
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี  ๒๑  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
  11111111111111111111111111111 
ผู0มาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ 1 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป>ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป>ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล0า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก0วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม0จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป%Bยม 
นายเชิด         ป>ญญาชัย 
นายอCอด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญEู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ0ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปHชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 
นายนันทวัฒน�  เตชะ 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป>ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป>ง 
เลขานุการสภา อบต.แม�พริก 

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�     เกษรพรม      
 ยิ่ง       พ�อยะ 
วิทยา     กองใจ 
สง�า        ป>ญญาดิษวงศ� 
1ลา1 
จรัญ      ดีหล0า 
สุข        ยศวงศ� 
 1ลา1 
สายันต�   แก0วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ� 
1ลา1 
1ลา1 
นิต          ปาเป%Bยม 
1ลา1 
อCอด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญEู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ     เสนจุ0ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปHชัย     ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
นันทวัฒน�  เตชะ  

                                                                                                             
 ๒/ ผู0เข0าร�วม... 



1๒1 
ผู0เข0าร�วมประชุม 

คณะผู0บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ลําดับท่ี ชื่อ 1 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางสาวกรรณิกา   แก0วน0อย 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานายก อบต.แม�พริก 

ถนอมชัย   ทิชัย 
1ติดราชการ1 
1ลา1 

ผู0เข0าร�วมประชุม พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ0าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ลําดับท่ี ชื่อ 1 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ>กเป%Lยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 

หัวหน0าสํานักปลัด 
ผู0อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ0าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ0าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ0าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย 

สมหมาย   ฟ>กเป%Lยม 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย      ปลัดนู 
นฤมล   ปOอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
สงัด     สุยะทา 

ผู0เข0าร�วมประชุม   ผู0เข0าร�วมรับฟ>งการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ลําดับท่ี ชื่อ 1 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาววราพร เชียงตัน ผช.ผญบ. หมู�ท่ี ๙ ตําบลแม�พริก วราพร เชียงตัน 

๒ นายทองสุข อุดบัววงศ� ประชาคม หมู�ท่ี ๓  ตําบลผาป>ง ทองสุข อุดบัววงศ� 

๓ นายสุวรรณ  ตาบุตรวงศ� ผู0ใหญ�บ0าน หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป>ง สุวรรณ  ตาบุตรวงศ� 

๔ นายทวี  พุทธวงศ� ประธานประชาคม หมู�ท่ี ๕ ตําบลผาป>ง ทวี  พุทธวงศ� 

๕ นายวิรัตน�  สีคง ประธานประชาคม หมู�ท่ี ๒ ต.ผาป>ง วิรัตน�  สีคง 

๓/บันทึกรายงาน..... 



1๓1 

                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได0ตรวจรายชื่อแล0ว ครบองค�ประชุม มีผู0มาร�วมประชุม จํานวน ๒๔ ท�าน ผู0ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ           ร�วมประชุม จํานวน  ๕ ท�าน คือ นายชาญกิจ  ป>ญญาดิบวงศ� ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ ตําบล 

แม�พริก  นายพิสิฐ  วงศ�สี ส.อบต. หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก  นางสาววิยะดา โม0จันทร� 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๘ ตําบลแม�พริก นางสาคร  อุปาละ ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ ตําบลแม�พริก 
และ นายเชิด  ป>ญญาชัย ส.อบต. หมูท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก โดยมี 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน0าท่ีเปTน
ประธาน ในท่ีประชุม และ ได0เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให0สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภา
องค�การบริหารส�วนกล�าวเปUดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เรียกประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู0บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู0ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ  ผู0เข0าร�วมประชุม ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ และได0กล�าวเปUดประชุมและดําเนินการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% 
๒๕๕๙  เรียกประชุมดังนี้  สําหรับเรื่องแจ0งของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ไม�มีเรื่องแจ0งให0ทราบ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ท�านคณะผู0บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ0งให0ทราบหรือเปล�าครับ 
ประธานสภาฯ   
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ผมมีเรื่องท่ีจะแจ0งให0ทราบ คือ ท่ีว�าการอําเภอแม�พริก จะจัดงานวันต�อต0านยาเสพติดโลก  

