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

วันพุธท่ี  ๑๑ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

33333333333333333333333333333 
ผู2มาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ 3 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      ดีหล2า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก2วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม2จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป$Bยม 
นายเชิด         ป>ญญาชัย 
นายอCอด     คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญEู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ2ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปIชัย    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      ดีหล2า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ       วงศ�สี 
สายันต�   แก2วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ� 
วิยะดา    โม2จันทร� 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป$Bยม 
          3 
อCอด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญEู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ  เสนจุ2ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปIชัย    ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
นันทวัฒน�  เตชะ  
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ผู2เข2าร�วมประชุม 

คณะผู2บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ลําดับท่ี ชื่อ 3 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางสาวกรรณิกา   แก2วน2อย 

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

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองคํา      จินะสะทุ�ง 
กรรณิกา     แก2วน2อย 

ผู2เข2าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ2าง/ผู2เข2าร�วมรับฟ>ง 

ลําดับท่ี ชื่อ 3 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

นางสาวสมหมาย     ฟ>กเป$Mยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก2ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายอินทร จันทร�ตา 
นายแดง คําภิระปาวงค� 
นายวิทยา  อ�วมนุ2ย 
นายทวี  พุทธวงษ� 
นายทองสุข  อุตบัววงค� 
นางสาววราพร เชียงตัน 
นางสมรักษ�  พันธะโฮม 
นายญาณภัทร เหมชัย 

หัวหน2าสํานักปลัด 
ผู2อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ2าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ2าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ2าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร2อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร2อย 
ประชาคมหมู�บ2าน ม.๘ ต.ผาป>ง 
ผญบ. ม. ๑๑ ต.แม�พริก 
ผช.ผญบ. ม. ๗ ต.แม�พริก 
ประธานประชาคม ม.๕ ต.แม�พริก 
ประชาคม ม. ๓ ต.ผาป>ง 
ผช.ผญบ.ม. ๙ ต.แม�พริก 
ผญบ.ม. ๘ ต.แม�พริก 
นายช�างชลประธาน 

สมหมาย   ฟ>กเป$Mยม 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
        3 
โสฬส  มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย  ปลัดนู 
นฤมล  ปOอเครือ 
ชนันธร  ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก2ว 
 
สงัด  ทุยะทา 
อินทร  จันทร�ตา 
แดง คําภิระปาวงค� 
วิทยา อ�วมน2อย 
ทวี  พุทธวงษ� 
ทองสุข  อุตบัววงค� 
วราพร  เชียงตัน 
สมรักษ�  พันธะโฮม 
ญาณภัทร เหมชัย 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป$  ๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได2ตรวจรายชื่อแล2ว ครบองค�ประชุม มีผู2มาร�วมประชุม จํานวน ๒๕ ท�าน ผู2ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ ร�วมประชุม จํานวน  ๑ ท�าน คือ เชิด  ป>ญญาชัย  โดยมี นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน2าท่ีเปTนประธาน ในท่ีประชุม 
และ ได2เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและขอให2สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนกล�าวเปUดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป$    เรียกประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู2บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู2ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ  ผู2แทนประชาคม ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕๕๙ ผมมีเรื่องท่ีจะแจ2งให2ทราบ ดังนี้ 
เรื่องท่ี ๑ ในช�วงท่ีผ�านมาได2เกิดวาตภัยข้ึน ในเขตตําบลผาป>ง และตําบลแม�พริก  
รวม ๓ ครั้งด2วยกันคือ 
 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ีตําบลผาป>ง 
 ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ีตําบลแม�พริกและผาป>ง 
 ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีตําบลแม�พริก 
ค�าเสียหายขอให2นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได2ชี้แจงเชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 
   สําหรับค�าเสียหายในครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๙๕,๔๑๐ บาท 
   และค�าเสียหายเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ วันท่ี  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จํานวน 
   ๔๔๑,๐๕๙ บาท  รวมท้ังสิ้น ๕๓๖,๔๖๙  บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรื่องท่ี ๒ แนะนํานางสาวกรรณิกา  แก2วน2อย เลขานายกองค�การบริหารส�วนตําบล
ประธานสภาฯ  แม�พริก ซ่ึงมาดํารงตําแหน�งเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ท�านคณะผู2บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ2งให2ทราบหรือเปล�าครับ 
ประธานสภาฯ   

๔/นายถนอมชัย..... 
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นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องให2ทราบไหมครับ ถ2ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
            สมัยท่ี ๑   ประจําป$ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู2บริหารท2องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ประธานสภาฯ  ผู2ทรงเกียรติ ผู2แทนประชาคม และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได2ส�งให2 
                               พร2อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล2ว ท�านสมาชิก คงจะได2อ�านมาเรียบร2อยแล2ว   

                     มีท�านใดมีข2อสงสัย หรือ จะแก2ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
                     ส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป$ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ�  
                     ๒๕๕๙   หรือไม� ถ2าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการประชุมสมัย 
                     สามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป$ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ โดยการยกมือข้ึน 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประจําป$ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภาฯ  ๑ ประจําป$ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓  กุมภาพันธ� ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร  
                                       ประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เนื่องจากวันนี้มีนายช�างชลประทาน มาร�วมประชุม เพ่ือมาชี้แจงเก่ียวกับขอความ 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบในการขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร ประกอบโครงการ  

ระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง จึงขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๖ มาเปTนวาระท่ี ๓ แทน ส�วนระเบียบวาระท่ี ๓ เปTนระเบียบวาระท่ี 

