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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป)ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป)ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล/า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก/วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม/จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป78ยม 
นายเชิด         ป)ญญาชัย 
นายอ9อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ=ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ/ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปCชัย    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� 
ชาญกิจ   ป)ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล/า 
สุข        ยศวงศ� 
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สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ=ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม        เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ       เสนจุ/ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปCชัย      ทิพย�มา 
สมัก          เกตเพ็ช 

GลาG 
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นางศศิณัฏฐ�    แก/วปาเฟKอย 
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นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
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นางสาวสมหมาย     ฟ)กเป7Lยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นางวาสนา ชุมภูบาง 
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก/ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นางศรีไพร  พันธุ�พืช 
นายสมนึก  ตาอ/ายเทือก 
นายธวัชชัย  เทวะราช 
นายแดง คําภิระปาวงศ� 
นายอัตร�  เนื่องชัย 

หัวหน/าสํานักงานปลัด 
หัวหน/าส�วนการคลัง 
นายช�างโยธา ๖ ว 
นักพัฒนาชุมชน 
จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน ๕ 
นักวิชาการศึกษา ๕ 
จพง.การเงินและบัญชี ๕ 
นายช�างโยธา ๕ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ 
เจ/าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ/าพนักงานปOองกันฯ ๔ 
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จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย 
ผู/ช�วยผู/ใหญ�บ/าน 
ผู/ใหญ�บ/าน หมู�ท่ี ๕ ต.ผาป)ง 
กํานันตําบลผาป)ง 
ผู/ใหญ�บ/าน หมู�ท่ี ๑๑ ต.แม�พริก 
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สมหมาย   ฟ)กเป7Lยม 
กฤตธีรา    คําภิธรรม 
สมคิด      ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส       มุ�ยแดง 
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ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�     มะหลีแก/ว 
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ธวัชชัย      เทวะราช 
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อัตร�         เนื่องชัย 
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     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได/ตรวจรายชื่อแล/ว ครบองค�ประชุม มีผู/มาร�วมประชุม จํานวน ๒๓ ท�าน ผู/ไม�มา 
 เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน ๓ ท�าน คือ นายสายันต�   แก/วกองเครือ  นางสาววิยะดา  โม/จันทร� 

และนายสามารถ  ไชยอาษา โดยมีนายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก ทําหน/าท่ีเปTนประธาน ในท่ีประชุม และ ได/เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให/สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชา
พระรัตนตรัย ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปUดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป7  ๒๕๕๘  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะเริ่มการประชุม เชิญท�านรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ได/อ�านประกาศ
ประธานสภาฯ  เรียกประชุม  ดังนี้ 
นายอดุลย�  เกษรพรม ตามหนังสือท่ี ลป ๐๐๒๓.๑๓/๒๓๓๓  ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดสมัยประ
รองประธานสภาฯ ประชุมของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๘ ประกาศอําเภอ 

แม�พริก เรื่อง กําหนดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีประธานสภาองค�การบริหารส�วน 
ตําบลแม�พริก รายงานต�อนายอําเภอแม�พริกว�า ขอเปUดสมัยประชุมสภาองค�การบริหารส�วน 
ตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปTนต/นไป เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�าง
เก็บน้ําห/วยต/อง อันเนื่องมาจรากพระราชดําริ และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายการกันเงิน จํานวน ๕ รายการ) นั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๕๕ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก/ไขเพ่ิมเติม ประกอบข/อ ๒๒ แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการ
ประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม นายอําเภอแม�พริกพิจารณาเห็นว�า การ
เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ.๒๕๕๙G๒๕๖๑) เพ่ือเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ และความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป7 งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายการกันเงิน จํานวน ๕ รายการ) ถือเปTนเหตุอันจําเปTน ภายใต/เง่ือนไขข/อ ๒๒ 
แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน จึงกําหนดสมัย
ประชุมและประกาศเรียบประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําป7  พ.ศ.    มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปTนต/นไป  จึงประกาศ
ให/ทราบด/วยท่ัวกัน   ณ วันท่ี  ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  นายอรรรถวุฒิ  พ่ึงเนียม 
นายอําเภอแม�พริก 
 

๒/ ระเบียบวาระท่ี ๑ .... 
 



