 
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นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2563    
(การกันเงินเหล่ือมปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไว้นั้น บัดนี้
มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
1. รายการ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 
ข้อความเดิม 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 บีทียู เครื่องละ 55,400 บาท จ านวน 
10 เครื่อง ราคารวมค่าติดต้ัง รวมจ านวนเงิน 554,000.00บาท 
(เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในอาคารเอนกประสงค์ (ช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ) ของ อบต.แม่พริก)  
คุณลักษณะพอสังเขป  
-แบบต้ังพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ 
ธันวาคม 2562 ก าหนด หน้า 84 -85 
ข้อความใหม่ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 บีทียู เครื่องละ 54,200 บาท จ านวน 
9 เครื่อง ราคารวมค่าติดต้ัง รวมจ านวนเงิน 487,800.00 บาท 
(เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในอาคารเอนกประสงค์ (ช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ) ของ อบต.แม่พริก)  
คุณลักษณะพอสังเขป  
-แบบต้ังพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ 
ธันวาคม 2563 ก าหนด หน้า 81 -82 
 
2. รายการเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 4000 ANSI  จ านวน 1 เคร่ือง 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ข้อความเดิม 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 4000 ANSI  จ านวน 1 เครื่อง 42,500.00บาท 
ราคารวมค่าติดต้ัง  
 (เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมฯ อาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.แม่พริก) 
คุณลักษณะพอสังเขป  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2562 ก าหนด หน้า 66 
ข้อความใหม่ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 4000 ANSI  จ านวน 1 เครื่อง 33,600.00บาท 
ราคารวมค่าติดต้ัง  
 (เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมฯ อาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.แม่พริก) 
คุณลักษณะพอสังเขป  
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2563 ก าหนด หน้า 63 
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การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณ ปี 2564 
1.โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3จ านวน 240,000 บาท 
ข้อความเดิม 
 โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 แห่ง จ านวนเงิน 240,000 
บาท 
- สถานท่ีก่อสร้าง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 3  
คุณลักษณะพอสังเขป 
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตรหรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 
2563 หน้า 5 
ข้อความใหม่ 
 โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 แห่ง จ านวนเงิน 240,000 
บาท 
-สถานท่ีก่อสร้าง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 3  
คุณลักษณะพอสังเขป 
  - แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กราส 4 ลูก) หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 
2563 หน้า 5 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  21  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
4.3 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ให้รายละเอียด 
นายก อบต. – เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2564 
ไว้แล้ว บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. การโอนลด 
1. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบลงทุน รายการ โทรทัศน์ LEDTV (ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 8,600 บาท 
เหตุผลโอนลด เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี้ยงแม่พริก ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการดีเอลทีวี (DLTV) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องจัดหา จึงเห็นควร
โอนลดเพื่อตั้งรายการใหม่ตามท่ีก าหนดจ านวนเงินที่ขอโอนลด 8,600.00 บาท 
2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ (เงินอุดหนุนงานพ่อขุนเม็ง
รายฯหรืองานกาชาดประจ าจังหวัดเชียงรายปี 2564) จ านวนเงินงบประมาณ 40,000 บาท 
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เหตุผลโอนลด  เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 แพร่ระบาด จังหวัดเชียงรายจึงมีการงดจัดงานงาน
พ่อขุนเม็งรายฯหรืองานกาชาดประจ าจังหวัดเชียงรายปี 2564) จึงมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงเห็นควรโอนลด
เพื่อตั้งรายการใหม่ตามท่ีก าหนดจ านวนเงินที่ขอโอนลด 21,300.00 บาท 
 

การโอนเพิ่มเพื่อต้ังรายการใหม่ 
1. รายการเครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดตรง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 29,900.00 บาท 
    ท าลายครั้งละ 20 แผ่น  
    แผนงานบริหารงานคลัง  ครุภัณฑ์ส านักงาน งบลงทุน 
    คุณลักษณะพอสังเขป  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2563 ก าหนด หน้า 80 
เหตุผลในการขอโอนต้ังรายการใหม่  เนื่องจากเครื่องท าลายเอกสารเครื่องเดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ จึงท าให้ไม่มีเครื่องท าลายเอกสารส าคัญของทางราชการ ดังนั้นจึงขอโอนลดรายการท่ีไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้หรือมีงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อตั้งรายการใหม่ ตามท่ีก าหนด 
 

2. การโอนลด  
1. แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน งบลงทุนรายการ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 2,600.00 บาท 
เหตุผลในการโอนลด เนื่องจากต้ังผิดหมวดงบประมาณ ดังนั้น จึงขอโอนลด เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ จ านวน
เงินที่ขอโอนลด 2,600.00 บาท 
 

การโอนเพิ่มเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
1. รายการ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 2,600.00 บาท 
ส านักปลัด อบต. แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบลงทุน) 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พ.ค. 2563 หรือเกณฑ์ราคากลางท่ีหน่วยงานภาครัฐก าหนด 
เหตุผลในการขอโอนต้ังรายการใหม่ เนื่องจากรายการเดิมต้ังผิดหมวดงบประมาณ ดังนั้นจึงขอโอนลด เพื่อต้ัง
รายการใหม่ให้ถูกต้องตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ตามท่ีก าหนด 
 

