
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี  ๒๔ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
33333333333333333333333333333 

ผู2มาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ 3 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

 ๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 

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 
        3ลา3 
เชิด         ป>ญญาชัย 
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  

                                                                                                             
 ๒/ ผู2เข2าร�วม... 
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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 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ลําดับท่ี ชื่อ 3 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

     ๘ 
๙ 

๑๐ 
    ๑๑ 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

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 
 

หัวหน2าสํานักปลัด 
ผู2อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ2าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ2าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ2าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร2อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร2อย 
 

สมหมาย   ฟ>กเป%Mยม 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย      ปลัดนู 
นฤมล   ปOอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
        3 
ศรัณย�  มะหลีแก2ว 
 
สงัด     สุยะทา 
 

 
 

๓/ ผู2เข2าร�วมประชุม.... 
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ผู2เข2าร�วมประชุม 
ผู2เข2าร�วมรับฟ>งการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 

ลําดับท่ี ชื่อ 3 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล2า 
นายสุรีย�  อินจุ2มสาย 
นายทวี  พุทธวงษ� 
นายทองสุข  อุตบัววงค� 
นายวีรวัฒน�  ป>ญญาดิษวงศ� 
นายสมคิด  ปTUกอุด 
นายโอฬาร  กันทะวงศ� 
นายแดง  คําภิระปาวงศ� 
นางมนัสนันท� ชัยมาวงศ� 
นางนันทพร  พันธะโฮม 
นางมลิวัลย�  เนื่องชัย 

นายอําเภอแม�พริก 
ผู2ช�วย ผญบ. หมู� ๔ 
ประธานประชาคม ม.๕ ต.แม�พริก 
ประชาคม ม. ๓ ต.ผาป>ง 
ผญบ. หมู� ๔ ต.แม�พริก 
ผญบ. หมู�  ๙ ต.แม�พริก 
ผญบ. หมู� ๓ ต.แม�พริก 
ผญบ. หมู�ท่ี ๑๑ ต.แม�พริก 
จนท.ศูนย�ข2อมูลข�าวสาร 
ผช.ผญบ. ม. ๘ ต.แม�พริก 
ประชาคม ม.๖ ต.แม�พริก 

คฑาสิทธิ์  เนื่องหล2า 
สุรีย�       อินจุ2มสาย 
ทวี        พุทธวงษ� 
ทองสุข  อุตบัววงค� 
วีรวัฒน�  ป>ญญาดิษวงศ� 
สมคิด    ปTUกอุด 
โอฬาร  กันทะวงศ� 
แดง       คําภิระปาวงศ� 
มนัสนันท� ชัยมาวงศ� 
นันทพร  พันธะโฮม 
มลิวัลย�    เนื่องชัย 

 
 
 

๔/บันทึกรายงาน...... 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจําป%  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๒๔ 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 นายนิต  ปาเป%Bยม ส.อบต. ม.๙ ตําบลแม�พริก   
                                โดยมี นายประจักษ�     ฮ�อธิวงศ�   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 ทําหน2าท่ีเปWนประธาน ในท่ีประชุม  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ได2กล�าวต2อนรับ นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล2า จ�าจังหวัดพะเยา รักษาการในตําแหน�ง 
ประธานสภาฯ  นายอําเภอแม�พริก และได2เชิญจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและขอให2สมาชิกทุกท�าน 

พนมมือบูชาพระรัตนตรัย และเชิญท�านนายอําเภอพบท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก และผู2เข2าร�วมประชุม ซ่ึงมีข2อราชการพังต�อไปนี้ 

 นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล2า    เรียน ท�านประธานนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู2บริหารท2องถ่ิน 
จ�าจังหวัดพะเยา รักษาในตําแหน�ง ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู2เข2าร�วมประชุม 
นายอําเภอแม�พริก ทุกท�าน วันนี้มีข2อราชการ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของท�านผู2ว�าราชการจังหวัด

ลําปาง ดังต�อไปนี้ 
เรื่องแรก  การมีส�วนร�วมของประชาชน หรือท่ีเรียกว�า ประชารัฐ ซ่ึงรัฐบาลให2มี