 
                                         G๒G 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านคณะผู/บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ กํานัน 
และประธานสภาฯ ผู/แทนประชาคม ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัย 

วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป7 ๒๕๕๘   ตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงมีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ทราบ
ดังนี้ 

๑. ด/วย นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล/า จ�าจังหวัดพะเยา ย/ายมาดํารงตําแหน�ง นายอําเภอ 
แม�พริก(จ�าจังหวัดพะเยา รักษาการในตําแหน�ง นายอําเภอแม�พริก)  ในวันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ท่ีว�าการอําเภอแม�พริก และเชิญทุกท�านไปร�วมต/อนรับท�านนายอําเภอแม�พริกคนใหม�ของ
อําเภอแม�พริก และ นายอรรถวุฒิ พ่ึงเนียม นายอําเภอแม�พริก ย/ายไปดํารงตําแหน�ง   
รักษาการในตําแหน�ง    นายอําเภอบ/านตาก จังหวัดตาก ต้ังแต�วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒. แนะนําเจ/าหน/าท่ีย/ายมาดํารง ตําแหน�ง บุคลากร คือ นางสาวชนันธร ปวงดี  ซ่ึง 
ย/ายมาต้ังแต�วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   เชิญครับ 

นางสาวชนันธร ปวงดี เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู/บริหารท/องถ่ิน และสมาชิก 
บุคลากร   สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก    ขอกล�าวคําว�าสวัสดีอีกรอบหนึ่ง ดิฉันย/ายมาจาก  

อบต.สรอย จังหวัดแพร� ขอฝากเนื้อฝากตัว มีสิ่งท่ีใดท่ีจะให/รับใช/บอกได/นะคะ และมีสิ่งใดท่ีจะ 
แนะนําก็ได/นะคะ ยินดีท่ีได/ร�วมงานกับ อบต.แม�พริก ขอบคุณค�ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓  ประจําป7 ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข/อสงสัย หรือ จะแก/ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ ประจําป7 ๒๕๕๘  

๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  หรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรอง
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ ประจําป7 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยการยกมือข้ึน 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 
๓ ประจําป7 ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๖  กันยายน ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Gเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๓ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี ๓ ประจําป7 ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๖  กันยายน ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. ๒๕๕๙ G ๒๕๖๑) 
   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญเจ/าหน/าท่ีและคุณสมหมาย ฟ)กเป7Lยม ได/ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับร�างแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ สามป7 (พ.ศ.๒๕๕๙ G ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  
นางสาวสมหมาย ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิก 
หัวหน/าสํานักปลัด  สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน และความจําเปTนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป7 

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) ตามท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก ได/อนุมัติและประกาศใช/แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. ๒๕๕๙ G๒๕๖๑) 

 
  ๓/ เม่ือวันท่ี..... 
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เม่ือวันท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได/พิจารณาคัดเลือกแผนงาน /โครงการไป 
จัดทําข/อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จสิ้น และได/
ประกาศใช/ข/อบัญญัติฯ เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก มีความจําเปTนต/องเพ่ิมเติมโครงการท่ีมีความจําเปTนเร�งด�วนและมีความสําคัญท่ีจะต/อง
เร�งรีบดําเนินการ  

๑. เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป7ให/เหมาะสมกับสภาวการณ�ท่ีเกิดข้ึนในป)จจุบัน 
๒. เพ่ือต/องการแก/ไขป)ญหาความเดือดร/อนของประชาชน 
๓. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท่ีแถลงต�อสภา

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกอีกท้ังสามารถรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปTนภารกิจท่ีมิได/
บรรจุอยู�ในแผนงาน /โครงการของแผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. ๒๕๕๙G๒๕๖๑) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข/อ ๔ วรรค ๑๙ และข/อ ๒๒ (การเพ่ิมเติมแผนงาน /โครงการท่ีไม�มีอยู�ในแผนพัฒนา
สามป7ให/ปรากฏไว/ในแผนพัฒนาสามป7) ข/อ ๔ วรรค ๒๐ และข/อ ๒๒ (การเปลี่ยนแปลง การทํา
วัตถุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)องค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก จึงได/จัดทําแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๙ G๒๕๖๑ ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี ๑) เพ่ือให/การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เปTนไปด/วยความ
เรียบร/อย สามารถนําป)ญหา และความต/องการไปสู�การปฏิบัติท่ีแท/จริง พร/อมท้ังก�อให/เกิด
ประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป 
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป# (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง     
(ฉบับท่ี ๑)  โครงการในแผนพัฒนาสามป7  (พ.ศ. ๒๕๕๙G๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี ๑) มีจํานวน  ๔๑  โครงการใช/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๑๐,๘๒๘,๔๐๐ บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน  
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาการคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 
๑. ก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข/าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ/านแม�พริกบน หมู� ๔ ต.แม�พริก 
๒. ก�อสร/างถนนลูกรังสายทุ�งเกษตร หมู� ๖ ต.แม�พริก 
๓. โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรีตสายซอย ๕ หมู� ๑๐ ต.แม�พริก 
๔. โครงการซ�อมแซมถนนลาดยางสายบ/านแม�พริกลุ�มGบ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� ๓ ต.แม�พริก 
๕. โครงการซ�อมแซมถนนลาดยางสายบ/านแม�ปุ – บ/านผาป)งกลาง หมู� ๓ ต.ผาป)ง 
๖. โครงการซ�อมแซมถนนลาดยางสายบ/านห/วยไร� – บ/านนาเบ้ีย หมู� ๔ ต.ผาป)ง 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาด0านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค 1 บริโภค 
1. ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ/าน หมู� ๑๑ ต.แม�พริก 
2. ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาด0านสังคม 
แนวทางท่ี ๑ การส�งเสริมความเข0มแข็งชุมชน 
๑. โครงการเสริมสร/างความปรองดองสมานฉันท�ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําป7 ๒๕๕๙  
 