3. การโอดลด 
1. แผนงานศาสนาวัฒธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวด
อื่นๆ โครงการงานประจ าปีและสักกาละศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จ านวนเงิน 210,000 บาท 
เหตุผลในการขอโอนลด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จึงของดการจัดงาน
ประจ าปีและจัดสักกาละศาลสมเด็จฯ ประจ าปี 2564 ตามความเหมาะสม จึงท าให้งบประมาณเหลือจ่ายและ
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ จึงขอโอนลดเพื่อโอนต้ังรายการใหม่ จ านวนเงินที่ขอโอนลด 65,000.00 บาท 
 

การโอนเพิ่มเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
-โครงการติดต้ังม่านกันแสงแดดภายในอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก จ านวนเงิน 65,000.00 บาท 
ส านักปลัด อบต. แผนงานบริหารท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบลงทุน) 
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คุณลักษณะพอสังเขป 
- ติดต้ังม่านกันแสงแดดภายในอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก (หลังใหม่และหลังเก่า) และติดต้ังมู่ล่ี

กันแสงแดด และผ้าฉากเวทีห้องประชุม  พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และรวมค่าติดต้ัง หรือตามจ านวนหรือ
ตามแบบท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 

 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้โอนงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  21  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  5.4 เร่ืองการก าหนดเง่ือนไขจ่ายค่าประกันอัคคีภัยต่ ากว่าราคาทุนก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับมอบหมายให้มาให้รายละเอียด ขอเรียนว่าตามท่ี
ได้รับมอบอาคารจ าหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ท่ีนายอ าเภอแม่สรวยแต่งต้ังตามค าส่ังเลขท่ี 012/2564 ลงวันท่ี 
13 มกราคม 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ผู้เช่าจ่าย
ประกันอัคคีภัย ในอัตราท่ีต่ ากว่าราคาทุนของทรัพย์ สินและเพื่ อให้การปฏิบั ติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543ข้อ 7 (4) วรรคท้าย ถ้ามีเหตุ
จ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ท่ีจะให้อาคารหรือส่ิงก่อสร้างยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าและหรือ
ให้ผู้เช่าประกันอัคคีภัยหรือส่ิงก่อสร้างในอัตราต่ ากว่าทุนก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดหา
ประโยชน์เสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง พิจารณาและให้สภาพท้องถิ่นอนุมัตินั้น
ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงได้เสนอขออนุมัติความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก        
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ ให้ ผู้เช่าจักต้องจ่ายช าระเบี้ยประกันอัคคีภัยแทนองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอัตราท่ีต่ ากว่าราคาทุนของทรัพย์สิน 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ   จ านวน  21  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
  5.5 เร่ืองการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ในวาระนี้ขอเรียนว่าตามท่ีได้มีการต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้
ส าหรับ 1. ก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่พริก ขนาดกว้าง 
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16.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยว่า 336.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 1 จุด ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่
พริก ก าหนด สถานท่ีด าเนินงาน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และ 2. ก่อสร้างโครงการก่อสร้างแท้งค์กัก
เก็บน้ า (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 แห่ง  
-สถานท่ีก่อสร้าง (ประปาหมู่บ้าน) บ้านสันจ าปา หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่พริก  
คุณลักษณะพอสังเขป 
  -แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กราส 4 ลูก) หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
  เนื่องจากพื้นท่ีหรือสถานท่ีท่ีจะก่อสร้างท้ัง 2 โครงการนี้ เป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จึงน าเสนอเรื่องนี้เพื่อสภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้ขออนุญาตเข้าใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์   จ านวน  21  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
5.1  เร่ืองประกาศ 90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่วันท่ี 1-25 มกราคม 2564 พบว่า
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐาน เป็นเวลา 3 วัน ณ สถานีตรวจวัดค่า
คุณภาพอากาศ อ าเภอเมืองเชียงราย และสถานีตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ อ าเภอแม่สาย มีค่าเกินมาตรฐาน 
จ านวน 4 วัน และอยู่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด
เชียงราย ปี 2563-2564 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2564 ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการประกาศ    
90 วันปลอดการเผา ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564  

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

5.2 เร่ืองแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัยผ่าน Line Official Account    
(ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784) 

เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ จังหวัดเชียงราย แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณ
ภัยผ่าน Line Official Account (ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784) เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร อปท.และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านการประชุมผู้บริหารและแจ้งเจ้าหน้าท่ีของ อปท.          
เช่น อุบัติเหตุ น้ าท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว    
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ทัน ต่อเหตุการณ์  เพื่ อลดความสูญ เสียต่อชีวิต และทรัพย์ สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุ ผ่านไลน์ ไอ ดี              
แอ็ด1784DDPM (Line ID : @1784DDPM) 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 13.05 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 

        ( นายไพโรจน์  จ๋ีบุญมี )  

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

      (ลงช่ือ) 

         ( นายภูพิงค์  สารพิพัฒน์ ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 