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ข้ึนในศุกร�ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ 
หอประชุมโรงเรียนแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง โดยเริ่มต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ข0าราชการ ผู0นําชุมชน ประชาชน กลุ�มพลังมวลชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา พร0อมกันท่ีจุด
เริ่มขบวน (บริเวณถนนข0างโรงพยาบาลแม�พริก) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. พลังมวลชนเคลื่อนขบวนเดินรณรงค�ต�อต0านยาเสพติดไปตามเส0นทางท่ี 

กําหนด ถึงบริเวณหอประชุมโรงเรียนแม�พริกวิทยา 
เวลา ๐๙.๓๐ o. 1นายอําเภอแม�พริก/ผู0อํานวยการศูนย�ปฏิบัติการปOองกันและปราบปราม      
                      ยาเสพติดอําเภอแม�พริก ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน 

๔/ดุริยางค�..... 



                                        1๔1 
1ดุริยางค�บรรเลงเพลงมหาฤกษ� 
1ประธานในพิธี เปUดกรวยถวายเครื่องสักการะ 
1นายเอกวุฒิ เตชะอินทร� ปลัดอําเภอหัวหน0าฝYายบริหารงานปกครอง 
 กล�าวรายงานวัตถุประสงค�การจัดกิจกรรม 
1ประธานในพิธีกล�าวคําปราศรัย และกล�าวคําปฏิญาณตนประกาศ    
 เจตนารมณ� ต�อต0านยาเสพติด 
1ดุริยางค�บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
1ประธานในพิธี ชมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน และเยี่ยมชม 
  นิทรรศการฯ 

   เวลา ๑๐.๓๐ เสร็จสิ้นกิจกรรม 
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เข0าร�วมกิจการในวันศุกร�ท่ี ๒๔ 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให0ไปพร0อมกัน ณ บริเวณถนนข0างโรงพยาบาลแม�พริก 
โดยให0แต�งกาย ใส�เสื้อสีเหลือตราสัญลักษณ�ฯ ขอคุณครับ 

มติท่ีประชุม  1รับทราบ1   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก อบต.แม�พริก ท�านใดจะมีเรื่องให0ทราบไหมครับ ถ0ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม  ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๙   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ประธานสภาฯ  ผู0ทรงเกียรติ ผู0แทนประชาคม และผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได0ส�งให0 
                               พร0อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล0ว ท�านสมาชิก คงจะได0อ�านมาเรียบร0อยแล0ว   

                     มีท�านใดมีข0อสงสัย หรือ จะแก0ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
                     ส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒   

เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๙   หรือไม� ถ0าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

                     โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  

ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  1เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๑ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภาฯ  ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  1ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบใช0จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ  เก่ียวกับการใช0จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 
 

๕/ ตามระเบียบ.... 