๔/๓.โครงการ.... 
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๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปOองกันภัยทางถนน 
๓. โครงการปOองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุช�วงเทศกาลสําคัญของไทย 
๔. โครงการแก/ไขป)ญหาและสร/างความเข/มแข็งกลุ�มสตรี ด/านอาชญากรรม โรคเอดส� การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
๕. โครงการแผ�นดินธรรมแผ�นดินทอง 
แนวทางท่ี ๓ การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. โครงการช�วยเหลือผู/ประสบภัยธรรมชาติ 
๒. โครงการสงเคราะห�เครื่องนุ�งห�มกันหนาว 
๓. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ�เครื่องมืองานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี ๔ การปFองกันและแก0ไขป7ญหายาเสพติด 
1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ด/านการปOองกันและแก/ไขป)ญหา

ยาเสพติด 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๑ การส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได0 
๑. โครงการส�งเสริมการเกษตรอินทรีย� 

                   แนวทางท่ี ๒ การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ   
    ๑. โครงการจัดฝ`กอบรมกลุ�มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช�วยไทย คนไทยยิ้มได/ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี ๑ แนวการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชน
โดยท่ัวไป 
๑. ก�อสร/างรั้ว ปOาย และเสาธง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ/านแม�เชียงรายลุ�ม 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และ
ภูมิป7ญญาท0องถ่ิน 
๑. โครงการรดน้ําดําหัวผู/สูงอายุประจําป7 
๒. โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป7 
๓. โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข/าพรรษา 
๔. โครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๕. โครงการประเพณีบั้งไฟสงกรานต�ประจําป7 ๒๕๕๙  หมู� ๓ ต.แม�พริก 
๖. โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวงวัด ผาป)งกลาง หมู� ๓ ต.ผาป)ง 
๗. โครงการจัดประเพณีสงกรานต� หมู� ๓ ต.ผาป)ง 
๘. โครงการประเพณีสักการะรอยพระพุทธบาท บ/านปางยาว หมู� ๘ ต.แม�พริก 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๗ การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาการสร0างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล0อม 
๑. โครงการพิธีบวชปWาและปลูกปWาเพ่ืออนุรักษ�ปWาต/นน้ํา 
แนวทางท่ี ๒ การปFองกันการทําลาย การบําบัดฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 
1. โครงการคัดแยกขยะก�อนท้ิง 

๕/ ยุทธศาสตร�...... 
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ยุทธศาสตร�ท่ี ๘ การพัฒนาด0านการเมือง การบริหาร 
แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ0าง สมาชิกสภา อบต. 
คณะผู0บริหาร ให0มีความรู0 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกฎหมายสําหรับ คณะผู/บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล

และพนักงานจ/าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
แนวทางท่ี ๕ การพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช0และสถานท่ีปฏิบัติงานให0
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

   ๑. โครงการซ�อมแซมหลังคาท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
   ๒. โครงการก�อสร/างปOายท่ีทําการสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
   ๓. โครงการก�อสร/างเสาส�งสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
   ๔. จัดซ้ือเครื่องตัดหญ/า 

๕. โครงการปรับปรุงและต�อเติมห/องเก็บพัสดุ 
๖. จัดซ้ือชุดไมโครโฟนห/องประชุม 
๗. โครงการจ/างเหมาเครื่องจักรเพ่ือเสริมผิวถนนภายใน อบต.แม�พริก 
๘. ปรับภูมิทัศน�รอบท่ีทําการ อบต. (เปลี่ยนแปลง) 
แนวทางท่ี ๖ การพัฒนาการให0บริการประชาชน 
๑. โครงการองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเคลื่อนท่ีพบประชาชน   