 ๔  ระเบียบวาระท่ี ๔ เปTน ระเบียบวาระท่ี ๕ และระเบียบวาระท่ี ๗ คงเดิม 
มติท่ีประชุม  3รับทราบ3 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงค� ขอเชิญนายช�างชลประทาน ได2ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอความเห็นชอบในการ
ประธานสภาฯ  ขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร  ประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ํา 

แม�พริก (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง เชิญครับ 
นายญาณภัทร  เหมชัย เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู2บริหารท2องถ่ิน ท�าน
นายช�างชลประทาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�านครับ 

กระผม นายญาณภัทร  เหมชัย นายช�างชลประทาน  ตามท่ีสํานักงานก�อสร2าง
ชลประทานขนาดกลางท่ี ๒ กองพัฒนาแหล�งน้ําขนาดกลาง มีแผนงาน/โครงการ 
ก�อสร2างระบบส�งน้ําพร2อมอาคารประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก(ผาวิ่งชู2) 
 

๕/ เนื่องจาก...... 
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เนื่องจากพ้ืนท่ีก�อสร2างดังกล�าวส�วนหนึ่งอยู�ในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริก และเพ่ือให2การ 
ดําเนินการก�อสร2างแล2วเสร็จตามแผนงาน/โครงการ ดําเนินงานท่ีได2กําหนดไว2 ในการ
นี้ สํานักงานก�อสร2างชลประทานขนาดกลางท่ี ๒ กองพัฒนาแห�งน้ําขนาดกลางท่ี ๒  
จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือ
ประกอบการขออนุญาตใช2พ้ืนท่ีปXา ต�อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
จังหวัดลําปาง ถ2าไม�ขออนุญาตขอใช2พ้ืนท่ีปXา การดําเนินการตามโครงการก�อสร2าง
ระบบส�งน้ํา พร2อมอาคารประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู2)  ก็ไม�
สามารถดําเนินการได2 จะต2องได2รับความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริกก�อน เพ่ือเสนอไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข2องต�อไป มีท�านจะมีข2อซักถามหรือข2อ
สงสัยเก่ียวกับโครงการฯนี้ครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 

สําหรับการดําเนินการตามโครงการ ก�อสร2างระบบส�งน้ําพร2อมอาคารประกอบ
โครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก(ผาวิ่งชู2) ของกรมชลประทาน ส�วนหนึ่งอยู�ในเขต
ตําบลแม�พริกในการดําเนินการในพ้ืนท่ีปXาไม� จะต2องขออนุญาตขอใช2พ้ืนท่ีปXา โซนฝ>Mง
ช2าย ซ่ึงจะต2องได2รับความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกก�อน 
และเสนอไปยังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม และได2ประสานกับนาย
ช�างชลประทาน เก่ียวกับให2ส�งแผนผังบริเวณก�อสร2างโครงการดังกล�าวซ่ึงโครงการอยู�
ในพ้ืนท่ีบ2านร�มไม2ยาง และส�งน้ําไปยังตําบลผาป>ง และนายช�างชลประทานจะได2ส�ง
แผนผังบริเวณก�อสร2างมาให2ดู ซ่ึงทางฝ>Mงช2ายและขวา โดยได2คุยกันแล2วเก่ียวกับป>ญหา
และผลกระทบในการก�อสร2างตามโครงการนี้ ซ่ึงทุกฝXายจะได2รับผลประโยชน�
เหมือนกัน และทางกรมชลประทานได2เคลียร�พ้ืนท่ีเรียบร2อยแล2ว กรมชลประทานจึง
นําเรื่องนี้เข2าท่ีประชุมเพ่ือความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เพ่ือจะได2นําเสนอสกนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม จังหวัดลําปางต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอให2สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะ
ประธานสภาฯ  ในพ้ืนท่ีของโครงการก�อสร2างโครงการดังกล�าว 
นายนิต  ปาเป$Bยม ผมอยากทราบว�าโครงการนี้จะขอพ้ืนท่ีโซนฝ>Mงซ2ายหรือฝ>Mงขวา ครับ 
ส.อบต.ม.๙.ต.แม�พริก 
นายญาณภัทร เหมชัย ตอนนี้ขอใช2พ้ืนท่ีปXาฝ>Mงซ2ายก�อน ส�วนฝ>Mงขวาเราใช2มติของ ครม.โดยไม�ต2องขออนุญาต
นายช�างชลประทาน        ขอใช2พ้ืนท่ีปXา จากกรมปXาไม2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เราควรขออนุญาตขอใช2พ้ืนท่ีปXาไม2 ท้ังฝ>Mงซ2ายและฝ>Mงขาว เพ่ือให2การดําเนินการ
ประธานสภาฯ  โครงการได2รวดเร็วยิ่งข้ึน 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน

  สรุปว�า ทางกรมชลประทานขอใช2พ้ืนท่ีปXาฝ>Mงซ2ายก�อน ซ่ึงมีบ2านสันข้ีเหล็ก ผ�านบ2าน 
ร�มไม2ยาง ไปทางแม�ปุ ฝ>Mงทางนั้นก�อน และทางฝ>Mงขวาจะได2ดําเนินการไปดูแนวเขตของ 

