
 บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจําป$  ๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี  ๑๕  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

  22222222222222222222222222222 
ผู1มาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 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      ดีหล1า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก1วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม1จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป$Bยม 
นายเชิด         ป>ญญาชัย 
นายอCอด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญEู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ1ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปHชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 
นายนันทวัฒน�  เตชะ 

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

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�     เกษรพรม      
 ยิ่ง       พ�อยะ 
วิทยา     กองใจ 
สง�า        ป>ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป>ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล1า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ       วงศ�สี 
      2ลา2 

2ลา2 
วิยะดา    โม1จันทร� 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป$Bยม 
เชิด         ป>ญญาชัย 
อCอด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญEู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ     เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปHชัย     ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
นันทวัฒน�  เตชะ  

                                                                                                             
 ๒/ ผู1เข1าร�วม... 
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ผู1เข1าร�วมประชุม 

คณะผู1บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย 

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

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองคํา      จินะสะทุ�ง 
กรรณิกา     แก1วน1อย 

ผู1เข1าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ1าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
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     ๘ 
๙ 

๑๐ 
    ๑๑ 

๑๒ 
 

๑๓ 

นางสาวสมหมาย     ฟ>กเป$Lยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 

หัวหน1าสํานักปลัด 
ผู1อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 

สมหมาย   ฟ>กเป$Lยม 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย      ปลัดนู 
นฤมล   ปOอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
สงัด     สุยะทา 

ผู1เข1าร�วมประชุม 
ผู1เข1าร�วมรับฟ>งการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ นายประภาท อุดบัววงศ� ผช.ผญบ. หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป>ง ประภาท อุดบัววงศ� 

๒ นายกําเหนิด อ่ินคํามา ผช.ผญบ. หมู�ท่ี ๒  ตําบลผาป>ง กําเหนิด อ่ินคํามา 

๓ นายทวี  พุทธวงศ� ประธานประชาคม ทวี  พุทธวงศ� 

๔ นางศรีไพร  พันธพืช ผช.ผญบ. หมู�ท่ี ๓ ตําบลแม�พริก ศรีไพร  พันธพืช 

๓/บันทึกรายงาน.... 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําป$  ๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองค�ประชุม มีผู1มาร�วมประชุม จํานวน ๒๔ ท�าน ผู1ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ           ร�วมประชุม จํานวน  ๒ ท�าน คือ นายสายันต� แก1วกองเครือ ส.อบต. หมู�ท่ี ๗ ตําบล 

แม�พริก  และ นายสมใจ  ชาวงษ� ส.อบต. หมู�ท่ี ๘ ตําบลแม�พริก โดยมี 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน1าท่ีเปTน
ประธาน ในท่ีประชุม และ ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปUดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป$ ๒๕๕๙ เรียกประชุม  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู1บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ  ผู1เข1าร�วมประชุม ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป$ ๒๕๕๙ และได1กล�าวเปUดประชุมและดําเนินการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป$ 
๒๕๕๙  เรียกประชุมดังนี้  สําหรับเรื่องแจ1งของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เรื่อง
เก่ียวกับประชารัฐโดยเปTนวิทยากรครู ค โดยให1ประชาชนท่ีมีสิทธิไปลงเสียงประชามติ ใน
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให1ประชาสัมพันธ�ให1ประชาชนไปใช1สิทธิ ไม�มีสิทธิ์วิพากวิจารณ� 
หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ท้ังสิ้น   

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ท�านคณะผู1บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบหรือเปล�าครับ 
ประธานสภาฯ   
นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก อบต.แม�พริก ท�านใดจะมีเรื่องให1ทราบไหมครับ ถ1ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม  ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจําป$ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒  มิถุนายน ๒๕๕๙   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู1บริหารท1องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ประธานสภาฯ  ผู1ทรงเกียรติ ผู1แทนประชาคม และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได1ส�งให1 
                               พร1อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล1ว ท�านสมาชิก คงจะได1อ�านมาเรียบร1อยแล1ว   

                     มีท�านใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
๔/ส�วนตําบล..... 
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                     ส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒   

เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๙   หรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

                     โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  

ครั้งท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภาฯ  ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ 2 ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและ 

       เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได1ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประธาสภาฯ  แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ 2 ๒๕๖๑)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1จัดทํารางแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙2
๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1
อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป$(พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ประกาศใช1แผนพัฒนาสามป$ พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 
๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และประกาศใช1แผนพัฒนาสามป$ พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑ 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ไปแล1วนั้น เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปTนต1องเพ่ิมเติม
โครงการท่ีมีความจําเปTนเร�งด�วนและมีความสําคัญท่ีจะต1องเร�งรีบดําเนินการ  

1. เพ่ือเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป$ให1เหมาะสมกับสภาวการณ� 
ท่ีเกิดข้ึนในป>จจุบัน 

2. เพ่ือต1องการแก1ไขป>ญหาความเดือดร1อนของประชาชน 
3. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท่ีแถลงต�อ 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อีกท้ังสามารถรองรับภารกิจท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปTนภารกิจท่ีได1บรรจุในแผนงาน/

โครงการของแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ ข1อ ๔ วรรค ๑๙ และข1อ๒๒ (การเพ่ิมเติมแผนงาน/โครวงการท่ีไม�มีอยู�ใน
แผนพัฒนาสามป$ให1ปรากฏไว1ในแผนพัฒนาสามป$) ข1อ๔ วรรค ๒๐ (การเปลี่ยนแปลง  
การทําวัตตุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) องค�การ 
บริหารส�วนตําบลแม�พริก จึงได1จัดทําแผนพัฒนาสามป$(พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ เพ่ือให1การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเปTนไป 

๕/ ด1วยความ... 
 