   ๒. โครงการจัดงานวันท/องถ่ินไทย 
   สําหรับรายละเอียดโครงการพัฒนา วัตถุประสงค� เปOาหมาย ผลท่ีคาดว�าจะได/รับ จะอยู�ต้ังแต�
   หน/าท่ี ๗ เปTนต/นไป ขอให/สมาชิกช�วยกันดูไปทีละหน/า  ซ่ึงเปTนรายละเอียดของแต�ละโครงการ 
   ใครมีข/อซักถามหรือข/อสงสัยก็ถามได/นะค�ะ ขอบคุณค�ะ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ  
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต. แม�พริก องค�การส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน ก�อนอ่ืนผมขอ 
   ทําความเข/าใจกับสมาชิกก�อนนะครับ สืบเนื่องจากท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/
   ต้ังงบประมาณซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ในป7งบประมาณ ๒๕๕๙ ทําให/  ๗ หมู�บ/านถูกตัด 

งบประมาณไป เพ่ือให/หมู�บ/านได/ไม�ได/งบประมาณป7 ๒๕๕๙ ได/งบประมาณในป7นี้ จึงได/ 
                             โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ๒๕๕๘ ท่ีเหลือจ�าย มาให/กับหมู�บ/านท่ีไม�ได/ในป7 ๒๕๕๙ 
    สําหรับเหตุผลความจําเปTนท่ีขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป7 ๒๕๕๘ ตามเรื่องท่ี 
   ๑G๗ เรื่องท่ี ๒๓ เรื่องท่ี ๒๗ และเรื่องท่ี ๒๘ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มี 

เครื่องจักรกลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงขณะนี้เรายังไม�มีอุปกรณ�ดังกล�าว ซ่ึงบางครั้งเราต/องไปยืมจาก
หน�วยงานอ่ืน ประกอบกับเพ่ือเปTนการรองรับท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะยกฐานะ
เปTนเทศบาลตําบล และเพ่ือเปTนศูนย�การเรียนรู/ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ป)จจุบันมีป)ญหา
เรื่องน้ํา จึงจําเปTนต/องขุดเจาะบ�อดาลเพ่ือใช/ในหน/าแล/ง ซ่ึงแต�ละโครงการมีความจําเปTนเปTน
อย�างยิ่ง ขอนําเรียนเพียงแค�นี้นะครับ 
 
                                                                                ๖/ นายประจักษ�..... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป7  
 ประธานสภาฯ             (พ.ศ.๒๕๕๙G๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  มีท�านใดจะนําเสนอแนะเรื่องนี้อีก 

หรือไม� ถ/าไม�มีขอมติท่ีประชุมว�าจะให/ความเห็นชอบหรือไม� 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ.๒๕๕๙G๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gเห็นชอบ   จํานวน ๒๓ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ.๒๕๕๘G๒๕๖๐) เพ่ิมเติมและ
ประธานสภาฯ      เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gไม�เห็นชอบ   จํานวน  ๐  เสยีง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป7 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕ รายการ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญเจ/าหน/าท่ีและคุณนิรันดร�  ยะฟู  ได/ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ            เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๕ รายการ 
นายนิรันดร� ยะฟู  เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านรองประธานสภาองค�การ 
จนท.วิเคราะห�ฯ  บริหารส�วนตําบลแม�พริก    ท�านเลขานุการสภาฯ ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

แม�พริก และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการกันเงิน
งบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕ รายการ ดังนี้   
ข0อความเดิม 

กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]       
ค�าจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๕,๒๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
G เปTนเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอย�างน/อย ๑๒๐ บาร� 
G หัวฉีดน้ําสามารถปรับระดับการกระจายของน้ําได/ 
G กําลังมอเตอร�ไม�น/อยกว�า ๕๐๐๐ วัตต� 
G สายน้ํายาวไม�น/อยกว�า ๕ เมตร 
G ความยาวสายไฟไม�น/อยกว�า ๕ เมตร 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔    
ข0อความใหม� 

กองช�าง 
 

๗/ แผนงาน..... 
 



 
                                                                               G๗G 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]       
ค�าจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๕,๒๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
G เปTนเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอย�างน/อย ๑๒๐ บาร� 
G หัวฉีดน้ําสามารถปรับระดับการกระจายของน้ําได/ 
1 กําลังมอเตอร�ไม�น0อยกว�า ๑,๕๐๐ วัตต� 
G สายน้ํายาวไม�น/อยกว�า ๕ เมตร 
G ความยาวสายไฟไม�น/อยกว�า ๕ เมตร 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔  
ข/อความเดิม 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]       
ค�าจัดซ้ือสว�านไฟฟOา จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๒,๘๕๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
G สามารถใช/ดอกสว�านขนาดไม�น/อยกว�า ๑๓ มิลลิเมตร 
G มีระบบเจาะเปTน ๒ ระบบ คือเจาะแบบธรรมดาและเจาะแบบกระแทก 
G สามารถควบคุมความเร็วในการเจาะได/ 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔   
ข0อความใหม� 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐] 
 

๘/ ประเภท... 
 

