
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจําป$  ๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๓ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ลําดับท่ี ช่ือ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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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. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 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. 4 ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 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      
      HลาH 
วิทยา     กองใจ 
สง�า        ป)ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป)ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล/า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ       วงศ�สี 
สายันต�   แก/วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ� 
วิยะดา    โม/จันทร� 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป78ยม 
เชิด         ป)ญญาชัย 
อ9อด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญ=ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  

 HลาH 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปCชัย    ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
นันทวัฒน�  เตชะ  

                                                                                                             



2๒2 
ผู1เข1าร�วมประชุม 

คณะผู1บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
  

ลําดับท่ี ช่ือ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางศศิณัฏฐ�    แก/วปาเฟKอย 
             

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
 

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองคํา      จินะสะทุ�ง 
ศศิณัฏฐ�    แก/วปาเฟKอย 
 

ผู1เข1าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ1าง/ผู1เข1าร�วมรับฟ8ง 

ลําดับท่ี ช่ือ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ)กเป7Lยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก/ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายเจริญ  ตาอ/าย 
 

หัวหน/าสํานักปลัด 
ผู/อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
เจ/าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ/าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย 
ผู/อํานวยการโรงเรียนผาป)งวิทยา 

สมหมาย   ฟ)กเป7Lยม 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
สมคิด ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส  มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย  ปลัดนู 
นฤมล  ปOอเครือ 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก/ว 
 
สงัด  ทุยะทา 
เจริญ  ตาอ/าย 

 
 
 
 
 
 
 
 



H๓H 
                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป$  ๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๓ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได/ตรวจรายชื่อแล/ว ครบองค�ประชุม มีผู/มาร�วมประชุม จํานวน ๒4 ท�าน ผู/ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ ร�วมประชุม จํานวน  ๒ ท�าน คือ นายยิ่ง  พ�อยะ  และนายวราวุฒิ  เสนจุ/ม โดยมี 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน/าท่ีเปTน
ประธาน ในท่ีประชุม และ ได/เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให/สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระ
รัตนตรัย ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปUดประชุมและ  ดําเนินการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป7  
๒๕๕๙ เรียกประชุม  ดังนี้ 

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

สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป7 ๒๕๕๙ ผมไม�มีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ทราบ ท�านคณะ 
ผู/บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ทราบหรือเปล�าครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องให/ทราบไหมครับ ถ/ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายโสฬส  มุ�ยแดง เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู/บริหารท/องถ่ิน  
นักพัฒนาชุมชน  และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน มีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ 

ทราบอยู� ๓ เรื่อง เรื่องท่ี ๑ การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ และผู/ติด 
เชื้อเอดส� โดยนําเงินสดไปจ�ายทุกเดือนนั้น ทางกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ได/
รายงานผลการตรวจสอบทางด/านการเงินและบัญชีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริก ได/มีข/อชี้แนะเก่ียวกับการจ�ายเงินของผู/สูงอายุ คนพิการ และผู/ติดเชื้อเอดส�  ใน
กรณีท่ีผู/รับเงินได/พิมพ�ลายนิ้มมือ ไม�มีการรับรองลายนิ้วมือว�าเปTนลายนิ้วมือข/างไหน 
นิ้วอะไร และไม�มีผู/รับรอง ซ่ึงทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/ทําเอกสารให/มี
ชื่อสําหรับผู/รับรอง และให/เขียนว�าเปTนนิ้วอะไร ข/างไหน ส�วนมากจะใช/หัวมือนิ้วโปOง 
ถ/าไม�มีก็ใช/นิ้วถัดไป และให/ สมาชิกสภาได/ตรวจสอบก�อนส�งองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริกด/วย  
 

4/ เรื่องท่ี ๒..... 



 
H4H 

 เรื่องท่ี ๒ เรื่อง ถ/าสมาชิกมีข/อมูลเก่ียวกับกันผู/ด/อยโอกาส ผู/ยากจน คน
เร�ร�อน มีมีท่ีอยู�อาศัย ไม�มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ผู/ติดเชื่อเอดส� ผู/ปZวยไม�มีคนดูแล
และ เพ่ือท่ีทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะได/นําเข/าแผนไว/  ในกรณีท่ีมี
งบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดลําปาง ให/
การสนับสนุนมาก็จะได/ดําเนินส�งไปให/สํานักงาน พมจ.ต�อ ไป สําหรับป7นี้  ทาง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� ได/ให/การช�วยเหลือผู/สูงอายุ ใน
สภาวะยากลําปาง จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
 ตําบลแม�พริก จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

1. นางมาลา  มาคําสาย หมู�ท่ี ๙ ตําบลแม�พริก 
2. นางจุน  ชื่นสุวรรณ  หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก 
3. นางจันแดง  ชื่นสุวรรณ หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก 
ตําบลผาป)ง จํานวน ๒ ราย ดังนี้  
1. นางผวน  สถาปUตานนท�  หมู�ท่ี ๒ ตําบลผาป)ง 
2. นางปUน สิทธิวงศ�หมู�ท่ี ๑ ตําบลผาป)ง 