การกระตุ2นเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้ังแต� โครงการตําบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการ
หมู�บ2านละ ๒๐๐,๐๐๐  บาท โดยให2ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการด2านการ
เก่ียวกับด2านพัสดุ  จัดซ้ือ จัดจ2าง และมีประชาชนเปWนฝ[ายตรวจสอบ โดยการการจัด
ประชุมประชาคมหมู�บ2าน ซ่ึงเน2นการมีส�วนร�วมของประชาชนเปWนหลัก 
และการลงประชามติ กฎหมายร�างรัฐธรรมนูญ โดยมี กกต. เปWนผู2รับผิดชอบ และมี
วิทยากร ครู ก และ ครู ข  ให2ความรู2และประชาสัมพันธ�  นโยบายของรัฐบาลและ
รณรงค� ให2มาใช2สิทธิในการเลือกต้ังลงประชามติ โดยให2ประชาชนได2รับข2อมูลข�าวสารใน
เรื่องนี้ จะไปชี้นําไม�ได2  
 เรื่องท่ี ๒ เรื่อง การตัดไม2ทําลายป[าบ2านปางยาว บ2านแพะดอกเข็ม และบ2าน
ห2วยข้ีนก ตอนนี้จังหวัดและส�วนกลางมีรายชื่อผู2ท่ีเก่ียวข2องและมีอิทธิพล เรียบร2อยแล2ว 
ขอให2ผู2ท่ีตัดไม2ทําลายป[า ให2หยุดการกระทําเสีย ซ่ึงจะหน�วยงานจากส�วนกลาง ชุดจาก
จังหวัด และชุดจากทหาร จะเจ2าไปในพ้ืนท่ี 
 เรื่องท่ี ๓ เรื่องเก่ียวกับยาเสพติด โดยเฉพาะยาม2า ซ่ึงผู2ว�าราชการจังหวัด ได2รับ
ข2อมูลด2านผู2ค2า และผู2เสพ ผ�านทางไลน� ขอให2ผู2ท่ีเปWนผู2ค2า และผู2เสพยาเสพติด 
(ยาม2า) ถ2าตรวจแล2วว�าติดยาเสพติด จะต2องนําไปบําบัดทันที และเจ2าหน2าท่ีของรัฐก็ให2
อย�าไปยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด (ยาม2า) โดยเด็ดขาด 

๕/ เรื่องท่ี ๔.... 
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เรื่องท่ี ๔ เรื่องการจัดซ้ือ3จัดจ2าง ขอให2ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ2างตามระเบียบฯ
และกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง ตอนนี้มีหน�วยท่ีจะมาตรวจสอบ คือ สตง. และปปช. 
 เรื่องท่ี ๔ เรื่อง ให2ทุกฝ[ายช�วยกันกรณีท่ีเกิดภัยต�าง ๆ เช�น วาตภัย ในช�วงท่ี
ผ�านมา ได2รับความร�วมมือจาก ผู2นําท2องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ผู2นําหมู�บ2าน เปWนอย�างดี  
 เรื่องท่ี ๕ เรื่อง การช�วยเหลือเหตุด�วนต�าง ๆ ขอให2มีเจ2าหน2าท่ีสํารองไว2กรณี
เกิดเหตุด�วน เช�น กรณี รถแกCสคว่ํา  และรถชน เพ่ือท่ีจะได2ออกไปช�วยเหลือได2ทันเวลา
และเหตุการณ�  และเหตุท่ีท่ีเกิดข้ึนด�วนท่ีจังหวัดเชียงราย กรณีไฟฟOาหอพักนักเรียน 
ขอให2ทุกฝ[ายช�วยกันดูและและเฝOาระวัง เก่ียวกับหอพักนักเรียน ซ่ึงเหตุการณ�นี้ มี
นักเรียนเสียชีวิต จํานวน ๑๗ ศพ และส�วนราชการขอให2บุคลากรด2านงานปOองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจะต2องเตรียมพร2อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 เรื่องท่ี ๖ เรื่องการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อาจจะมี
ป>ญหามากกว�าท2องถ่ินอ่ืน เนื่องจากมีพ้ืนท่ีมาก ซ่ึงภาพพจน�ท่ีออกมาจะมีมากกว�า
ท2องถ่ินอ่ืน ขอให2ผู2บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลช�วยกันในการ
ทํางานร�วมกันเพ่ือพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกต�อไป 
 และขอบคุณทางนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ท�านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และเจ2าหน2าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ท่ีได2ทํางานร�วมกันกับทางท่ีว�าการอําเภอแม�พริกเปWนอย�างดี มีท�านใดจะมีข2อซักถาม
นายอําเภอแม�พริก หรือไม�ครับ ถามได2ทุกเรื่องครับ เชิญครับ ถ2าไม�มีขอให2ทางสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต�อไปครับ 
ขอบคุณครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย ได2กล�าวของคุณท�านนายอําเภอแม�พริก ท่ีให2เกียรติมาเข2าร�วมประชุมสภาองค�การ 
นายก อบต.แม�พริก บริหารส�วนตําบลแม�พริก ในครั้งนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู2บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู2ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ  ผู2แทนประชาคม ทุกท�าน วันนี้เปWนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ และได2กล�าวเปTดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 
๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เรียกประชุมดังนี้ ผมมีเรื่องท่ีจะแจ2งให2ทราบ ดังนี้ สําหรับเรื่องแจ2ง
ของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�มีเรื่องท่ีแจ2งให2ทราบ  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ท�านคณะผู2บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ2งให2ทราบหรือเปล�าครับ 
ประธานสภาฯ   
นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก อบต.แม�พริก ท�านใดจะมีเรื่องให2ทราบไหมครับ ถ2ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