 



G๘G 
     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]      
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]       
ค�าจัดซ้ือสว�านไฟฟOา จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๒,๘๕๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
1 สามารถใช0ดอกสว�านขนาดไม�น0อยกว�า ๑๓ มิลลิเมตรหรือมากกว�า 
G มีระบบเจาะเปTน ๒ ระบบ คือเจาะแบบธรรมดาและเจาะแบบกระแทก 
G สามารถควบคุมความเร็วในการเจาะได/ 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔   
ข0อความเดิม 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]     
ค�าจัดซ้ือเครื่องตัดเหล็กไฟฟOา จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๕,๘๕๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
G สามารถใช/แผ�นตัดขนาดไม�น/อยกว�า ๑๔ นิ้ว 
G สามารถปรับองศาการตัดได/ ๐G๔๕ องศา 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔   
ข0อความใหม� 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]     
ค�าจัดซ้ือเครื่องตัดเหล็กไฟฟOา จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๕,๘๕๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
1 แผ�นใบตัดขนาด  ๑๔ นิ้ว 
G สามารถปรับองศาการตัดได/ ๐G๔๕ องศา 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔   
                                                                                   ๙/ ข/อความเดิม.... 
 



G๙G 
ข/อความเดิม 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]     
ค�าจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ(ป)fมลม) จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๓๐,๐๐๐ บาท   
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
G เปTนเครื่องปรับอากาศแบบใช/สายพานในการส�งกําลัง 
G ใช/ต/นกําลังเปTนมอเตอร�ไฟฟOาขนาดไม�ต่ํากว�า ¼ แรงม/า  
G ขนาดถังเก็บลมไม�น/อยกว�า ๓๖ ลิตร 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔  
ข0อความใหม� 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  [๔๑๑๐๐๐]     
ค�าจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ(ป)fมลม) จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๓๐,๐๐๐ บาท   
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G ใช/กับแรงดันไฟฟOาขนาด ๒๒๐ โวลท� ๕๐ Hz 
G เปTนเครื่องปรับอากาศแบบใช/สายพานในการส�งกําลัง แรงอัดไม�ต่ํากว�า ๑๐ บาร� 
G ใช/ต/นกําลังเปTนมอเตอร�ไฟฟOาขนาดไม�ต่ํากว�า ๓ แรงม/า 
G ขนาดถังเก็บลมไม�น/อยกว�า ๑๔๘ ลิตร 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๔  
ข/อความเดิม 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]    

๑๐/ ประเภท.... 
 
 
 



                                                                       G๑๐G 
  
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]      
ประเภทครุภัณฑ�ก�อสร/าง  [๔๑๐๕๐๐]   จํานวน  ๙,๕๐๐   บาท   
ค�าจัดซ้ือเลื่อยยนต� จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๙,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G เปTนเครื่องเลื่อยแบบใช/เครื่องยนต� ๒ จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม�น/อยกว�า  
  ๕๐ ลบ.ซม. 
G ใช/เชื้อเพลิงแบบแก็สโซลีน 
G ขนาดของแผ�นบังคับโซ� ไม�ต่ํากว�า ๑๒ นิ้ว ขนาดโซ� ๓/๘ นิ้ว 
G เปTนระบบสตาร�ทแบบใช/เชือกดึง 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๕  
ข/อความใหม� 
กองช�าง 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]    
ประเภทครุภัณฑ�ก�อสร/าง  [๔๑๐๕๐๐]    จํานวน  ๙,๕๐๐   บาท   
ค�าจัดซ้ือเลื่อยยนต� จํานวน  ๑  ตัว   ต้ังไว/  ๙,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
G เปTนเครื่องเลื่อยแบบใช/เครื่องยนต� ๒ จังหวะกําลังส�งไม�น/อยกว�า ๑.๕ hp  
G ใช/เชื้อเพลิงแบบแก็สโซลีน 
G ขนาดของแผ�นบังคับโซ� ไม�ต่ํากว�า ๑๒ นิ้ว ขนาดโซ� ๓/๘ นิ้ว 
G เปTนระบบสตาร�ทแบบใช/เชือกดึง 
G รับประกันการใช/งานอย�างน/อย ๑ ป7 (ตามเง่ือนไขการใช/งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป7  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน/า ๑๕ 
สําหรับเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเนื่องจากรายละเอียดของครุภัณฑ�ไม�ถูกต/อง 
บางรายการไม�ผลิตแล/วและเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางรายการเท�านั่น เพ่ือให/การเบิกจ�ายถูกต/อง
ตามระเบียบฯ ตามรายละเอียดของครุภัณฑ�ท่ีได/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ�ายประจําป7 ๒๕๕๘ จํานวน ๕ รายการ และในการอนุมัติเปTนของสภาท/องถ่ิน  