ถ/าใครมีข/อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีได/กล�าวไปแล/ว ก็ให/ส�งมาให/องค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก ถ/ามีงบประมาณท่ีได/รับการสนับสนุน   จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย�จังหวัดลําปาง หรือ ได/รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�วนกลาง จะ
ได/ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข/องต�อไปซ่ึงจะได/รับการสนับสนุนรายละ ๒,๐๐๐ บาท 
 เรื่องท่ี ๓ ขอให/สมาชิกท่ีมีไลน� ก็ขอให/สมัครไลน�ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก เพ่ือท่ีเวลามีหนังสือด�วนจะได/ประสานกันเร็วข้ึน ซ่ึงเปTนการประสาน
แจ/งให/ทราบไปก�อน และหนังสือจะตามไปภายหลัง และเพ่ือทราบข/อมูลข�าวสารของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ขอบคุณมากค�ะ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๒   ประจําป7 ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  มีแก/ไขหน/า ๓  จากนายสามารถ ไชยอาษา แก/ไขเปTน นายพิสิฐ  วงศ�สี  และแก/ไข 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ รับรอง จํานวน ๐ เสียง แก/ไขเปTน ไม�เห็นชอบ จํานวน ๐ เสียง มีสมาชิก  

ท�านใดมีข/อสงสัย หรือ จะแก/ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําป7 ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
หรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 
4  ประจําป7 ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยการยกมือข้ึน 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจําป7 ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒4 เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภาฯ  4 ประจําป7 ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึนครับ 

๕/ มติท่ีประชุม..... 
 



H๕H 
มติท่ีประชุม  Hไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
   ๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป7 ๒๕๕๙ จํานวนก่ีสมัย จะเริ่มเม่ือใด 

      มีกําหนดก่ีวัน 
๓.๒ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป7 ๒๕๖๐ จํานวนก่ีสมัย จะเริ่มเม่ือใด  
      มีกําหนดก่ีวัน 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญ  นายศิลปCชัย  ทิพย�มา ส.อบต. ม4 ตําบลผาป)ง ผู/เสนอญัตติ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายศิลปCชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหารส. 
อบต. ม.4 ต.ผาป)ง ส�วนตําบลแม�พริก  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ 

ทุกท�าน  กระผมนายศิลปCชัย  ทิพย�มา ส.อบต. หมู�ท่ี 4  บ/านห/วยไร� ขอนําเสนอ สมัย
ประชุมสมัยสามัญ  ประจําป7 ๒๕๕๙ และประจําป7 ๒๕๖๐ ตามพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุม
สภาท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕4๗ และแก/ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) ข/อ ๒๑ ขอกําหนดสมัยประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ และวันเริ่มประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนนําตลแม�พริก สมัยสามัญประจําป7 ผมขอเสนอ ดังนี้  
สมัยประชุมสามัญ ประจําป7 ๒๕๕๙ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี ๑๖H๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ระยะเวลา ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี ๑H๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระยะเวลา ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี ๑๖H๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
สมัยประชุมสามัญ ประจําป7 ๒๕๖๐ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ระยะเวลา ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี ๑H๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ขอให/ท่ีประชุมร�วมกันพิจารณา 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ/าไม�มี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบโปรดยกมือข้ัน 
ประธานสภาฯ                 มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป7 ๒๕๕๙ 

และประจําป7 ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒4 เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป7 ๒๕๕๙ 
ประธานสภาฯ  และประจําป7 ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Hไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนน สาย ลป ๓๐๑๑ ช�วงบ/านห/วยไร� – 

     บ/านนาริน 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

๖/ นายถนอมชัย..... 
 
 



H๖H 
 

นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน 

สืบเนื่องจากการประชุมสภาครั้งท่ีแล/ว เรื่องขอรับโอนถนนสาย ลป ๓๐๑๑ ช�วงบ/าน
ห/วยไร�Hบ/านนาริน จากองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง และได/ชี้แจงไปบางส�วนแล/ว
ในการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล/ว และได/นํามาเข/าในวาระการประชุมสภาฯในครั้งนี้ เม่ือ
ผ�านจากสภาฯท่ีให/ความเห็นชอบแล/ว จะได/นําเสนอไปให/องค�การบริหารส�วนจังหวัด
ลําปาง ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข/องต�อไป และเม่ือได/รับโอนแล/ว  องค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริกสามารถต้ังงบเพ่ือซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดได/ เพ่ือเปTนบรรเทาความ
เดือดร/อนของประชาชนในเบ้ืองต/นไปก�อน หากเปTนการลาดยางเททับเส/นเดิม ก็จะทํา
โครงการขอรับการสนับสนุนจากกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท/องถ่ิน กรมทางหลวง
ชนบท จากองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง และหน�วยงานท่ีเก่ียงข/องได/ 
และในป7งบประมาณนี้ ได/รับจัดสรรงบประมาณ ประมาณ 4 ล/านกว�าบาท ซ่ึงคาดว�า
ในป7งบประมาณ ๒๕๖๐ จะได/รับจัดสรรงบประมาณมา ซ่ึงในการท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริกขอรับโอนถนนสาย ลป ๓๐๑๑ มานั้นเพ่ือท่ีจะได/ตั้งงบประมาณใน
การซ�อมแซมได/ ซ่ึงทําให/การซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดได/รวดเร็วกว�าองค�การบริหารส�วน
จังหวัด เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบท้ังจังหวัด ซ่ึงป7หนึ่งก็ออกมาซ�อมครั้งหนึ่ง 
แต�ถ/าหากถนนเส/นนี้เปTนของเรา จะทําการซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดได/รวดเร็วยิ่งข้ึน ข้ึน
ตอนในการขอรับโอนถนน  สาย   ลป ๓๐๑๑ ช�วงบ/านห/วยไร�Hบ/านนาริน เม่ือผ�าน
ความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกแล/ว จะได/นําเสนอไปยัง
องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง เพ่ือขอรับโอนต�อไป ซ่ึงเม่ือได/รับโอนแล/วจะได/ทํา
โครงการถ�ายโอนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข/องได/ท้ังซ�อมแซมและก�อสร/าง  ขอให/ท่ีประชุม
ร�วมกันพิจารณา ขอขอบคุณมากครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได/พูดไปแล/ว ว�าถ/าได/รับโอนเรา
ประธานสภาฯ  สามารถทําโครงการขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท กรมส�งเสริมการ 