๖/ ฝ>Mงซ2าย.... 
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ฝ>Mงซ2ายก�อนและทางฝ>Mงขวาได2ดําเนินการสํารวจและออกแผนผังบริเวณจะจะได2นํามา 
เข2าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เพ่ือขออนุญาตใช2พ้ืนท่ีปXาต�อไป  
ซ่ึงเนื่องจากฝ>Mงขาวได2เปลี่ยนแนวใหม�ในการก�อสร2าง กําลังแล2วเสร็จแล2ว เก่ียวกับ
แผนผังบริการดําเนินการตามโครงการ  

นายญาณภัทร เหมชัย ตอนนี้ทางสํานักงานก�อสร2างชลประทานขนาดกลางท่ี ๒ กองพัฒนาแหล�งน้ําขนาด
นายช�างชลประทาน กลางท่ี ๒ ได2สํารวจสถานท่ีก�อสร2างแนวใหม�เสร็จเรียบร2อยแล2ว ซ่ึงจะได2รู2ว�าอยู�ในเขต 

พ้ืนท่ีปXา  กําลังเตรียมเอกสารเพ่ือขออนุญาตขอใช2พ้ืนท่ีปXาไม2ในพ้ืนท่ีฝ>Mงขวาซ่ึงแนวเขต
เก�าใช2ไม�ได2 ทางเราได2ใช2แนวเขตใหม�  ตอนนี้ได2ไปสํารวจแล2ว ฉะนั้นเราจะต2องขอ
อนุญาตขอใช2พ้ืนท่ีปXาก�อนถึงจะดําเนินการตามโครงการได2 สําหรับเอกสารท่ีจะขอ
อนุญาตขอใช2พ้ืนท่ีปXา ซ่ึงจะต2องได2รับความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกก�อน จึงจะดําเนินการส�งเรื่องไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข2องต�อไป 

นายประจักษ�  อ�อธิวงศ� สําหรับทางแม�ปุ ได2ดําเนินการขออนุญาตให2ใช2พ้ืนท่ีปXาไปแล2วหรือยัง 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย ทางเทศบาลตําบลแม�ปุทางสภาเทศบาลตําบลแม�ปุได2ได2ให2ความเห็นชอบเรียบร2อย 
นายก อบต.แม�พริก แล2วมีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีข2อซักถามหรือข2อเสนอแนะ 
นายประจักษ�  อ�อธิวงศ� อะไรเพ่ิมอีกหรือไม� เชิญครับ 
นายสง�า  ป>ญญาดิษวงศ� เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู2บริหาร ท�านสมาชิก 
ส.อบต.ม. ๔. ต. แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ชาวบ2าน ๓ หมู�บ2าน บอกว�าทาง

ชลประทานไม�ได2ไปประชุมกับชาวบ2านว�าทําจริงหรือไม� ขอให2ทางชลประทานได2ไป 
 ชี้แจงให2กับชาวบ2านท้ังสามหมู�บ2านด2วย  
นายญาณภัทร เหมชัย ทางสํานักงานก�อสร2างชลประทานขนาดกลางท่ี ๒ กองพัฒนาแหล�งน้ําขนาดท่ี ๒ ได2 
นายช�างชลประทาน ไปประชุมชี้แจงให2กํานัน ผู2ใหญ�บ2าน เรียบร2อยแล2ว ซ่ึงผมมีหลักฐานว�าได2ไปประชุม 
 เด๋ียวผมจะถ�ายเอกสารให2 ซ่ึงพ้ืนท่ีดําเนินการประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ซ่ึงได2มีแนวเขต 
 ในการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงโครงการจะได2ดําเนินการในป$ ๒๕๖๐ สําหรับ

เอกสารจะถ�ายให2กับหมู�ท่ีอยู�ในเขตดําเนินการก�อสร2างตามโครงการฯ มีท�านใดจะมีข2อ
ซักถามหรือข2อสงสัยอีกหรือไม�ครับ  

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� สําหรับการขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร ประกอบ โครงการ 
ประธานสภาฯ  ประกอบโครงการอ�างเก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง มีท�านใดจะ 

แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม� ถ2าไม�มีจะขอมติท่ีประชุมขอความเห็นชอบขอใช2พ้ืนท่ี 
   เพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร ประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก 
                              (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง ท้ังฝ>Mงซ2ายและขวา 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร
ประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง ท้ังฝ>Mงซ2าย และขวา 
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ จํานวน ๒๕ เสียง 
 

๗/ นายประจักษ�.... 
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นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบขอใช2พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร2าง ระบบส�งน้ําพร2อมอาคาร 
ประธานสภาฯ ประกอบโครงการระบบอ�างเก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู2) จังหวัดลําปาง ท้ังฝ>Mงซ2าย และขวา 

โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑) 
             เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเรียนเชิญ หัวหน2าสํานักปลัด ได2ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการพิจารณาขอความ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบร�างแผ�นพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี ๒  เชิญครับ 
นางสาวสมหมาย ฟ>กเป$Mยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู2บริหารท2องถ่ิน ท�าน 
หัวหน2าสํานักปลัด  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน และความจําเปTนในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 
ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2อนุมัติและประกาศใช2แผนพัฒนาสามป$ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ 3๒๕๖๑) เม่ือวันท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยได2พิจารณาคัดเลือกแผนงาน /โครงการไปจัดทําข2อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จสิ้น และได2ประกาศใช2
ข2อบัญญัติฯ เม่ือวันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก มีความจําเปTนต2องเพ่ิมเติมโครงการท่ีมีความจําเปTนเร�งด�วนและมีความสําคัญ
ท่ีจะต2องเร�งรีบดําเนินการ  
๑. เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป$ให2เหมาะสมกับสภาวการณ�ท่ีเกิดข้ึนในป>จจุบัน 
๒. เพ่ือต2องการแก2ไขป>ญหาความเดือดร2อนของประชาชน 
๓. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท่ีแถลงต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกอีกท้ังสามารถรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปTนภารกิจ
ท่ีมิได2บรรจุอยู�ในแผนงาน /โครงการของแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๕๙3๒๕๖๑) โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครอง ส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข2อ ๔ วรรค ๑๙ และข2อ ๒๒ (การเพ่ิมเติม
แผนงาน /โครงการท่ีไม�มีอยู�ในแผนพัฒนาสามป$ให2ปรากฏไว2ในแผนพัฒนาสามป$) ข2อ 
๔ วรรค ๒๐ และข2อ ๒๒ (การเปลี่ยนแปลง การทําวัตถุประสงค�และสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จึงได2จัดทํา
แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ 3๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) เพ่ือให2
การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เปTนไปด2วยความเรียบร2อย 
สามารถนําป>ญหา และความต2องการไปสู�การปฏิบัติท่ีแท2จริง พร2อมท้ังก�อให2เกิด
ประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป และมีได2การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต. เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก เปTนประธาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก ซ่ึงมีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเปTนประธาน เพ่ือนําเข2าท่ีประชุม 

๘/ สภา..... 
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สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ให2ความเห็นชอบต�อไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

                              ส�วนท่ี ๒ สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป$ 
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ 
โครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๕๙3๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี ๒ มีจํานวน  ๑๙  โครงการ 
ใช2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๖,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
โครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาด2านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
๑. โครงการขุดบ�อน้ําต้ืนพร2อมระบบประปาแก2ป>ญหาภัยแล2ง บ2านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ 
    ต.แม�พริก อ.แม�พริก   จ.ลําปาง 
๒. โครงการปรับปรุงระบบประปาแก2ไขป>ญหาภัยแล2ง บ2านห2วยข้ีนก หมู�ท่ี ๗ 
    ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๓. โครงการขุดบ�อน้ําต้ืนพร2อมระบบประปา บ2านปางยาว หมู�ท่ี ๘ ต.แม�พริก  
    อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๔. โครงการขุดบ�อบาดาลระบบประปาหมู�บ2าน บ2านร�มไม2ยาง หมู�ท่ี ๙ ต.แม�พริก  
   อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๕. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ2าน บ2านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี ๑๐  
   ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๖. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ2าน บ2านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี ๑๑  
   ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๗. โครงการขุดบ�อกลางสระ บ2านห2วยไร� หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
๑. โครงการขุดสระเก็บน้ําพร2อมลําเหมือง บ2านวังสําราญ หมู�ท่ี ๖ ต.แม�พริก 
   อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๒. โครงการขุดลอกหน2าฝายโฮ2งผักชี บ2านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี ๑๑ ต.แม�พริก  
   อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
๓. โครงการขุดลอกหน2าฝายทุ�งตีนดอย บ2านเด�นอุดม หมู�ท่ี ๕ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก 
   จ.ลําปาง 
๔. โครงการขุดลอกหน2าฝายทุ�งหล�าย บ2านเด�นอุดม หมู�ท่ี ๕ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก 
   จ.ลําปาง 
ยุทธศาสตร'ท่ี ๗ การพัฒนาด*านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม 
แนวทางท่ี ๒ การปOองกันการทําลาย การบําบัดฟ̂Bนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม 
 ๑.โครงการขุดลอกลําห2วยแม�ขยาก บ2านผาป>งกลาง หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก  
   จ.ลําปาง 

๙/๒.โครงการ....  
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 ๒.โครงการขุดลอกลําห2วยแม�ขยาก บ2านห2วยไร� หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก  จ.ลําปาง  

       ๓.โครงการขุดลอกลําห2วยแม�ปุ บ2านห2วยไร� หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง  
   โครงการในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร'ท่ี ๑ การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน  
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาการคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 
๑. ก�อสร2างถนนคอนกรีตสายซอย ๑ เชื่อมซอย ๖ บ2านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ 
    ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง   
๒. โครงการก�อสร2างถนนลูกรังสายทุ�งใต2 บ2านวังสําราญ หมู�ท่ี ๖ ต.แม�พริก อ.แม�พริก          
   จ.ลําปาง  
๓. ก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ2านวังสําราญ3สี่แยกน้ําปลา หมู� ๖ ต.แม�พริก  
   อ.แม�พริก จ.ลําปาง 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
๑. โครงการขุดลอกเข่ือนแม�ก_องจาง บ2านผาป>งหลวง หมู�ท่ี ๒ ต.ผาป>ง อ.แม�พริก 
จ.ลําปาง 
ยุทธศาสตร'ท่ี ๘ การพัฒนาด*านการเมือง9การบริหาร 
แนวทางท่ี ๕ แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช*และ
สถานท่ีปฏิบัติงานให*เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
1. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค�  
สําหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑) เพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๒องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตําบลแม�พริก จังหวัดลําปาง และ 
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาสามป$(พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑) องค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ท�านสมาชิกทุกท�านคงได2ไปศึกษาดู
รายละเอียดเรียบร2อยแล2ว ท�านสมาชิกสภาท�านใดมีข2อสงสัย สอบถามได2 

นายศิลปIชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู2บริหาร และ 
ส.อบต. ม.๔ ต.ผาป>ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติทุกท�าน กระผม 