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีคุณนิรันดร�  ยะฟู เจ/าหน/าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน ได/ชี้แจงเหตุผลความจําเปTนของ
ประธานสภาฯ  การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการกัน 

เงินงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕ รายการ แล/วมีท�านใดจะ 
อภิปรายอีกหรือไม� เชิญครับ ถ/าไม�มีเชิญท�านปลัด อบต.ชี้แจงข/อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข/อง 

นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิก
เลขานุการสภาฯ  สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ท�านกํานัน และผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน ก�อนท่ี 

จะได/ลงมติ ผมขอชี้แจงข/อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข/อง คือ ตามระเบียบ 
๑๑/ กระทรวง..... 
 

 



G๑๑G 
 

กระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยวิธีการงบประมาณ ขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก/ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข/อ ๒๙ การแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� 
ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก�อสร/าง ให/เปTนอํานาจอนุมัติของสภาท/องถ่ิน ข/อ ๓๑ การโอน การแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการท่ีได/เบิกตัดป7หรือขยายเวลาให/เบิกตัดป7 จะกระทําได/เม่ือได/รับอนุมัติจากผู/
มีอํานาจให/เบิกตัดป7หรือขยายเวลาเบิกตัดป7 ข/อ ๓๒ ภายใต/ข/อบังคับข/อ ๓๙ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ�ายหรือการแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายจ�าย เม่ือได/รับอนุมัติจากผู/มีอํานาจแล/ว ให/ประกาศโดยเปUดเผยเพ่ือให/ประชาชนทราบ 
แล/วแจ/งประกาศให/ผู/ว�าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห/าวัน สําหรับองค�การบริหารส�วน
ตําบลให/แจ/งแก�นายอําเภอหรือปลัดผู/เปTนหัวหน/าประจําก่ิงอําเภอ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบให/อนุ มั ติ เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�าย
ประธานสภาฯ  ประจําป7 งบประมาณ ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม  เห็นชอบให/อนุมัติ จํานวน  ๒๓  เสียง  
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบให/อนุ มั ติ เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�าย
ประธานสภาฯ  ประจําป7 งบประมาณ ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบให/อนุมัติ จํานวน  ๐  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง อันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญ ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาองค�การ
นายก อบต.แม�พริก บริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ ท�านกํานัน และแขกผู/เข/าร�วมประชุม ทุกท�าน ด/วย 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สํานักงานชลประทานท่ี ๒ ท่ี กษ ๐๓๑๐/๕๕๓/๒๕๕๘   
ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินการขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/าง 
โครงการอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ีกรมชลประทาน โดย 
โครงการชลประทานลําปาง สํานักงานชลประทานท่ี ๒ มีแผนงานก�อสร/างโครงการอ�างเก็บน้ํา 
ห/วยต/อง อันเนื่องมากจากพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีบ/านนาริน หมู�ท่ี ๑ ตําบลผาป)ง อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง ซ่ึงต/องดําเนินการขออนุมัติใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างโครงการอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามระเบียบของกรมปWาไม/ กรมชลประทาน โดยโครงการ 
ชลประทานลําปาง สํานักงานชลประทานท่ี ๒ จึงขอความอนุเคราะห�องค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก พิจารณาให/ความเห็นชอบ ในการดําเนินการขออนุญาตใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บ
น้ําห/วยต/อง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เ พ่ือให/โครงการอ�างเก็บน้ําห/วยต/องสามารถ
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีว�างไว/ ท้ังนี้หากผลการพิจารณาเปTนประกาศใดโปรดแจ/งให/โครงการ
ชลประทานลําปาง สํานักงานชลประทานท่ี ๒ ทราบ จะขอบพระคุณยิ่ง  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา นายไชยยงค� จงอาสาชาติ ผู/อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี๒ ปฏิบัติราชการแทน 

 
๑๒/ อธิบดี..... 