ปกครองส�วนท/องถ่ิน และองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง ทุกวันนี้องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดลําปาง ป7หนึ่งก็จะออกมาซ�อมครั้งหนึ่ง เพราะ อบจ.ต/องรับผิดชอบท้ัง
จังหวัด ถ/าเรารับโอนคืนมาจะมีผลดีต�อองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ถ/าชํารุดก็ต้ัง
งบประมาณซ�อมแซม ถ/าก�อสร/างก็ทําโครงการเสนอหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง มีท�านใดจะ
เสนอความคิดเห็นหรือไม� เชิญครับ 

นายไพรัตน�  คันธชุมภู เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร 
ส.อบต. ม.๒ ต.ผาป)ง ส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ 

ทุกท�าน กระผมนายไพรัตน�  คันธชุมภู ส.อบต.ม. ๒ เรื่อง การก�อสร/างก�อสร/างต�าง ๆ 
ถ/าเราไปดําเนินการก�อสร/างไปแล/ว เหมือนกับทางอําเภอเถินราดยางถนน จะต/อง
ก�อสร/างให/ครบช�องรอยต�อ เพราะถนนมีถนนต�างระดับ ๒๐ ซม.ขอให/ดําเนินการ
ก�อสร/างถนนช�องรายต�อให/อยู�ในระดับเดียวกัน ขอเสนอเท�านี้ครับ 

 
๗/ นายประจักษ�..... 

 



H๗H 
 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรื่องงบประมาณท่ีก�อสร/างถนนได/ไม�มาก เนื่องจากพ้ืนท่ีเรามีมาก เรื่องถนนท่ีอยู�ใน 
ประธานสภาฯ  ความรับผิดชอบของ อบจ.ซ่ึงมีถนนในความรับผิดชอบท้ังจังหวัดทําให/การมา 

ซ�อมแซมอาจจะล�าช/า บางครั้งเราก็ต/องช�วยเหลือตนเองไปก�อน  
นายถนอมชัย ทิชัย เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การ 
นายก อบต.แม�พริก บริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน เนื่องจาก 
   องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัด และในการออกแบบ 

ประมาณการก�อสร/าง ช�างของ อบจ.ไม�ค�อยออกมาสํารวจในพ้ืนท่ี นี่คือป)ญหาอย�าง
หนึ่งในออกแบบและประมาณการก�อสร/างของ อบจ.  เช�น ถนนท่ีชํารุดสายบ/านห/วย
ไร� ตําบลผาป)ง และถนนสายบ/านไปบ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมูท่ี ๓ ตําบลแม�พริก 
ถนนสายบ/านนายรินไปบ/านนาเบ้ีย ในการก�อสร/างเพ่ือแก/ไขป)ญหาได/จริง ๆ เวลาช�าง
มาดู ให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกช�วยกันไปดูด/วย เพ่ือให/การ
ก�อสร/างถนนถูกต/องตามแบบแปลน และตรงจุดท่ีก�อสร/าง ขอบคุณครับ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� สําหรับข/อมูลต�าง ๆ เก่ียวกับถนนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เดิมถนน
ประธานสภาฯ  กว/าง ๘ เมตร ป)จจุบันถนนเหลือแค� ๖ เมตร ถนนเลยแคบไปเลย ข/อมูลเหล�านี้ทาง 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง คงจะได/รับทราบ ป)ญหาเก่ียวกับเรื่องนี้ มีท�านใด 
จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม� ถ/าไม�มีจะขอมติท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ
พิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป.๓๐๑๑ ช�วงบ/านห/วยไร�Hบ/านนาริน 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ พิจารณาขอรับโอนถนน สาย ลป.๓๐๑๑  
ช�วงบ/านห/วยไร� – บ/านนาริน โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒4 เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนน สาย ลป. ๓๐๑๑ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Hไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกดําเนินการ 

        โครงการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับอําเภอ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน 
   สืบเนื่องจากรมพลศึกษา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ได/มีงบประมาณเหลือ 

จ�ายในป7งบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐,๐๐๐ กว�าล/าน ซ่ึงได/มีนโยบายในการ
ก�อสร/างสนามกีฬาระดับอําเภอ และระดับตําบล ของกรมพลศึกษา ซ่ึงได/มีเจ/าหน/าท่ี
จากรมพลศึกษา ได/ออกมาสํารวจเม่ือ ๓ อาทิตย�ก�อน ถ/าได/ก็จะดําเนินการก�อสร/างใน
ป7งบประมาณนี้  ซ่ึงมีองค�ประกอบของสนามกีฬาอําเภอ ดังนี้ 
 

 ๘/ ๑.องค�ประกอบ...... 
 