นายศิลปIชัย  ทิพย�มา ส.อบต. ม. ๔ บ2านห2วยไร� ตําบลผาป>ง ขออนุญาตเพ่ือสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน เปUดดูรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑) เพ่ิมเติม  หน2า ๗  ลําดับท่ี ๒ และ ๓ 
จะเห็นได2ได2ว�าโครงการบ2านห2วยไร� มี ๒ โครงการ วงเงิน ๖๕๓,๘๐บาท ผมขอทํา
ความเข2าใจ ว�าท้ัง  ๒ โครงการ อยู�ท่ีบ2านห2วยไร� ผู2ท่ีได2รับประโยชน�เปTนชาวตําบล 
ผาป>ง ได2รับทราบตามนี้ และขอให2เจ2าหน2าท่ีแก2ไขโครงการลําดับท่ี ๓ ตรงท่ีผลลัพธ�ท่ี
คาดว�าจะได2รับ แก2จากลําห2วยห2วยแม�ขยาก เปTนลําห2วยแม�ปุ ขอบคุณครับ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 

ซ่ึงโครงการท่ีเราจะจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ซ่ึงจะได2จัดสรรให2แต�ละหมู�บ2าน 
๑๐/ ตามท่ี...... 
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ตามท่ีได2คุยกันแล2ว และตามท่ีรัฐบาลได2มีนโยบายให2จ�ายขาดเงินสะสม  เงินสะสม  
มีท้ังสิ้น ๕,๑๕๖,๗๘๓.๙๕  บาท แต�ต2องกันเงินไว2สํารองเปTนงบบุคลากรประมาณ ๓ 
เดือน เปTนเงิน ๒,๒๘๖,๖๒๕ บาท สํารองจ�ายกรณียังไม�ได2รับจัดสรรเงินอุดหนุน  
ค�าตอบแทนครู ผู2ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน อ่ืนๆ เช�น เบ้ียผู2สูงอายุ คนพิการ 
ประมาณ ๒ เดือน เปTนเงิน ๒,๒๐๘,๐๒๐ บาท เงินสะสมคงเหลือ ๖๖๑,๙๓๘.๙๕ 
บาท สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%   เปTนเงิน ๖๖,๑๙๓.๙๐ บาท เงินสะสมท่ีสามารถ
นําไปใช2จ�ายได2จํานวน ๕๙๕,๗๔๕.๐๕ บาท นําไปจ�ายวาตภัย  จํานวน ๓๕๓,๗๕๙ 
บาท เงินสะสมท่ีจะนําไปใช2จ�ายได2จริง ขณะนี้ คือ ๒๔๑,๙๘๖.๐๕  บาท ซ่ึงจะต2อง
จําเปTนจะต2องจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มี
จํานวน ๕,๒๑๗,๖๘๕.๒๑ บาท ซ่ึงจะต2องได2รับความเห็นชอบจากสภาท2องถ่ินก�อน 
และนําเสนอให2ผู2ว�าราชการจังหวัดเปTนผู2อนุมัติให2ใช2จ�ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได2 ซ่ึง
ทางกองช�างจะรับทําประมาณการและเขียนแบบโครงการให2แล2วเสร็จวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงจะนําเข2าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกให2
ความเห็นชอบ เพ่ือนําเสนอให2ผู2ว�าราชการจังหวัดอนุมัติต�อไป ขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�   มีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีข2อสงสัยหรือไม� หากไม�มี 
ประธานสภาฯ              ขอมติท่ีประชุม พิจารณาร�างแผนสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑)  

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ ร�างแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ  จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙3๒๕๖๑) 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป$  
                                      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะได2ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ประธาสสภาฯ  งบประมาณรายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ ให2ปลัด อบต.แม�พริก ได2ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ 
   และข2อกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง เชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก คณะผู2บริหารท2องถ่ิน ท�าน 
ปลัด อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒๙ การแก2ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง ท่ีทําให2ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร2าง ให2เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท2องถ่ิน 

มติท่ีประชุม  3รับทราบ3   
 

๑๑/ นายประจักษ�..... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ 
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 
   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปTนต2องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
   งบประมาณรายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ ดังนี ้

ส�วนการคลัง 
ข2อความเดิม 
(๑) ค�าจัดซ้ือตู2รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด ๖ ตู2 ต้ังไว2 ๕๔,๐๐๐ บาท เพ่ือใช2จัดเก็บ
แฟOมเอกสาร ในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  โดยจัดซ้ือตามราคา
ท2องถ่ิน และแผนพัฒนาสามป$  ( พ.ศ. ๒๕๕๙ 3 ๒๕๖๑ ) หน2า ๑๔๐ มีรายละเอียด
ดังนี้  
3 เปTนตู2รางเลื่อนแบบใช2มือผลักหรือดีกว�า 
3 มีขนาดไม�น2อยกว�าท่ีระบุไว2ดังนี้ ความกว2าง ๓๘๐ ซม. ความลึกชั้นตู2 ๙๐ ซม. 
 ความสูง ๑๙๕ ซม. 
3 มีแผ�นชั้นปรับระดับ ๔ แผ�นชั้น แบ�งเปTน ๕ ช�อง วางแฟOมได2 ๔ ช�อง  
3 สีเทาควันบุหรี่หรือสีครีม 
3 มีระบบล็อคหรือมีอุปกรณ�สําหรับการล็อคเพ่ือปOองกันเอกสารสูญหาย 
ข2อความใหม� 
(1) ค�าจัดซ้ือตู2รางเลื่อนแบบมือผลัก แบบ ๒ ตุ2เด่ียว ๔ ตู2คู� ต้ังไว2 ๙๓,๐๐๐ บาท เพ่ือ