 
 



 
G๑๒G 

อธิบดีกรมชลประทาน และสําหรับระเบียบของกรมปWาไม/ ว�าด/วยการกําหนดหลักเกณฑ�  
วิธีการและเง่ือนไขในการใช/พ้ืนท่ีเปTนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน�อย�างอ่ืนของส�วน
ราชการหรือองค�การของรัฐ ภายในเขตปWาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงได/แจกให/ท่ีประชุม
ได/รับทราบแล/ว ซ่ึงโครงการนี้เปTนโครงการท่ีเปTนการแก/ไขป)ญหาน้ําอุปโภคGบริโภค ของตําบล
ผาป)ง ตลอดจนใช/เพ่ือการเกษตรกรรม 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน เชิญท�านกํานันธวัชชัย  เทวะราช ได/ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวข/อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธวัชชัย  เทวะราช เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านปลัดองค�การบริหารส�วน 
กํานันตําบลผาป)ง  ตําบลแม�พริก ท�านคณะผู/บริหารท/องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

และผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสภาซ่ึงมีหนังสือแจ/งให/ผมเข/าร�วมรับฟ)ง 
การประชุม และเปTนของตําบลผาป)งหลายเรื่อง    ซ่ึงป)ญหาของตําบลผาป)งหลาย ๆ ท�าน  คง
ได/รับทราบ ทุกวันนี้มีป)ญหาเรื่องภัยแล/ง เก่ียวกับน้ํา อุปโภคGบริโภคและน้ําใช/เพ่ือการเกษตร 
ซ่ึงมีผลกระทบอย�างมากของตําบลผาป)ง  ตําบลแม�ปุ ท่ีบ/านโปWงขาม 
แทบจะไม�มีน้ําน้ําใช/สําหรับใช/ในการอุปโภคGบริโภค และเพ่ือการเกษตร และทางสํานักกรมชล

 ประทาน ได/เล็งเห็นถึงความเดือนร/อนของตําบลผาป)ง และตําบลแม�ปุ ชาวบ/านตําบลผาป)ง ได/
 มีโครงการพระราชดําริข้ึนมาคืออ�างเก็บน้ําห/วยต/อง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงได/ผลักดัน 

มาต้ังแต�ป7 ๒๕๕๔ จนถึงป)จจุบันนี้ และได/มาขับเคลื่อนต�อเม่ือป7ท่ีผ�านมา ตอนนี้อยู�ข้ันตอนขอ
ใช/พ้ืนท่ีปWาจากกรมปWาไม/ ซ่ึงต/องผ�านความเห็นชอบจากองค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน และทาง
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/นําเข/าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ใน
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง   พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บน้ํา
ห/วยต/อง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ถึงแม/ตอนนี้ยังไม�ได/ลงมติ ผมก็ขอขอบคุณล�วงหน/า ท่ี 
อนุเคราะห�ให/ความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง อันเนื่องมาจาก

 พระราชดําริ  ซ่ึงตําบลผาป)งมีความเดือดร/อนเรื่องน้ําในการอุปโภคGบริโภค ตลอดจนเพ่ือ
 การเกษตร หากมีการก�อสร/างตามโครงการดังกล�าว จะทําให/เศรษฐกิจตําบลผาป)ง และตําบล
 แม�ปุ มีเศรษฐกิจพอเพียง และทําการเกษตรแบบยั่งยืน เช�นการปลูกข/าวนาป7 ปลูกพืช
 หมุนเวียน ปลูกหอมแดง ถ่ัวลิสง สร/างเศรษฐกิจให/กับชุมชนให/ดีกว�าเดิม ซ่ึงเปTนโครงการอ�าง
 เก็บน้ําขนาดเล็กของตําบล  จึงขอนําเรียน เบ้ืองต/นเพียงแค�นี้ก�อนและอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง 
 ทําบุญทอดผ/าปWาสามัคคี เพ่ือการบริหารจัดการแหล�งน้ําในโครงการพระราชดําริอ�างเก็บน้ํา
 ห/วยต/อง ให/กับผู/ท่ีอุทิศท่ีดินเพ่ือก�อสร/างตามโครงการดังกล�าว จํานวน ๑๘ ราย รวมเปTนเงิน
 ท้ังสิ้นเกือบล/านกว�าบาท โดยจะจัดรําวงย/อนยุคท่ีโรงเรียนผาป)งหลวง โดยมีพระครูมงคลเกษม 
 ฐานะจาโร (หลวงปูWบาเสน) วัดผาป)งหลวง เปTนประธานกําหนดการ จะเริ่มวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
 ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ขอเชิญทุกท�านได/ไปร�วมงานในครั้งนี้ด/วย ขอบคุณครับ  

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง  
ประธานสภาฯ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม  เห็นชอบให/อนุมัติ จํานวน  ๒๓  เสียง  
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง  
ประธานสภาฯ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบให/อนุมัติ จํานวน  ๐ เสียง  
 

๑๓/ ระเบียบวาระ..... 