 



H๘H 
 
 ๑.องค�ประกอบของสนามกีฬาอําเภอ ดังนี้ 
 ๑.๑ สนามกีฬา มีองค�ประกอบของอาคารสถานกีฬาอยู� ๓ องค�ประกอบ คือ 
 H สนามฟุตบอลพร/อมลู�วิ่ง (ลู�ยาง) ขนาดมาตรฐาน ๘ ช�องวิ่งและมีอัฒจันทร�
คอนกรีต เพ่ือนั่งชมกีฬา ขนาดความจุ ๕๐๐ ท่ีนั่ง 
 Hอาคารโรงยิม อเนกประสงค�ขนาดพ้ืนท่ีกว/าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
๑ อาคาร 
 Hลานกีฬาคอนกรีต ขนาดพ้ืนท่ีกว/าง ๒๐ เมตร ยาว 4๐ เมตร ๑ ลาน และ
ขนาด ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร/อมไฟส�องสนาม อีก ๑ ลาน พ้ืนลานกีฬาท้ังหมด
เคลือบผิวหน/าด/วยวัสดุสังเคราะห� 
 ๑.๒ งบประมาณ 
 H งบประมาณการก�อสร/างสนามกีฬาระดับอําเภอ ประมาณ 4๐ ล/านบาท 
 ๑.๓ ขนาดพ้ืนท่ี 
 H ขนาดพ้ืนท่ีสนามกีฬาระดับอําเภอ ประมาณ ๒๕ ไร� 
 ๒. องค�ประกอบของสนามกีฬาตําบล 
 ๒.๑ สนามกีฬาตําบล มีองค�ประกอบของอาคารสถานกีฬาอยู� ๓ 
องค�ประกอบ ดังนี้ 
 Hสนามฟุตบอลพร/อมลู�วิ่ง(ลู�ยาง) ขนาดมาตรฐาน ๘ ช�องวิ่ง ไม�มีอัฒจันทร�
คอนกรีต 
 Hอาคารโรงยิม อเนกประสงค�ขนาดพ้ืนท่ีกว/าง ๒๕ เมตรา ยาว 4๐ เมตร ๑ 
อาคาร ไม�มีผนังโดยรอบ 
 Hลานกีฬาคอนกรีต ขนาดพ้ืนท่ีกว/าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ๑ ลาน พร/อม
ไฟส�องสนาม พ้ืนลานกีฬาท้ังหมดเคลือบผิวหน/าด/วยวัสดุสังเคราะห� 
 ๒.๒ งบประมาณ 
 H งบประมาณการก�อสร/างสนามกีฬาระดับตําบล ประมาณ ๑๒ และ ๑๓ 
ล/านบาท 
 ๒.๓ ขนาดพ้ืนท่ี 
 H ขนาดพ้ืนท่ีสนามกีฬาระดับตําบล ประมาณ ๑๖ ไร� 
สําหรับพ้ืนท่ีก�อสร/างสนามกีฬาระดับตําบล ท่ีโรงเรียนผาป)งวิทยา จะต/องไปสํารวจอีก
รอบหนึ่ง โดยช�างออกไปสํารวจ ในการจัดการแข�งขันกีฬาต�อไปนี้ ก็จะได/มีศูนย�กลาง
ในการจัดการแข�งขันกีฬาระดับอําเภอ ประกอบกับองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ก็เปTนศูนย�กลางของอําเภอแม�พริก และจะมีเจ/าหน/าท่ีจากการกีฬามาช�วยดูและสนาม
กีฬาระดับอําเภอ และในการจัดงานต�าง ๆ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกก็จะมี
รายได/จากการขออนุญาตขอใช/สถานท่ีจัดงาน และทําให/ อบต.แม�พริกมีรายได/เพ่ิม
จากการเช�าอาคารสถานท่ีโรงยิม และทางเจ/าหน/าท่ีจากกรมพลศึกษา ได/ไปสํารวจ 
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแม�พริก เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง และเทศบาลแม�ปุ ไม�มีพ้ืนท่ี 
 

๙/ ในการก�อสร/าง.... 
 



H๙H 
 
ในการก�อสร/างสนามกีฬาระดับอําเภอ และ ได/เสนอสนามกีฬาระดับตําบลแม�พริก  
บริเวณโรงเรียนบ/านผาป)งวิทยา ถ/าเราได/สนามกีฬาระดับอําเภอ จะได/เปTนหน/าเปTนตา
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�ว�าจะรวมหรือยุบรวม เปTนเทศบาลตําบลก็
ตาม เราต/องมีความพร/อมทุก ๆ ด/าน เพ่ือเตรียมความพร/อมในการยกฐานะเปTน
เทศบาลตําบล เพ่ือให/การดําเนินการเสนอโครงการเปTนไปตามระเบียบฯ จะต/องขอ
ความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ดําเนินโครงการบริหาร
จัดการสนามกีฬาระดับอําเภอ ในการนี้จะต/องได/รับความเห็นชอบจากสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก และจะได/ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข/องต�อไป ขอให/สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกช�วยกันพิจารณาให/ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� การก�อสร/างสนามกีฬาระดับอําเภอ เปTนกรมพลศึกษา กระทรวงการท�องเท่ียวและ
ประธานสภาฯ  กีฬา พ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เหมาสมท่ีสุดเพราะเปTนศูนย�กลาง 

ของอําเภอแม�พริกในการจัดการแข�งขันกีฬาระดับอําเภอ ซ่ึงผมเปTนคนบุกเบิกเก่ียวกับ 
การก�อการโรงเรียนแม�พริก เม่ือป7 ๒๕๐4 เม่ือก�อนชื่อโรงเรียนมัธยมแม�พริก และ
ต�อมาได/ ก็ได/เปTนโรงเรียนแม�พริกวิทยา จนถึงป)จจุบันนี้  มีท�านใดจะแสดงความ
คิดเห็นอีกหรือไม� เชิญครับ 

นายศิลปCชัย ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร 
ส.อบต.ม.4 ต.ผาป)ง ส�วนตําบลแม�พริก และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียริ 