ใช2จัดเก็บแฟOมเอกสาร ในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  โดยจัดซ้ือ
ตามราคาท2องถ่ิน และแผนพัฒนาสามป$  ( พ.ศ. ๒๕๕๙ 3 ๒๕๖๑ ) หน2า ๑๔๐ มี
รายละเอียดดังนี้  

3 เปTนตู2รางเลื่อนแบบใช2มือผลักหรือดีกว�า 
3 มีขนาดไม�น2อยกว�าท่ีระบุไว2ดังนี้ ความกว2าง ๓๘๐ ซม. ความลึกชั้นตู2 ๙๑ ซม.  
ความสูง ๑๙๘ ซม. 
3 สีเทาควันบุหรี่หรือสีครีม 
3 มีระบบล็อคหรือมีอุปกรณ�สําหรับการล็อคเพ่ือปOองกันเอกสารสูญหาย 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านได2มีข2อสงสัยหรือมีข2อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยน 
ประธานสภาฯ แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ เชิญครับ ถ2าไม�มี เพ่ือให2เปTนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การ
โอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒๙ จึงขอความเห็นชอบว�าจะอนุมัติตาม 

 ระเบียบฯ ต�อไป 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ อนุมัติ ให2เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

ประจําป$ ๒๕๕๙ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ อนุมัติ   จํานวน ๒๕ เสียง 

๑๒/ นายประจักษ�.... 
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นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบ อนุมัติ ให2เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ อนุมัติ   จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะได2ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ ให2ปลัด อบต.แม�พริก ได2ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ 
   และข2อกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง เชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก คณะผู2บริหารท2องถ่ิน ท�าน 
ปลัด อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง ท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ หรือ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปTนรายการใหม� ให2เปTนอํานาจอนุมัติของสภา
ท2องถ่ิน 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ 
ประธานสภาฯ  โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 
   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปTนต2องโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

โอนลด 
กองคลัง 

แผนงานบริหารท่ัวไป [๐๐๑๑๐]     
งานบริหารงานคลัง [๐๐๑๑๓] 
หมวดค�าใช2สอย  [๕๓๒๐๐๐]       

    ประเภทรายจ�ายเพ่ือให2ได2มาซ่ึงบริการ [๓๒๐๑๐๐] จํานวน  ๔๕,๐๐๐ บาท  
          เพ่ือจ�ายเปTนค�าใช2จ�ายต�างๆ ดังนี้  

  3 ค�าถ�ายเอกสาร  ค�าเย็บหนังสือ  เข2าปกหนังสือ เช�น ข2อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
            ประจําป$ ข2อบังคับองค�การบริหารส�วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมาย    
            และหนังสือต�าง ๆ  

3 ค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น รายจ�ายเก่ียวกับการจ2างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน�  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ  ค�าเช�าทรัพย�สิน  
ค�าจ2างเหมาบริการ  ค�าจ2างสํารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ฯลฯ  

  รวมโอนลด  จํานวน ๓๙,๐๐๐  บาท 
โอนเพ่ิม 
กองคลัง 

๑๓/ แผนงาน...... 
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แผนงานบริหารท่ัวไป [๐๐๑๑๐]     
งานบริหารงานคลัง [๐๐๑๑๓] 
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]    
หมวดค�าครุภัณฑ�    [๕๔๑๐๐๐]     
ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  [๔๑๐๑๐๐]      
(๑) ค�าจัดซ้ือตู2รางเลื่อนแบบมือผลัก แบบ ๒ ตู2เด่ียว ๔ ตู2คู� ต้ังไว2 ๙๓,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ใช2จัดเก็บแฟOมเอกสาร ในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  โดยจัดซ้ือตาม
ราคาท2องถ่ิน และแผนพัฒนาสามป$  ( พ.ศ. ๒๕๕๙ 3 ๒๕๖๑ ) หน2า ๑๔๐ มี
รายละเอียดดังนี้  
3 เปTนตู2รางเลื่อนแบบใช2มือผลักหรือดีกว�า 
3 มีขนาดไม�น2อยกว�าท่ีระบุไว2ดังนี้ ความกว2าง ๓๘๐ ซม. ความลึกชั้นตู2 ๙๑ ซม.  
ความสูง ๑๙๘ ซม. 

   3 สีเทาควันบุหรี่หรือสีครีม 
3 มีระบบล็อคหรือมีอุปกรณ�สําหรับการล็อคเพ่ือปOองกันเอกสารสูญหาย 
  รวมโอนเพ่ิม ๓๙,๐๐๐ บาท 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านได2มีข2อสงสัยหรือมีข2อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ�าย ประจําป$ ๒๕๕๙ เชิญครับ ถ2าไม�มี เพ่ือให2เปTนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธกีารงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก2ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒๗ จึงขอความเห็นชอบว�าจะอนุมัติตาม 

 ระเบียบฯ หรือไม� 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ อนุมัติ ให2 โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$ 

๒๕๕๙ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ อนุมัติ    จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบ อนุมัติ ให2โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$ 
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ อนุมัติ   จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล
ประธานสภาฯ  แม�พริก 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ผมมีเรื่องท่ีจะแจ2งให2ทราบ 

 เรื่องแรก วันนี้ต2องขออภัยเรื่องแอร� ท่ีแอร�ไม�เย็น ช�วงนี้ช�าง 
แอร�ไม�ว�าง มีผู2รับจ2างเสนอราคาในการซ�อมประมาณ หกหม่ืนกว�าว�า ต2องมีการเปลี่ยน
อะไหล� และตอนมีเราจําเปTนต2องใช2งบประมาณให2ความช�วยเหลือวาตภัยท่ีเกิดข้ึน ก็
คิดว�าจะซ�อมให2ใช2การได2 และจะได2ตั้งงบประมาณในป$งบประมาณ ๒๕๖๐ เพราะค�า 

๑๔/ ซ�อมแพง...... 