1๕1 
สําหรับข0อมูลเก่ียวกับเงินสะสม ณ ป>จจุบัน มี  จํานวน ๕,๑๕๖,๗๘๓.๙๕ บาท สํารองงบ
บุคลากร ประมาณ ๓ เดือน จํานวน ๒,๒๘๖,๘๒๕.๐๐ บาท สํารองจ�ายกรณียังไม�ได0รับ
จัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค�าตอบแทนครู ผู0ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน อ่ืน ๆ เช�น  
เบ้ียผู0สูงอายุ คนพิการ ประมาณ  ๒ เดือน เปTนเงิน ๒,๒๐๘,๑๒๐.๐๐ บาท เงินสะสม
คงเหลือ ๖๖๑,๙๓๘.๙๕ บาท  สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % เปTนเงิน ๖๖,๑๙๓.๙๐ บาท 
คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใช0จ�ายได0  จํานวน ๕๙๘,๗๔๕.๐๕ บาท จ�ายค�ากระเบ้ือง 
เม่ือเกิดวาตภัย จํานวน ๓๕๓,๗๕๙.๐๐ บาท เงินสะสมคงเหลือ จํานวน ๒๔๑,๙๘๖.๐๕ 
บาท และเงินสํารองเงินสะสม  จํานวน ๕,๒๑๗,๖๘๕.๒๑ บาท ซ่ึงเงินสะสมท่ีมีอยู�ไม�
เพียงพอสําหรับใช0จ�ายโครงการต�าง ๆ เก่ียวกับภัยแล0งได0 และองค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริกจึงจําเปTนต0องใช0เงินทุนสํารองเงินสะสมเปTนเปTนค�าใช0จ�ายในการตามโครงการด0าน
บริการชุมชนและสังคม เพ่ือเปTนการเพ่ิมพูนรายได0ขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
ตลอดจนเพ่ือบําบัดความเดือนร0อนของประชาชนและอยู�ในแผนพัฒนาสามป%ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก และตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรัฐบาลได0สั่งการให0องค�กรปกครอง
ส�วนตําบล สามารถจ�ายเงินสะสมได0 และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการรับ
เงินการเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครอง
ส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข0อ 
๘๗ ระบุว�า ทุกวันสิ้นป%งบประมาณเม่ือองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินได0ปUดบัญชีรายรับ
รายจ�ายแล0วให0กันเงินยอดเงินสะสมประจําป%ไว0ร0อยละยี่สิบห0าของทุกป% เพ่ือเปTนทุนสํารอง
เงินสะสมโดยท่ีทุนสํารองเงินสะสมนี้ให0เพ่ิมข้ึนร0อยละยี่สิบห0าของทุกป% 
 การจ�ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได0ต�อเม่ือยอดเงินสะสมในส�วนท่ีเหลือมี
ไม�เพียงพอต�อการบริหารให0ขอความเห็นชอบจากสภาท0องถ่ินและขออนุมัติผู0ว�าราชการ
จังหวัด 
 ในกรณีท่ีป%ใดองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร0อยละ
ยี่สิบห0าของงบประมาณรายจ�ายประจําป%นั้นหากมีความจําเปTนองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน
อาจนํายอดเงินท่ีเกินไปใช0จ�ายได0โดยได0รับอนุมัติจากสภาท0องถ่ินภายในเง่ือนไขข0อ ๘๙(๑)
ระบุว�า (๑) ให0กระทําได0เฉพาะกิจการซ่ึงอยู�ในอํานาจหน0าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน
เก่ียวกับด0านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปTนการเพ่ิมพูนรายได0ขององค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือนร0อนของประชาชน ท้ังนี้ต0อง
เปTนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงมี
ท้ังหมด ๑๗ โครงการดังนี้ 
๑. โครงการขุดลอกลําห0วยทรายเข0าสู�หนอง หมู�ท่ี ๓ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด

ลําปาง งบประมาณ ๓๕๖,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการขุดบ�อน้ําต้ืนพร0อมระบบประปาแก0ไขป>ญหาภัยแล0ง หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการก�อสร0างทํานบดินห0วยตูมปYา หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด

ลําปาง งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการปรับปรุงประปาหมู�บ0านแก0ไขป>ญหาภัยแล0ง หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก อําเภอ 

แม�พริก จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท 
 

๖/ ๕.โครงการ... 



1๖1 
๕. โครงการขุดบ�อน้ําต้ืนพร0อมระบบประปา หมู�ท่ี ๘ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด

ลําปาง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๖. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําพร0อมระบบประปา หมู�ท่ี ๘ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 

จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการขุดบ�อบาดาลประจําหมู�บ0าน หมู�ท่ี ๙ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด

ลําปาง งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ0าน หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก

จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๙๖,๐๐๐  บาท 
๙. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ0าน หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท 
๑๐. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ0าน หมู�ท่ี ๑๑ ตําบลแม�พริก อําเภอ 

แม�พริก จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๙๓,๘๐๐  บาท 
๑๑. โครงการขุดลอกหน0าฝายโฮ0งผักชี หมู�ท่ี ๑๑ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด

ลําปาง งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการขุดลอกหน0าฝายทุ�งตีนดอย หมู�ท่ี ๕ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๗๙,๐๐๐  บาท 
๑๓. โครงการขุดลอกหน0าฝายทุ�งหล�าย หมู�ท่ี ๕ ตําบลผาบัง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ขยาก หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท 
๑๕. โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ขยาก หมู�ท่ี ๔ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐  บาท 
๑๖. โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ปุ หมู�ท่ี ๔ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๑๑๗,๙๐๐ บาท 
๑๗. โครงการขุดลอกเข่ือนแม�ก̀องจาง หมู�ท่ี ๒ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