๖/ มติท่ีประชุม.... 
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มติท่ีประชุม  ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๑  พฤษภาคม 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 
                     วิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
                     โดยการยกมือข้ึน 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  
ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๑  พฤษภาคม  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 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ  
                                 ๒๕๕๘ รายการกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ ๒๕๕๘  
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�กรปกครอง
ส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การ
โอนและแก2ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒๙ การแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง ท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร2าง ให2เปWนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน 

มติท่ีประชุม  3รับทราบ3   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ 
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป% ๒๕๕๘ รายการกันเงิน 

งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 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 มีความจําเปWนต2องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
   งบประมาณรายจ�าย ประจําป% ๒๕๕๘ รายการกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 
๗/ข2อความเดิม... 
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ข�อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค'าครุภัณฑ+    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ+ก'อสร�าง  [๔๑๐๕๐๐]     จํานวน  ๙,๕๐๐   บาท   
ค'าจัดซ้ือเล่ือยยนต+ จํานวน  ๑  ตัว   ตั้งไว�  ๙,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
5 เป6นเครื่องเล่ือยแบบใช�เครื่องยนต+ ๒ จังหวะกําลังส'งเครื่องยนต+ไม'น�อยกว'า ๑.๕ 

hp  
3 ใช2เชื้อเพลิงแบบแก็สโซลีน 
3 ขนาดของแผ�นบังคับโซ� ไม�ต่ํากว�า ๑๒ นิ้ว ขนาดโซ� ๓/๘ นิ้ว 
3 เปWนระบบสตาร�ทแบบใช2เชือกดึง 
3 รับประกันการใช2งานอย�างน2อย ๑ ป% (ตามเง่ือนไขการใช2งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท2องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป%  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๕ 

ข�อความใหม' 
แผนงานเคหะและชุมชน  [๐๐๒๔๐]     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน [๐๐๒๔๑]     
งบลงทุน [๕๔๐๐๐๐]     
หมวดค'าครุภัณฑ+    [๕๔๑๐๐๐]       
ประเภทครุภัณฑ+ก'อสร�าง  [๔๑๐๕๐๐]     จํานวน  ๙,๕๐๐   บาท   
ค'าจัดซ้ือเล่ือยยนต+ จํานวน  ๑  ตัว   ตั้งไว�  ๙,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

        5 เป6นเครื่องเล่ือยแบบใช�เครื่องยนต+ ๒ จังหวะกําลังส'งเครื่องยนต+ไม'น�อยกว'า ๐.๘๐ 
hp  

3 ใช2เชื้อเพลิงแบบแก็สโซลีน 
3 ขนาดของแผ�นบังคับโซ� ไม�ต่ํากว�า ๑๒ นิ้ว ขนาดโซ� ๓/๘ นิ้ว 
3 เปWนระบบสตาร�ทแบบใช2เชือกดึง 
3 รับประกันการใช2งานอย�างน2อย ๑ ป% (ตามเง่ือนไขการใช2งาน) 
โดยจัดซ้ือตามราคาท2องถ่ิน  และแผนพัฒนาสามป%  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๕ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านได2มีข2อสงสัยหรือมีข2อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยน 
ประธานสภาฯ แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป% ๒๕๕๙ เชิญครับ ถ2าไม�มี เพ่ือให2เปWนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก2ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข2อ ๒๙ จึงขอความเห็นชอบว�าจะอนุมัติตาม 