3๑๔3 
ซ�อมแพงพอ ๆ กับเราจัดซ้ือเครื่องใหม� ในป$งบประมาณ ๒๕๖๐ ต�อไป 

เรื่องท่ี ๒ ตามท่ีรัฐบาลได2จัดสรรงบประมาณให2กับหมู�บ2าน ๆ ละ  
๒๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงในการก�อสร2างจะต2องมีประมาณการในการก�อสร2าง และทางท�าน
นายอําเภอแม�พริกได2ทําหนังสือขอความร�วมให2ช�างประมาณการราคาก�อสร2าง ตาม
แบบ ปร ๔ ปร ๕ ซ่ึงทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได2รับหนังสือเม่ือพุธท่ีผ�าน
มา และต2องประมาณการราคาก�อสร2างให2แล2วเสร็จภายในวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ และผมขอให2ทางกํานัน ผู2ใหญ�บ2านทําหนังสือมาเพ่ือประสานงาน ซ่ึงเปTนการ
ทํางานร�วมกันและทํางานเปTนทีม เพ่ือท่ีทาง อบต.แม�พริก ได2สั่งการให2กองช�าง 
ประมาณการราคาก�อสร2าง ตามโครงการท่ีได2รับงบประมาณหมู�บ2านละ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และวันนี้ผมได2เชิญกํานันผู2ใหญ�บ2าน มาร�วมประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก เพ่ือท่ีจะได2รับทราบป>ญหาอุปสรรค ในการทํางาน และเข2าใจในทิศทาง
เดียวกัน และขอขอบคุณกํานัน ผู2ใหญ�บ2าน ท่ีเข2ามาร�วมประชุมสภาฯ 
ในวันนี้ และผู2ท่ีไม�มาร�วมประชุม อาจจะติดภารกิจ ซ่ึงเราก็ไม�ว�ากันอยู�แล2ว สําหรับ
เรื่อง ท่ีทางกํานันผู2ใหญ�บ2านได2ทําหนังสือขอความร�วมมือให2ช�างประมาณการ ปร ๔ 
และ ปร ๕ ได2สั่งการให2ช�างไปสํารวจและออกแบบ ตามลําดับท่ีได2ส�งหนังสือมา ซ่ึงใน
แบบ นั้น จะต2องมีลายมือชื่อของ ช�าง อบต.  ปลัด อบต.  และ นายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล และให2ช�วยช�างในการสํารวจและออกแบบด2วยนะครับ 

เรื่องท่ี ๓ ขอขอบคุณ ท่ี กํานัน ผู2ใหญ�บ2าน ประชาคม และสมาชิกสภาท่ีให2
ความร�วมมือในการสํารวจผู2ท่ีได2รับผลกระทบจากวาตภัย เม่ือวันท่ี ๑๔ เมษายน 
๒๕๕๙ ท่ีบ2านผาบัง ใช2งบประมาณ จํานวน ๙๕,๔๑๐ บาท 
เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได2เกิดวาตภัย ท่ีตําบล
แม�พริก จํานวน ๔ หมู�บ2าน ประกอบด2วย บ2านร�มไม2ยาง บ2าน 
สันข้ีเหล็ก บ2านแม�พริกบน และ บ2านแม�เชียงรายลิ่ม และตําบลผาป>งบางส�วน 
ใช2งบประมาณ จํานวน ๔๔๑,๐๕๙ บาท  และหมู�บ2านท่ีไม�ได2รับผลกระทบจากวาตภัย 
ในครั้งนี้ ประกอบด2วย บ2านปางยาว บ2านแพะดอกเข็ม บ2านวังสําราญ   และ
ขอขอบคุณ กํานัน ผู2ใหญ�บ2าน ประชาคม และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก ท่ีได2ช�วยกันไปแจกกระเบ้ืองให2กับผู2ท่ีได2รับประสบวาตภัยในเขตตําบลผาป>ง
และตําบลแม�พริก ในครั้งนี้  และขอให2สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ียังส�งเอกสาร รูปภาพ ไม�ครบให2ส�งท่ีปOองกัน อบต.แม�พริกด2วย ซ่ึงท่ีผ�านมาอาจจะมี
ป>ญหา อุปสรรคบ2าง แต�ก็ได2แก2ไขป>ญหา อุปสรรคไปได2 และขอบขอบคุณทุกฝXายท่ีได2
ดูแลชาวบ2านท่ีได2รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายอินทร  จันทร�ตา ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกครับ ชาวบ2านปางยาว ถามว�าจะไป
ประชาคม  ก�อสร2าง ศาลาเม่ือไหร�ครับ ชาวบ2านฝากถามมาครับ 
นายพิสิฐ  วงศ�สี ผม สอบต.พิสิฐ วงศ�สี สมาชิก อบต.หมู�ท่ี ๗ บ2านห2วยข้ีนก ผมอยากทราบป>ญหา 
ส.อบต.ม. ๗ ต.แม�พริก ท่ีรู2จากสภาฯ อยากจะให2ฝXายผู2บริหารตอบให2กับท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบลแม�พริก เข2าใจว�าโครงการใน อบต.นี้ ผมได2คิดคํานึงแล2วว�า  อย�างสนามข2าง 
อบต.ได2ขออนุมัติในสภา ๒ – ๓ ครั้ง แต�ว�าครั้งหลังสุดก็มีงบประมาณว�าจะนํามาสร2าง 