งบประมาณ ๒๑,๗๐๐  บาท 
รวมเปTนเงินท้ังสิ้น ๒,๗๔๘,๑๐๐ บาท  
และชี้แจงสาเหตุท่ีนําเข0าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกล�าช0า เนื่องจาก 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได0เสนอโครงการล�าช0าเนื่องจากมีป>ญหาเรื่องด0าน
หนังสือสั่งการเก่ียวกับการจ�ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม และช�วง
ดังกล�าวติดงานประเพณีของท0องถ่ินและการออกไปสํารวจสถานท่ีก�อสร0าง เพ่ือ
ประมาณราคา ออกแบบแปลน และ ปร ๔ และ ปร ๕ ตลอดจนจะต0องให0ทางหมู�บ0าน
ไปทําประชาคมหมู�บ0านว�าหมู�บ0านมีความต0องการ และมีความเดือดร0อนเก่ียวกับภัย
แล0งเพ่ือแก0ป>ญหาเรื่องภัยแล0ง ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ประสพป>ญหาเรื่อง
น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ตลอดจน น้ําเพ่ือใช0เพ่ือการเกษตร ภายในหมู�บ0าน ต0อง
นําเข0าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลให0ความเห็นชอบ ภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙  แล0วนําเสนอผ�านอําเภอ เพ่ือให0ผู0ว�าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และจะต0อง
ดําเนินการเบิกจ�ายให0แล0วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ขอนําเรียนเสนอโครงการ
ต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

๗/ นายประจักษ�.... 



                                      1๗1 
 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านได0มีข0อสงสัยหรือมีข0อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับค�าใช�จ�ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ              จากเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% ๒๕๕๙ เชิญ ส.อบต.ไพรัตน�  คันธชุมภู 
   ส.อบต.หมู�ท่ี ๒ ตําบลผาป>ง ครับ 
นายไพรัตน� คันธชุมภู เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน และท�าน 
ส.อบต. หมูท่ี ๒ ต.ผาป>ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู0ทรงเกียรติทุกท�าน ผมนายไพรัตน�  คันธชุมภู 

ส.อบต.หมู�ท่ี ๒ ตําบลผาป>ง ตําบลผาป>งมีป>ญหาเก่ียวกับภัยแล0ว มาแล0ว ๒1๓ ป% ป>ญหา
เก่ียวกับน้ําเพ่ือการอุปโภค1บริโภค ตลอดน้ําเพ่ือการเกษตร ตําบลผาป>งประชาชนมีอาชีพ
ทํานา ป%ท่ีผ�านมา ประชาชนได0ทํานาไม�ถึง ๑๐ % เพ่ือเปTนการแก0ป>ญหาภัยแล0ง จึงต0องมี
การเตรียมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภคบริโภค ในช�วงภัยแล0ง ในการ
เสนอโครงการเก่ียวภัยแล0งในครั้งนี้ ประชาชนได0รับผลประโยชน�ตามโครงการนี้เปTนอย�าง
มากไม�ว�าจะเปTนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ซ่ึงเปTนความต0องการของ
ประชาชนในตําบลผาป>ง จึงขอสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกช�วยสนับสนุน
งบประมาณเก่ียวกับภัยแล0ง ของตําบลผาป>ง ขอบคุณครับ 

 นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม� เชิญ ส.อบต.ศิลปHชัย  ทิพย�มา ส.อบต.หมูท่ี ๔ ตําบลผาป>ง เชิญครับ 
นายศิลปHชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน และท�าน 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป>ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ผม ส.อบต.ศิลปHชัย  ทิพย�มา 

ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ บ0านห0วยไร� ซ่ึงจะเห็นได0ว�า โครงการบ0านห0วยไร� ได0อยู� ๒ โครงการ คือ
โครงการท่ี ๑๕ และโครงการ ท่ี ๑๖ รวมเปTนเงินท้ังสิ้น ๔๗๕,๙๐๐ บาท ผมขอทําความ
เข0าใจว�าโครงการท่ีบ0านห0วยไร�ได0รับนั้น ผู0ท่ีได0รับประโยชน�เปTนตําบลผาป>ง  หมู�ท่ี ๑ หมู�ท่ี 
๒ หมู�ท่ี ๔ และหมู�ท่ี ๕ ตําบลผาป>ง  ซ่ึงมีท่ีดินอยู�ในเขตหมู�ท่ี ๔ บ0านห0วยไร� ถึงแม0ว�า
โครงการอยู�ท่ีหมู�ท่ี ๔ แต�ผู0ท่ีได0รับประโยชน�คือประชาชนในตําบลผาป>งท่ีมีท่ีทํากินอยู�ท่ีบ0าน
ห0วยไร� จึงทําความเข0าใจกับสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ว�าโครงการอยู�ท่ี
หมู�ท่ี ๔ แต�ผู0ท่ีได0รับประโยชน�คือตําบลผาป>ง ซ่ึงโครงการดังกล�าวเพ่ือเปTนความต0องการน้ํา
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนน้ําเพ่ือการเกษตร ซ่ึงประชากรส�วนใหญ�มีอาชีพด0าน
การเกษตร จึงขอให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ช�วยสนับสนุนโครงการ
เพ่ือแก0ไขป>ญหาภัยแล0งของตําบลผาป>ง ขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านใดจะอภิปรายอีกหรือไม� เชิญ 
ประธานสภาฯ  ส.อบต.สง�า ป>ญญาดิษวงศ� ครับ 
นายสง�า ป>ญญาดิษวงศ� เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู0บริหาร และท�านสมาชิก 
ส.อบต.หมูท่ี ๔ ต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทึทุกท�าน ผม ส.อบต.สง�า  ป>ญญาดิษวงศ� หมู�ท่ี ๔ 

ตําบลแม�พริก สําหรับหมู�ท่ี ๔ มีอยู� ๒ โครงการ คือ  
๑.โครงการขุดบ�อน้ําต้ืนพร0อมระบบประปาแก0ไขป>ญหาภัยแล0ง หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการก�อสร0างทํานบดินห0วยตูมปYา หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 

จังหวัดลําปาง งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
รวมเปTนเงินท้ังสิ้น ๒๔๘,๐๐๐ บาท ซ่ึง หมู�ท่ี ๔ มีป>ญหาเก่ียวกับน้ําอุปโภคบริโภค และน้ํา
เพ่ือการเกษตร และน้ําให0วัว1ควาย ได0มีน้ําให0สัตว�กิน บริเวณห0วยตูมปYา ซ่ึงหมู�บ0านท่ีได0รับ 

๘/ผลประโยชน�..... 



1๘1 
 
ผลประโยชน� คือบ0านแม�พริกบน บ0านร�มไม0ยาง บ0านสันข้ีเหล็ก จึงขอให0สมาชิกสภาองค�การ 
บริหารส�วนตําบลแม�พริกช�วยสนับสนุนโครงการของหมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริกด0วยขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  ตราระเบียบกระทรวงหาดไทย ว�าด0วย
ประธานสภาฯ  ข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก0ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔)  

หมวด ๖ ลงมติ ข0อ ๗๙ ระบุว�า ถ0ามีป>ญหาซับซ0อนเปTนการเข0าใจยาก ประธานสภาท0องถ่ิน 
หรือท่ีประชุมสภาท0องถ่ินอาจแยกประเด็นออกให0ลงมติเปTนตอน ๆ ไปก็ได0 แต�โครงการท่ีได0
เสนอมาเปTนโครงการท่ีไม�ซับซ0อน จึงขอมติให0ลงมติคราวเดียวกันท้ัง ๑๗ โครงการ ครั้ง
เดียว ซ่ึงโครงการดังกล�าวเปTนความต0องการของประชาชน ด0านบริการชองชุมชนและสังคม 
เปTนกิจการเพ่ิมพูนรายได0ของประชาชน เก่ียวกับเกษตรกรมีรายได0เพ่ิมข้ัน และเพ่ือบําบัด
ความเดือดร0อนของประชาชน และอยู�ในแผนพัฒนาสามป%ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก มีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก
หรือไม� ถ0าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าจะให0ความเห็นชอบใช0จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารอง
เงินสะสม ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๙ 
  มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบใช0จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% 
พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน ๒๑  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านไม�เห็นชอบใช0จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอให0ทางปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงข0อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข0อง 
ประธานสภาฯ 
นายนันทวัฒน� เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน และสมาชิก
ปลัด อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วย 

วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ 
และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอน และแก0ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 ข0อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ�าย หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง 
ท่ีทําให0ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังเปTนรายการใหม� ให0เปTนอํานาจของ
สภาท0องถ่ิน  

ข0อ ๓๐ การโอน การแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายประเภท 
อ่ืนท่ีต0องนํามาต้ังงบประมาณรายจ�ายตามข0อ ๑๕ ให0เจ0าหน0าท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติ
โอนหรือแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายได0 เม่ือได0รับจากผู0มีอํานาจแล0ว  

ข0อ ๓๒ ภายใต0ข0อบังคับข0อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายหรือแก0ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ�าย เม่ือได0รับ 
อนุมัติจากผู0ท่ีมีอํานาจแล0ว ให0ประกาศโดยเปUดเผยเพ่ือให0ประชาชนทราบ แล0วแจ0งการ
ประกาศให0ผู0ว�าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห0าวัน สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล
ให0แจ0งแก�นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู0เปTนหัวหน0าประจําก่ิงอําเภอ 
 

๙/นายประจักษ�..... 



1๙1 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได0ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 
   สืบเนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีพ้ืนท่ีกว0างและมีพ้ืนรับผิดชอบถึง 

๒ ตําบล คือผาป>ง และตําบลแม�พริก ในช�วงท่ีผ�านมาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ประสบป>ญหาภัยแล0ง ซ่ึงจะต0องใช0รถยนต�บรรทุกน้ําไปให0ประชาชน ท่ีได0รับความ 
เดือดร0อนเก่ียวกับเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
มีรถยนต�บรรทุกน้ําเพียง ๑ คัน ซ่ึงการบริการอาจไม�ท่ัวถึงและสนองตอบต�อความ 
ต0องการของประชาชนได0ทัน จึงมีความจําเปTนท่ีจะต0องมีการจัดซ้ือรถยนต�บรรทุกน้ํา
ดับเพลิง แบบอเนกประสงค� ขนาดความจุไม�น0อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร อีก ๑ คัน เพ่ือ 
แก0ไขป>ญหาเก่ียวกับภัยแล0ง การดับไฟปYา และการบรรเทาความเดือนร0อยของประชาชน 
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  จึงได0เสนอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ 
รายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงอํานาจในการอนุมัติเปTนของสภาท0องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอน และแก0ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข0อ ๒๗ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับโอนงบประมาณรายจ�าย
ประจําป% งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงเปTนการแก0ป>ญหาเพ่ือช�วยประชาชน ดังนี้  

โอนไปต้ังเปTนรายการใหม� สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบเรียบร0อย
ภายใน (๐๐๑๒๐) งานปOองกันภัยฝYายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ� (๔๑๐๐๐๐) ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง(๔๑๐๓๐๐)  
(๑) ค�าจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค� จํานวน ๑ คัน  

ต้ังไว0 ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค�ขนาด ชนิด ๖ ล0อ ขนาดบรรทุกน้ําม�
น0อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร ขนาดเครื่องยนต�ไม�น0อยกว�า ๒๔๐ แรงม0า พร0อมชุดอุปกรณ�
ดับเพลิง (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกอบการโอนงบประมาณ  
ตามท่ีแนบ) โดยจัดซ้ือตามราคาท0องถ่ิน และแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๕๙1๒๕๖๑) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ หน0า ๑๐ งบประมาณต้ังไว0 – บาท งบประมาณ
คงเหลือก�อนโอน – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมโอนเพ่ิมท้ังสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(สําหรับเอกสารประกอบการโอนงบประมาณ ได0แนบท0าย บันทึกรายงานการประชุม) 

โอนลดจาก สํานักปลัด 

แผนงานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๑) งบดําเนินการ 
(๕๓๐๐๐๐) หมวดค�าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) ประเภท ค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอัน
เปTนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน (๓๑๐๑๐๐)  

(๑) เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน ต้ังไว0 ๕๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ�ายเปTนเงินประโยชน� 
   ค�าตอบแทนอ่ืนเปTนกรณีพิเศษแก�พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ0างขององค�กร   
   ปกครองส�วนท0องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการ 

 
๑๐/กําหนด.... 