 ระเบียบฯ ต�อไป 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ อนุมัติ ให2เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

ประจําป% ๒๕๕๘ รายการกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึนครับ 

๘/ มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ อนุมัติ   จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบ อนุมัติ ให2เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  ประจําป% ๒๕๕๘ รายการกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ อนุมัติ   จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ขอความเห็นชอบใช2จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% ๒๕๕๙ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงค� เรียน ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ประธานสภาฯ  ตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติทุกท�าน ได2ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาขอความ 

เห็นชอบใช2จ�ายเงินสะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% ๒๕๕๙ ไม�ครบขอมติท่ี
ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาในคราวประชุมครั้งต�อไป ขอมติท่ีประชุมครับ 

   โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ ให2เลื่อนการพิจารณา ให2ความเห็นชอบใช2จ�ายเงิน

สะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% ๒๕๕๙ ในการประชุมในคราวประชุมครั้ง
ต�อไป  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ    จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ ให2เลื่อนการพิจารณา ให2ความเห็นชอบใช2จ�ายเงิน 
ประธานสภาฯ สะสมจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําป% ๒๕๕๙ ในการประชุมในคราวประชุมครั้ง

ต�อไป โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ   จํานวน  ๐  เสยีง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ 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  ดังนี้ 
   เรื่องท่ี ๑ เรื่อง เชิญร�วมงานข้ึนพระธาตุพระบาทปางยาว วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เรื่องท่ี ๒ เรื่อง เชิญร�วมงานวัดดอยพระเจ2า   บ2านแม�พริกบน  วันท่ี ๓  มิถุนายน    
            ๒๕๕๙  เปWนวันดา และ วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๘๙ เปWนวันงาน 

   เรื่องท่ี ๔ เรื่อง ขอให2ส�งโครงการงานประเพณี หมู�ท่ี ๓ บ2านผาป>งหลวง ให2 อบต.ด�วน 
   เรื่องท่ี ๕ เรือง  ถ2าหายภัยต�าง ๆ ขอให2สมาชิกช�วยถ�ายรูปไว2ด2วย 
   เรื่องท่ี ๖ เรื่อง การให2ความช�วยเหลือผู2ด2วยโอกาส ให2ทําประชาคม แล2วส�งรายชื่อให2 

อบต.แม�พริก ให2ส�งทุกหมู�บ2านนะครับ 
นายสง�า  ป>ญญาดิษวงศ� สําหรับการจัดงานประเพณีจะทํากันอย�างไรครับ 
ส.อบต.ม. ๔ ต.แม�พริก 
นายถนอมชัย  ทิชัย สําหรับการจัดงานเพณีนั้น จะไปร�วมประชุมกบผู2นํา สมาชิกสภาฯ และผู2เก่ียวข2อง 
นายก อบต.แม�พริก .ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ครับ 
นายสมศักด์ิ   เหมืองเหมอะ สําหรับโครงการหมู�ท่ี ๑๑ จะเริ่มดําเนินการเม่ือไหร�ครับ 
ส.อบต. ม.๑๑ ต.แม�พริก 

๙/ นายถนอมชัย... 



 
3๙3 

นายถนอมชัย  ทิชัย สําหรับโครงการต�างท่ีเหลือแต�ละหมู�บ2าน อยู�ระหว�างดําเนินการหาผู2รับจ2าง 
นายก อบต.แม�พริก ไม�ว�าโครงการบ2านเด�นอุดม บ2านปางยาว แพะดอกเข็ม จะดําเนินการเร็ว ๆ นี้ 
   ตลอดจนโครงการเสียงตามสายของหมู�บ2าน จะรับดําเนินการให2เร็วท่ีสุด ซ่ึง 
   ผู2รับจ2างหายาก และจะต2องดําเนินการให2ทันในป%งบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ครับ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  3ไม�มี3 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ2าไม�มีขอปTดการประชุม และขอให2
ประธานสภาฯ  เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 
 

                                                                              ปTดประชุมเวลา  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 
 