๑๕/ สนามกีฬา 
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สนามกีฬา ระดับ อําเภอ ถ2าอนุมัติไปแล2วแต�ละครั้ง ถ2าเกิดมีป>ญหา ถ2าสมมติก�อสร2าง
สนามกีฬาเกิดข้ึนได2 ไปทับถมกัน ซ่ึงได2ยกมือกันหมด ถ2าเกิดป>ญหาข้ึน ใครจะ
รับผิดชอบ ผมขอถามแค�นี้ครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขกผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน 
     เรื่องแรก ตามท่ีนายอินทร จันทร�ตา ได2สอบถามเก่ียวกับเรื่องบ2านปางยาว 

ตอนนี้โครงการบ2านปางยาว   อยู�ระหว�างรอผู2รับจ2างมาทําสัญญา พร2อมกับบ2านแม�
พริกบน บ2านแพะดอกเข็ม ส�วนบ2านเด�นอุดม ได2ทําสัญญาจ2างไปแล2ว คงจะเข2าไป
ดําเนินการเร็ว ๆ นี้ ส�วนโครงการก�อสร2างปOองกันตลิ่งพัง ตอนนี้ผู2รับจ2างได2มาทํา
สัญญาแล2ว บ�อบาดาล จํานวน ๒ บ�อ ของ อบต. และ หมู�ท่ี ๓ บ2านผาป>ง ขณะนี้ผม
รองผาป>ง ติดต�อมา ช�วงมีมีภัยเก่ียวกับภัยแล2ง ผู2รับเหมาก็มีน2อย งบประมาณของ 
อบต. ต้ังงบประมาณไว2ต่ํา ของหมุ�ท่ี ๓ ตําบลผาป>ง ได2รับทราบจากประธานว�า 
ทางหมู�บ2านจะสมทบงบประมาณส�วนท่ีเกิน กําลังเร�งรัดและหาผู2รับจ2าง ซ่ึงมีอยู�ไม� 
ก่ีราย ท่ีรับเหมางานประเภทนี้ 
 เรื่องท่ี ๒ ตามท่ีสมาชิก ส.อบต. พิสิฐ  วงศ�สี สมาชิกบ2านหมู�ท่ี ๗ บ2านห2วย
ข้ีนก ได2สอบถามมา ครั้งท่ีแล2วได2ขออนุมัติขอใช2พ้ืนท่ีหลัง อบต.เพ่ือก�อสร2างสนามกีฬา 
ระดับ อําเภอ ซ่ึงตอนนี้ได2ส�งเรื่องไปยังกรมพละศึกษา ตอนนี้อยู�ในระหว�างการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จํานวน สองหม่ืนห2าพันล2านบาท ท่ีจะก�อสร2างสนามกีฬา
ระดับ อําเภอ ซ่ึงทหารได2เอาเงินส�วนนี้คืนไป ยังไม�ทราบผลการพิจารณา ส�วนเรื่อง
ของสภาเราได2ให2ความเห็นชอบไปแล2ว ซึงคิดว�าคงไม�ได2รับจัดสรรงบประมาณในการ
ก�อสร2างสนามกีฬา ระดับ อําเภอ เพราะทางทหารได2เอาเงินส�วนนี้คืนไป ซ่ึงเราขอใช2
พ้ืนท่ีจริง ถ2าได2ก็ต2องก�อสร2างจริง จะต2องรองบประมาณจากกรมพละศึกษา และอีก
ส�วนหนึ่งเราก็ได2ของบประมาณไปยังกรมส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน ส�วนสนามกีฬา
ระดับตําบลผาป>ง ท่ีโรงเรียนผาป>งวิทยา เก่ียวกับการขอใช2พ้ืนท่ี นั้นก็ต2องรอไปก�อน
จนกว�าจะได2รับการจัดสรรงบประมาณมา 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญ คุณโสฬส มุ�ยแดง นักพัฒนา
ประธานสภาฯ  ชุมชน สํานักปลัด อบต. 
นายโสฬส มุ�ยแดง เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร
นักพัฒนาชุมชน  ส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน มีเรื่องท่ี 

จะแจ2งให2ทราบอยู� ๒ เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องท่ี ๑  ขอให2สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ให2ตรวจสอบการมีชีวิต
อยู�ของของผู2มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ ก�อนจ�ายเงินเบ้ียยังชีพ และสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกรับรองลายนิ้วมือของผู2รับเงินเบ้ียยังชีพ กรณีป>Bมลายมือชื่อให2 
 

๑๖/ เรื่องท่ี ๒.... 
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เรื่องท่ี ๒ ขอความร�วมมือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ส�งแบบ 
รายงานข2อมูลพลังงานครัวเรือน ให2องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ภายในวันท่ี ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือจะได2รวบรวมส�งให2พลังงานจังหวัดต�อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ2าไม�มีขอปUดการประชุม และขอให2
ประธานสภาฯ  เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 
 

 
                                            ปUดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น.  

  
 

(ลงชื่อ)             
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู2บันทึก 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)         
    (นายอCอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 



 
 
 