1๑๐1 
กําหนดเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปTนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปTนเงินรางวัล
ประจําป%แก�พนักงานส�วนท0องถ่ิน ให0เปTนรายจ�ายอ่ืนขององค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณคงเหลือก�อนโอน จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนลดงบประมาณ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   แผนงานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๑) งบลงทุน  
หมวดค�าครุภัณฑ� (๔๑๐๐๐๑) ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� (๔๑๑๘๐๐) 
รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ�ายเปTนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ 
เช�น รถยนต� รถจักยานยนต� เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และ
ครุภัณฑ�อ่ืน ฯลฯ 
 งบประมาณคงเหลือก�อนโอน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ 
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานการรักษาความสงบเรียบร0อยภายใน (๐๐๑๒๐) งานปOองกันภัยฝYาย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ� (๔๑๐๐๐๐) ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง(๔๑๐๓๐๐) 

(๑) ค�าจัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค� จํานวน ๑ คัน  
     ต้ังไว0 ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด ๖ ตัน ๖ ล0อ ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 
๖,๐๐๐ ซีซี โดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๕๙1๒๕๖๑) หน0า ๑๔๐ อ0างอิง
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� สํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานัก
งบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. ความจะบรรทุกน้ําไม�น0อยกว�า ๖,๐๐๐ ลิตร 
๒. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม�ต่ํากว�า ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
๓. เครื่องสูบน้ําเปTนแรงเหวี่ยงหนีศูนย� 
๔. ป>Bมสูบน้ําทําด0วยเหล็กหล�อ อัตราการสูบส�งไม�น0อยกว�า ๑,๘๐๐ ลิตรต�อนาที ท่ี

รอบไม�เกิน ๑,๑๐๐ รอบต�อนาที ป>Bมสูบน้ําได0รับกําลังขับเคลื่อนจาก
เครื่องยนต�ของรถ สามารถสูบส�งน้ําได0ไม�น0อยกว�า ๑,๕๐๐  ลิตรต�อนาที ท่ี
รอบไม�เกิน ๘๐๐ รอบต�อนาที 

๕. ระบบท�อน้ํา แท�นปcนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ํา 
๖. เปTนราคาพร0อมอุปกรณ� 
งบประมาณคงเหลือก�อนโอน จํานวน ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ 
จํานวน ๒,๑๙๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1  บาท 
รวมโอนลดสํานักปลัด ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 โอนลดจาก กองคลัง 

แผนงานงานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง งานบุคลากร 
(๕๒๐๐๐๐) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) 
หมวดเงินเดือน(ฝYายประจํา) (๕๒๒๐๐๐)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

๑๑/ เพ่ือจ�าย.... 
 



1๑๑1 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล พร0อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  

อัตรา ตําแหน�ง หัวหน0าส�วนการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ0าพนักงานการเงินและ
บัญชี เจ0าพนักงานพัสดุ เจ0าหน0าท่ีจัดเก็บรายได0 
งบประมาณคงเหลือก�อนโอน จํานวน ๗๔๘,๕๑๙ บาท โอนลดงบประมาณ จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน ๒๔๘,๕๑๙ บาท 
รวมโอนลดกองคลัง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนลด จาก กองช�าง 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) 
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) หมวดเงินเดือน (ฝYายประจํา) ๕๒๒๐๐๐) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) 

เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบล พร0อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 
๓ อัตรา ตําแหน�ง ผู0อํานวยการกองช�าง นายช�างโยธา เจ0าพนักงานธุรการ 
งบประมาณคงเหลือก�อนโอน จํานวน ๔๖๕,๖๑๑ บาท โอนลดงบประมาณ จํานวน 
๒๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน ๒๖๕,๖๑๑ บาท 

รวมโอนลดกองช�าง ๒๖๐,๐๐๐ [km 
รวมโอนลดท้ังสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
จึงเสนอให0ท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก พิจารณาให0ความเห็นชอบในการ
โอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต�อไป ขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกมีท�านจะอภิปราย เชิญ 
ประธานสภาฯ  ส.อบต.ศิลปHชัย  ทิพย�มา ครับ 
นายศิลปHชัย  ทิพย�มา เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู0บริหารท0องถ่ินและท�าน 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป>ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติทุกท�าน ผมนายศิลปHชัย ทิพย�มา 

ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ บ0านห0วยไร� ตามท่ีฝYายบริหารได0เสนอโครงการจัดซ้ือรถยนต�บรรทุกน้ํา
ดับเพลิง แบบอเนกประสงค� ขนาดความจะไม�น0อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน 
เพ่ือแก0ไขป>ญหาความเดือดร0อนของประชานในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ไม�ว�าเรื่องเก่ียวกับน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และดับไฟปYา ผมเองเห็นด0วยเปTนอย�างยิ่ง 
เพราะเปTนความเดือนร0อนของประชาชนจริง ๆ เก่ียวกับน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะตําบลผาป>งในช�วงท่ีผ�านมาป>ญหาเรื่องน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคขาดแคลนจริงๆ 
ผมขอสนับสนุนท่ีฝYายบริหารได0เสนอโครงกาจัดรถยนต�บรรทุกน้ําดังเพลิง ครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม�ครับ 
ประธานสภาฯ  ถ0าไม�มี ผมจะขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๕๙  

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๙ 
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน ๒๑  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านไม�เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
 

๑๒/ระเบียบวาระ..... 



 
1๑๒1 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญนายก อบต.แม�พริก ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ผมมีเรื่องท่ีจะแจ0งให0ทราบ  ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน 
ท่ีเข0ามาร�วมประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และให0ความเห็นชอบตาม
โครงการท่ีผมได0เสนอในวันนี้ 

เรื่องท่ี ๒ เรื่องไข0เลือดออก ขอให0สมาชิกช�วยประชาสัมพันธ�เก่ียวกับไข0เลือดออก 
   และจะได0ไปประสาน อสม.ให0ไปดําเนินการเอาทรายอะเบท ไปดําเนินรณรงค�ให0ประชาชน 
   ปOองกันไข0เลือดออก  โดยนําทรายอะเบทไปใส�บริเวณท่ีมีน้ํากักขัง และจะหาแนวทางไป 
   ตัดหญ0าท่ีรกตามหมู�บ0าน ตลอดจนจะได0ไปประสานโรงพยาบาลเก่ียวกับการวินิจฉัยโรค 
   ให0ถูกต0อง ซ่ึงแต�ละครั้งจะต0องงบประมาณในการออกไปพ�นหมอกควัน ไม�ว�าจะเปTนน้ํายา 
   พ�นหมอกควัน ค�าน้ํามัน ตลอดจนคนพ�นยา ซ่ึงคนพ�นยานั้นหายากไม�ค�อยมีคนพ�นยา 
   บ0านท่ีมีความเสี่ยงเก่ียวกับไข0เลือดออก ประกอบด0วย บ0านแม�พริกบน บ0านแม�เชียงรายลุ�ม 

บ0านวังสําราญ บ0านร�มไม0ยาง และบ0านห0วยข้ีเหล็ก ขอให0สมาชิกฯ และประสาน อสม.ช�วย
ไปประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการใช0ทรายอะเบท และ ไข0เลือดออกด0วยครับ 

เรื่องท่ี ๓ สําหรับโครงการต�าง ท่ียังไม0ได0ไปดําเนินการจะดําเนินการหาผู0รับจ0าง 
   ให0มาดําเนินการตามโครงการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และจะเร�งดําเนินการ 
   ให0ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นี ้
มติท่ีประชุม  1รับทราบ1  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ    
มติท่ีประชุม  1ไม�มี1 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ0าไม�มีขอปUดการประชุม และขอให0
ประธานสภาฯ  เดินทาง โดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 

 
                                                                               

  ปUดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.  
 
 
  

(ลงชื่อ)               
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู0บันทึก 
 

๑๓/(ลงชื่อ)..... 



1๑๓1 
 

 
 (ลงชื่อ)             

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

(ลงชื่อ)          
    (นายสง�า  ป>ญญาดิษวงศ�) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (ลงชื่อ)         
    (นายอCอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 

 
(ลงชื่อ)        

   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  
                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 