ทุกท�าน ผมนายศิลปCชัย  ทิพย�มา ส.อบต.บ/านห/วยไร� เรื่องการก�อสร/างสนามกีฬา 
ระดับตําบล ท่ีโรงเรียนผาป)งวิทยา วันนี้ได/รับเกียรติจาก ผอ.เจริญ  ตาอ/าย 
ผู/อํานวยการโรงเรียนผาป)งวิทยา ได/เข/ามาร�วมประชุมกับสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก ผมคิดว�าท�านผู/อํานวยการโรงเรียนผาป)งวิทยา น�าจะมีข/อมูลนี้ ว�าการ
ก�อสร/างนั้นเหมาะสม มีผลดี ผลเสีย อย�างไร�บ/าง ขอให/ประธานได/เชิญท�านผอ.เจริญ 
ตาอ/าย ผู/อํานวยการโรงเรียนผาป)งวิทยา ได/ชี้แจงกับรายละเอียดเก่ียวกับการก�อสร/าง
สนามกีฬาระดับตําบลด/วย ขอขอบคุณครับ 

นายเจริญ ตาอ/าย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร
ผอ.โรงเรียนผาป)งวิทยา ส�วนตําบลแม�พริก และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ก�ออ่ืนขอ 

แสดงความคิดเห็นว�า งบประมาณตรงนี้ นับว�าเปTนประโยชน�อย�างยิ่ง เราต/องมองไป
 ข/างหน/า ๕H๑๐ ป7 สนามกีฬาระดับอําเภอก็ยังไม�มี ถ/ามีเปTนสิ่งท่ีดี ส�วนสนามกีฬา 

ระดับตําบลก็ยังไม�มี สําหรับพ้ืนท่ีของโรงเรียนผาป)งวิทยา มีท้ังหมด ๒๒ ไร� เปTนท่ีราช 
พัสดุ อยู�ในความรับผิดชอบของโรงเรียนผาป)งวิทยา สําหรับสนามฟุตบอล ก็ต/องไป

 สํารวจอีกรอบหนึ่ง  ผมคิดว�าโรงเรียนผาป)งวิทยาพร/อม ขอให/ทางสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริกให/ความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีไปก�อน แล/วก็ค�อยไปสํารวจพ้ืนท่ี การ

 ก�อสร/างสนามกีฬาระดับ มีประโยชน�แน�นอน เพราะเปTนสนามกีฬามาตรฐาน มีสนาม
 กีฬาพร/อมลู�วิ่ง ถือว�าสมบูรณ�แบบ เปTนโอกาสอันดีมาก ก็คิดว�าคงไม�มีในเรื่องการ
 ก�อสร/างสนามกีฬาระดับตําบล มีแต�สิ่งท่ีดี ๆ ท้ังนั้น ขอบคุณครับ 

 
๑๐/ นางสาวสมหมาย.... 

 



 
H๑๐H 

 
นางสาวมหมาย ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร
หัวหน/าสํานักปลัด อบต. ส�วนตําบลแม�พริก และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ถ/าหาก 

พ้ืนท่ีของโรงเรียนผาป)งวิทยา เปTนท่ีราชการพัสดุ ไม�ใช�ขององค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะต/องขอใช/พ้ืนท่ีจากราชพัสดุก�อน  

นายเจริญ  ตาอ/าย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร 
ผอ.โรงเรียนผาป)งวิทยา ส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน พ้ืนท่ีนี้ 

โรงเรียนผาป)งวิทยาดูแลอยู� เปTนท่ีราชพัสดุ สามารถไปดําเนินการไปก�อสร/างได/ 
นางสาวมหมาย ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร
หัวหน/าสํานักปลัด อบต. ส�วนตําบลแม�พริก และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน  

เนื่องจากท่ีราชพัสดุ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะต/องขอใช/พ้ืนท่ีก�อน ก�อนท่ี
จะเข/าไปดําเนินการก�อสร/าง 

นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน 

เพ่ือให/การดําเนินการเปTนไปตามระเบียบ จะออกไปสํารวจ และไปประสานกับ
เจ/าหน/าท่ี กทท.ถ/าผลเปTนอย�างไรจะแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงป)จจุบันนี้อยู�ในสมัย
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะได/นําเข/าท่ีประชุมสภาฯครั้งต�อไป 
และในป7นี้เราได/เสนอโครงการไปขอก�อสร/างสนามฟุตซอลในเขตพ้ืนท่ีของโรงเรียนใน
เขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก คือ โรงเรียนผาป)งวิทยา โรงเรียนบ/านแม�
เชียงรายลุ�ม โรงเรียนบ/านห/วยข้ีนกวิทยา และโรงเรียนแม�พริกบน ขอบคุณครับ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� สําหรับการขอใช/พ้ืนท่ีของโรงเรียนผาป)งวิทยา สําหรับก�อสร/างสนามกีฬาระดับตําบล 
ประธานสภาฯ  จะได/นําเข/าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ครั้งต�อไป มีท�านใดจะ 

แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม� ถ/าไม�มีจะขอมติท่ีประชุมขอความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ี 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ดําเนินโครงการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับ
อําเภอ 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกดําเนิน
โครงการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับตําบล  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒4 เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ประธานสภาฯ  ดําเนินโครงการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับตําบล  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Hไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญ คุณสมหมาย  ฟ)กเป7Lยม หัวหน/า
ประธานสภาฯ  สํานักปลัด อบต. 
 
 

๑๑/นางสาวสมหมาย................ 
 