 
G๑๓G 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนออีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
นายก อบตแม�พริก แม�พริก ผู/ทรงเกียรติ และผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน ผมจะมีเรื่องท่ีจะเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 

ดังนี้ 
เรื่องท่ี ๑  เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง เราจะจัดงานวันลอยกระทงในวันท่ี ๒๕ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ หมู�ท่ี ๓ บ/านแม�เชียงรายลุ�ม บางหมู�บ/านยังไม�ได/เริ่มทํากระทงใหญ�  
ขอให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไปประสานผู/นํา อสม. แม�บ/าน ให/ช�วยกัน
ทํากระทงใหญ� 

เรื่องท่ี ๒  ปรึกษาโครงการถ�ายโอนถนน ๓ เส/น องค�การบริหารส�วนตําบลจะขอ
อนุมัติขอใช/พ้ืนท่ีของถนนโครงการถ�ายโอน เพ่ือท่ีจะได/ซ�อมแซมปรับปรุงถนนถ�ายโอน และ
ขอรับการสนับสนุนจากกรมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง โดยการปรับแผนขอใช/พ้ืนท่ี เขียน
โครงการขอรับงบประมาณโครงการถ�ายโอนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง กรณีท่ีโครงการนั้นเกิน
ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หากไม�ทันในสมัยประชุมสภาฯ ครั้งนี้ จะนํา
เรียนเข/าในสมัยประชุมสภาฯ ครั้งต�อไป 

เรื่องท่ี  ๓ เรื่องภัยแล/ง  เพ่ือเปTนการปOองกันภัยแล/งท่ีจะเกิดข้ึน องค�การบริหารส�วน 
   ตําบลจะดําเนินการจัดซ้ือกระสอบทราย ทราย ไม/ เพ่ือทําฝายก้ันน้ําเพ่ือใช/ในฤดูแล/ง  เพ่ือ 

แก/ไขป)ญหาภัยแล/ง สําหรับหมู�บ/านท่ีมีความเดือนร/อนและจําเปTน เก่ียวกับน้ําอุปโภคและ 
บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร โดยจะให/ช�างไปดําเนินการสํารวจต�อไป 

เรื่องท่ี ๔  เรื่องบ�อน้ําต้ืน องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะให/ช�างออกไปสํารวจ
บ�อน้ําต้ืนหมู�บ/านท่ีเดือนร/อนเก่ียวกับน้ําในการอุปโภคGบริโภค และขอความร�วมมือจากสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกช�วยดูแลและประสานผู/ใหญ�บ/านทําประชาคมและทํา
หนังสือให/องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เพ่ือแก/ไขป)ญหาภัยแล/ง เก่ียวกับน้ําอุปโภคG
บริโภคและน้ําเพ่ือใช/ในการเกษตรต�อไป 

เรื่องท่ี ๕  เรื่อง ขอเชิญชวนให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ร�วม
ต/อนรับนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล/า จ�าจังหวัดพะเยา รักษาการในตําแหน�ง นายอําเภอแม�พริก 
วันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ท่ีว�าการอําเภอแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

เรื่องท่ี ๖ เรื่อง เชิญร�วมงานวันพ�อแห�งชาติ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนาม
โรงเรียนผาป)งวิทยา ตําบลผาป)ง มีกิจกรรมต้ังแต�เวลา ๑๖.๐๐ น. เริ่ม จากกิจกรรม 
ป)Lนจักรยานเพ่ือพ�อ  พิธีวางพานพุ�ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร   เริ่มต้ังแต�เวลา ๒๐.๐๐ น. 
ณ สนามโรงเรียนผาป)งวิทยา ตําบลผาป)ง ให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริกช�วยไปประชาสัมพันธ� ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให/มาร�วมงานกันมาก ๆ ขอบคุณครับ 
 เรื่องท่ี ๘ เรื่อง ไลน� ขอให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกคนมีไลน�  
เพ่ือท่ีจะได/ส�งข/อมูลข�าวสารของทางราชการ ซ่ึงกันและกัน ได/รวดเร็วและทันต�อเหตุการณ� 
 

๑๔/ นายประจักษ�...... 
 
 



 
G๑๔G 

 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอปUดการประชุม และขอให/ทุกท�าน 

เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
 
 

                                            ปUดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.  
   
 

(ลงชื่อ)             
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู/บันทึก 
 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)         

    (นายอ9อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

 
 
 