 
H๑๑H 

นางสาวสมหมาย ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การ
หัวหน/าสํานักปลัด อบต.  บริหารส�วนตําบลแม�พริก และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ทุกท�าน ในวาระอ่ืน ๆ นี้ มีเรื่องอยู� ๒ เรื่อง เก่ียวกับเรื่องคณะกรรมการ
แผนพัฒนา ซ่ึงจะได/หมวดวาระในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  มีอยู� ๒ คณะ คือ  
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล ซ่ึงคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก จํานวน ๓ ท�าน ซ่ึงแต�ละคณะจะหมดวาระในวันท่ี ๒ มีนาคม 
๒๕๕๙ เม่ือได/รับการคัดเลือกแล/ว นายกจะได/ประกาศและออกคําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาฯ  มีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบล เปTนประธาน 
มีรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ๒ ท�าน เปTนกรรมการ มีสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีได/รับการคัดเลือก จํานวน ๓ ท�าน 
ผู/ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท�าน ผู/แทนส�วนราชการ จํานวน ๓ ท�าน มีปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเปTนกรรมการและเลขานุการ และหัวหน/าสํานัก
ปลัด อบต.เปTนผู/ช�วยกรรมการและเลขานุการ โดยจะดําเนินการคัดเลือกทีละ
คณะ มีผู/เสนอ ๑ ท�าน และผู/รับรอง ๒ ท�าน ซ่ึงจะเลือกจากสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ตอนนี้ขอคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จํานวน ๓ ท�าน มีผู/เสนอ ๑ ท�าน และผู/
รับรอง ๒ ท�าน ซ่ึงคนเดิมก็ไม�มีป)ญหา ประกอบด/วย   
                  ๑. นายศิลปCชยั  ทิพย�มา 

              ๒.นายเชิด    ป)ญญาชัย   
              ๓.นายวิทยา   กองใจ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงค�   เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/เสนอรายชื่อ  
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีผู/เสนอ  
    ๑ ท�าน และผู/รับรอง ๒ ท�าน เชิญครับ 
   คนท่ี ๑ 
นายสง�า  ป)ญญาดิบวงศ�   ผมนายสง�า  ป)ญญาดิบวงศ� ขอเสนอ นาย ศิลปCชัย  ทิพย�มา ครับ  
ส.อบต. ม.4 .ต.แม�พริก 
นายสมศักด์ิ  เมืองเหมอะ  ผมนายสมศักด์ิ  เมืองเหมอะ ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๑๑ ต.แม�พริก 
นางสาคร อุปาละ     ดิฉัน นางสาคร  อุปาละ  ขอรับรองค�ะ 
ส.อบต. ม.๙ ต.แม�พริก    
   คนท่ี ๒ 
นายวิทยา  กองใจ    ผมนายวิทยา  กองใจ ขอเสนอ นายพิสิฐ  วงศ�สี ครับ  
ส.อบต. ม.๓ ต.แม�พริก 
นายสุข  ยศวงศ�          ผมนายสุข  ยศวงศ�  ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๖ .ต.แม�พริก 
 

๑๒/ นายสมใจ..... 



 
H๑๒H 

 
นายสมใจ  ชาวงษ�          ผมนายสมใจ  ชาวงษ�  ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม๘.ต.แม�พริก    
   คนท่ี ๓ 
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ  ผมนายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ขอเสนอ นายนิต  ปาเป78ยม ครับ  
ส.อบต. ม.4 .ต.ผาป)ง 
นายสามารถ  ไชยอาษา           ผมนายสามารถ  ไชยอาษา ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม. ๕ ต.ผาป)ง 
นายชาญกิจ  ป)ญญาดิษวงศ�       ผมชาญกิจ  ป)ญญาดิบวงศ� ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.4 .ต.แม�พริก    
นางสาวสมหมาย  ฟ)กเป7Lยม สรุปคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ประกอบด/วย 
หัวหน/าสํานักปลัด อบต.  ๑. นายศิลปCชัย  ทิพย�มา 

2. นายพิสิฐ  วงศ�สี 
3. นายนิต  ปาเป78ยม 
ต�อไปเปTนการเลือกต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ชึ๋งคนเดิม ประกอบด/วย 
1. นายไพรัตน�  คันธชุมภู 
2. นายสมศักด์ิ  เมืองเหมอะ 
3. นางสาคร  อุปาละ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงค�   เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/เสนอรายชื่อ  
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีผู/เสนอ ๑ ท�าน และ 
   ผู/รับรอง ๒ ท�าน เชิญครับ 
   คนท่ี ๑ 
นายนิต  ปาเป78ยม   ผมนายนิต  ปาเป78ยม.ขอเสนอ นายวิทยา กองใจ ครับ  
ส.อบต. ม.๙ .ต.แม�พริก 
นายสมัก  เกตเพ็ช             ผมนายสมัก  เกตเพ็ช ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๕ ต.ผาป)ง 
นายอ9อด  คําภีระเตรียมวงศ� ผมนายอ9อด  คําภีระเตรียมวงศ� ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม..๑๐ ต.แม�พริก    
   คนท่ี ๒ 
นายวิทยา  กองใจ   ผมนายวิทยา  กองใจ  ขอเสนอ นายสุข  ยศวงศ� ครับ 
ส.อบต. ม.๓ .ต.แม�พริก 
นายจรัญ  ดีหล/า            ผมจรัญ  ดีหล/า ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๖ .ต.แม�พริก 
นายสง�า  ป)ญญาดิษวงศ�          ผมนายสง�า  ป)ญญาดิษวงศ� ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.4 ต.แม�พริก    
 

๑๓/ คนท่ี ๓..... 



 
H๑๓H 

 
   คนท่ี ๓ 
นายสมัก  เกตเพ็ช          ผมนายสมัก  เกตเพ็ช  ขอเสนอ นายไพรัตน�  คันธชุมภู ครับ  
ส.อบต. ม. ๕ ต.แม�พริก 
นายศิลปCชัย  ทิพย�มา          ผมนายศิลปCชัย  ทิพย�มา ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.4 ต.ผาป)ง 
นายวิทยา กองใจ              ผมนายวิทยา  กองใจ ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๓ .ต.แม�พริก    
นางสาวสมหมาย  ฟ)กเป7Lยม สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ ประกอบด/วย 
หัวหน/าสํานักปลัด อบต.  ๑. นายวิทยา  กองใจ 

2. นายสุข  ยศวงศ� 
3. นายไพรัตน�  คันธชุมภู 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงค� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ผมมีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ทราบ เรื่องแรก ช�วงนี้มีผู/พิการมาทํางานท่ีองค�การบริหารส�วน 

ตําบลแม�พริก และท่ีอ่ืน จํานวน ๖ ท�าน มาอยู�ท่ี  อบต.แม�พริก จํานวน ๒ คน อยู�ท่ี
บ/านแม�เชียงรายลุ�ม ๒ คน โรงเรียนผาป)งวิทยา จํานวน ๑ คน รพ.สต.บ/านผาป)งกลาง 
จํานวน ๑ คน ซ่ึงได/รับการสนับสนุนจาก บริษัท โคนมHไทยเดนหมาก มาช�วยเหลือคน
พิการให/มีงานทํา จํานวน ๘ เดือน  อาทิตย�หนึ่งทํางาน 4 วัน โดยได/รับเงินเดือนๆ ละ 
๖,๒๐๐ บาท  รับจริง ๕,๕๐๐ บาท ส�วนท่ีเหลือนําเข/ากองทุนชมรมคนพิการอําเภอ
แม�พริก เปTนโครงการท่ีดีมากท่ีให/คนพิการมีรายได/ ส�วนคนพิการท่ีอยู� รพ.สตบ/านผา
ป)งกลาง จะให/มาอยู�ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อาทิตย�ละ ๑ วัน ใครอยาก
นวดก็เชิญได/ท่ี อบต.แม�พริก ถ/าได/รับการสนับสนุนงบประมาณมาอีกจะให/ไปอยู�ตาม
วัด และ โรงเรียน รพ.สต.ท่ีเหลือ  ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
 เรื่องท่ี ๒ เรื่องภัยแล/ง หมู�บ/านท่ีรับกระสอบทรายได/แล/ ขอให/รีบไป
ดําเนินการ และถ�ายรูปก�อนทํา ขณะทํา ทําเสร็จแล/ว ส�งให/ ปOองกัน อบต.แม�พริก 
เพ่ือท่ีจะได/รายงานให/อําเภอและจังหวัดทราบต�อไป สําหรับบ/านแพะดอกเข็ม ทาง 
อบต.ได/ไปสํารวจแล/วเรื่องประปา จะได/จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ประปาให/ สําหรับเรื่อง 
ซัมเมอร�ส ให/ทางหมู�บ/านดําเนินการเอง สําหรับบ�อน้ําต้ืน กําลังให/ช�างประมาณการ 
เพ่ือเตรียมความพร/อมเก่ียวกับภัยแล/ง และหมู�ท่ี๑๐ เรื่องบ�อน้ําบาดาล จะซ้ือท�อไปให/ 
และบ/านใหม�รุ�งเรือง ทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/ให/นายอําเภอแม�พริกไป
เปUดอย�างเปTนทางการแล/ว ซ่ึงเปTนระบบประปา ก�อสร/างหอถังสูง 
 
 

๑4/ เรื่องท่ี ๓...... 
 



H๑4H 
 

 เรื่องท่ี ๓ เรื่องนโยบายของผู/ว�าราชการจังหวัดลําปาง เก่ียวกับเรื่อง ๕ ส.  
ซ่ึงทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/ทําการปรับปรุงภูมิทัศน� บริเวณสํานักงาน
งาน และนอกสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก โดยมีการปรับปรุงห/อง 
ทํางาน และปรับปรุงห/องน้ํา 4 จุด บริเวณอาคารสํานักงาน ๓ จุด และ บริเวณข/าง
ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จํานวน ๑ จุด เพ่ือรองรับท่ีองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกจะได/ประชุมหัวหน/าส�วนอําเภอแม�พริก ในเดือนเมษายน 
๒๕๕๙ สําหรับเดือนมีนาคม เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง เปTนเจ/าภาพในการจัด
ประชุมหัวหน/าส�วนราชการอําเภอแม�พริก และป)จจุบันองค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริกไม�มีห/องเก็บพัสดุ จะต/องก�อสร/างห/องเก็บพัสดุ เพ่ือให/การจัดกิจกรรม ๕ ส. ให/มี
ประสิทธิภาพและมีท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ� ให/เปTนระเบียบเรียบร/อย 
 เรื่องท่ี 4 เรื่อง ขอความร�วมมือให/สมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
ทุกท�าน ช�วงรายชื่อผู/ด/อยโอกาสให/องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เพ่ือจะได/นําส�ง
ให/สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดลําปาง โดยจะได/รับการ
สนับสนุนรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปTนค�าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ในการซ�อมแซมบ/าน โดยให/
จัดส�งรายชื่อ พร/อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ/าน ให/กับ อบต.แม�พริก เพ่ือท่ีจะได/
ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข/องต�อไป 
 เรื่องท่ี ๕ สําหรับเรื่องการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ/างในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จะให/ดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ทุกโครงการ 
สําหรับโครงการของป7งบประมาณ ๒๕๕๙ จะรีบดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ/างจ/าง ให/แล/ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ แต�ท้ังนี้ก็ต/องดูงบประมาณขององค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกท่ีจัดเก็บได/และท่ีได/รับจัดสรรมา ว�ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม� 
สําหรับการแก/ป)ญหาเรื่องน้ําท�วม บ/านสันข้ีเหล็ก จะให/ช�างไปดูและประมาณการราคา 
โดยข้ันแรกจะนําหินคลุกลงไปก�อน หลังจากนั้นค�อยเทคอนกรีตทับอีกรอบหนึ่ง และ
บ/านวังสําราญ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได/เสนอโครงการไปแล/ว เปTนงบเหลือ
จ�ายงบบูรณาการของจังหวัดลําปาง  ซ่ึงบ/านวังสําราญมีถนนอยู� 4 เส/น เปTนลูกรัง ๑ 
เส/น การสัญจรไปมาไม�สะดวก และข�าวดีบ/านวังสําราญได/รับรางวัลหมู�บ/านปศุสัตว�
ดีเด�นระดับภาค และระดับประเทศยังไม�ประกาศผล ซ่ึงถ/าได/จะได/งบประมาณ 
๙๐๐,๐๐๐ บาท และ อบต.แม�พริก ได/เสนอโครงการไป ๒ โครงการ จังหวัดได/ให/
ความเห็นชอบแล/ว รอให/กรมอนุมัติ เพ่ือจะก�อสร/างถนนประมาณ 4H ๕ ร/อยเมตร 
 เรื่องท่ี ๖  เรื่อง    ขอความร�วมมือให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก สมัครเข/าไลน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เพ่ือใช/ในการ
ประชาสัมพันธ�ข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  บางครั้งจะส�งไปทาง
ไลน�ก�อน และหนังสือจะตามไปทีหลัง เพ่ือความรวดเร็วในการการประสานงาน 
 เรื่องท่ี ๗ ตามท่ีผมได/ไประชุมชมรมนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแห�ง
ประเทศไทย และองค�การบริหารส�วนตําบลท่ัวไปเทศจะมาประชุมท่ีจังหวัดลําปาง  
 

๑๕/ ระหว�าง...... 
 



 
H๑๕H 

 
ระหว�างวันท่ี ๒๕H๒๗  กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ท/องถ่ินท่ัวประเทศ ได/ทําเรื่องขออนุมัติใช/
เงินสะสม เงินทุนสํารองจ�าย เพ่ือกระตุ/นเศรษฐกิจ ไปให/นายกรัฐมนตรีอนุมัติ การจ�าย
ขาดเงินสะสม และเงินทุนสํารองจ�าย จะมีข้ันตอนและวิธีการจ�ายอยู� ซ่ึงป)จจุบันนี้
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีเงินสะสม ประมาณ ๕ ล/านกว�าบาท และเงินทุน
สํารองจ�าย ประมาณ ๕ ล/านกว�าบาท ซ่ึงเงินสะสมของท/องถ่ินท่ัวประเทศมีประมาณ 
๓ แสนล/านกว�าบาท และถ/าอนุมัติให/ใช/เงินสะสมและเงินทุนสํารองจ�ายได/ ก็จะช�วย
แก/ไขป)ญหาความเดือดร/อนของประชาชนได/ และให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกได/เตรียมโครงการเตรียมไว/ด/วย ท่ีผ�านมาได/ไปประชุมท่ีอําเภอแม�พริกมา 
ท�านผู/ว�าราชการจังหวัดลําปางได/เน/นเก่ียวกับการท�องเท่ียวในเชิงอนุรักษ� ซ่ึงทาง
เทศบาลตําบลแม�ปุ และเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ได/สเนอโครงการตลาดน้ํา 
แม�น้ําวัง และองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได/เสนอโครงการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
ท่ีบ/านแม�เชียงรายลุ�ม เปTนการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�เก่ียวกับปZา เท่ียวดูดเห็ดโคน แย/ 
และ อ่ีงอ�าง และกรมชลประทาน กําลังปรับปรุงภูมิทัศน� อ�างเก็บน้ําผาวิ่งชู/ เปTน
สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และมีหมู�บ/านโฮมสเตย� เพ่ือสร/างรายได/ให/กับประชาชน
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และส�วนของบ/านปางยาว เปTนโครงการของ
หน�วยต/นน้ําบ/านปางยาว จะมีถนนไปยังอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และไปยังตําบลผาป)ง 
และจะมีพลังงานไฟฟOาชีวมวล 
 เรื่องท่ี ๘ ถ/ามีการฝdกอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกับสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
จะให/สมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/ไปอบรม เพ่ือนําความใหม� ๆ มา
พัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ต�อไป 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายศิลปCชัย ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร 
ส.อบต.ม.4 ต.ผาป)ง ส�วนตําบลแม�พริก และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ 

ทุกท�าน ผมนายศิลปCชัย  ทิพย�มา ส.อบต.บ/านห/วยไร� ผมมีเรื่องสอบถามคือ ขอทราบ
รายชื่อผู/พิการท่ีไปทํางาน ในเขตตําบลผาป)ง ขอทราบรายชื่อด/วยครับ และนายกได/
พูดเรื่องการปรับปรุงห/องทํางาน และปรับปรุงห/องน้ํา ขององค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก ขอฝากให/ปรับปรุงห/องทํางานของรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
น�าจะดี ขอบคุณครับ 

นายโสฬส มุ�ยแดง เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร
นักพัฒนาชุมชน  ส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน สํารับ 

คนพิการท่ีไปทํางานท่ีตําบลผาป)ง มีจํานวน ๒ ท�านดังนี้ 
1. นายศรราม  คันธชุมภู  อยู�ท่ีโรงเรียนผาป)งวิทยา 
2. นางสาวน/อย คําสันทราย อยู�ท่ี รพ.สต.บ/านผาป)งกลาง 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ/าไม�มีขอปUดการประชุม และขอให/
ประธานสภาฯ  เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 

๑๖/ ปUดประชุม...... 



 
H๑๖H 

 
 

 
                                            ปUดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  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 
 
 