 



2๕2 
 
ด1วยความเรียบร1อย สามารถนําป>ญหา และความต1องการไปสู�การปฏิบัติท่ีแก1จริง พร1อมท้ัง
ก�อให1เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป 

ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 
โครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ มี
จํานวน  ๖  โครงการใช1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
โครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาด1านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค2บริโภค 

1. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ1าน(แพะรุ�งเรือง) บ1านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี ๑๐ ตําบล 
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

2. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ1าน บ1านปางยาว หมู�ท่ี ๘ บ1านปางยาว ตําบล 
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

1. โครงการก�อสร1างทํานบดินห1วยตูมป_า บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

2. โครงการขุดลอกลําห1วยทรายเข1าสู�หนองกระทุ�มโปง บ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 โครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนา ด1านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี ๑  แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค2บริโภค 

1. โครงการขุดบ�อบาดาลระบบประปาหมู�บ1าน บ1านร�มไม1ยาง หมู�ท่ี ๙ ตําบลแม�พริก อําเภอ 
แม�พริก จังหวัดลําปาง 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

1. โครงการขุดลอกหน1าฝายโฮ1งผักชี บ1านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี ๑๑ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 
 ตามบัญชีสรุปโครงการการพัฒนา แผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี ๓ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตําบลแม�พริก จังหวัดลําปาง จํานวน ๕ หน1า ตามเอกสารท่ีแจก
พร1อมหนังสือเชิญประชุม  เปTนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเพ่ิมเติม จํานวน ๗๐๓,๐๐๐ บาท และ 
โครงการการพัฒนาเปลี่ยนแปลง จํานวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท รวมเปTนเงินท้ังสิ้น ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท จึงได1
นําเสนอท่ีประชุมให1รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านได1มีข1อสงสัยหรือมีข1อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวแผนพัฒนาสามป$ 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓หากไม�มีจะขอมติท่ีประชุมว�าจะ

ให1ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี ๓ 

    มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ 2 ๒๕๖๑)  
   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ  จํานวน ๒๔ เสียง 

๖/นายประจักษ�.... 
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นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๕๙ 2 ๒๕๖๑) 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญนายก อบต.แม�พริก ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ผมมีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบ  ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ ตามหนังสือสั่งการในการขออนุมัติให1จ�ายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงิน
สะสมให1นําเข1าท่ีประชุมสภาภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และให1ดําเนินการเบิกจ�าย 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

เรื่องท่ี ๒ สําหรับโครงการในป$งบประมาณ ๒๕๕๙ ขณะนี้ได1ดําเนินการไปแล1ว 
   มีบ1านแพะดอกเข็ม และบ1านปางยาว จะเร�งดําเนินการหาผู1รับจ1างเพ่ือเข1าดําเนินการ และ 
   โครงการท่ีได1ดําเนินการก�อสร1างอยู� ขอให1สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
   ช�วยไปดูโครงการก�อสร1างด1วย 

เรื่องท่ี ๓ เรื่องเก่ียวกับการยุบรวบองค�การบริหารส�วนตําบล/เทศบาล ขอให1
สมาชิกสภาองค�บริหารส�วนตําบลช�วยไปชี้แจงให1ประชาชนทราบด1วย 

เรื่องท่ี ๔ จะมีการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
   สมัยท่ี ๒ ประจําป$ ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอให1ทุกท�านเข1าร�วมประชุมด1วย 

เรื่องท่ี ๔ เรื่อง เงินเหลือจ�ายของผู1ว�าราชการจังหวัด ขณะนี้ได1ไปประสานท�านผู1ว�า
ราชการจังหวัด จะได1ส�งโครงการต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ให1ผู1ว�า
ราชการจังหวัดพิจารณา สําหรับโครงการต�าง ๆ ท่ีได1ส�งไปแล1วขอให1ถ�ายเอกสารไว1ด1วยเพ่ือ
ง�ายต�อการติดตามโครงการท่ีได1เสนอไป 

    เรื่องท่ี ๕ ตามท่ีท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ไปประชุมท่ี
   องค�การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดลําปาง ได1ประชุมเรื่องเก่ียวกับการยุบรวม 
   หรือไม�ยุบรวมผลเปTนอย�างไรขอให1ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ทราบ 

ความคืบหน1าด1วย ถ1าหากยกฐานะเปTนเทศบาลตําบลแล1ว จะเหลือหมู�บ1านละ ๑ คน ซ่ึงการ
บริหารงานจะยากข้ึน เพราะพ้ืนท่ีเรากว1าง ถ1าหากรวมกับเทศบาลแม�พริก ซ่ึงประชากรของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีประมาณ ๕,๘๐๐  คน รวมกับเทศบาลตําบลแม�พริก
อีกประมาณ ๓2๔ พันคน และมีมีประชุมวันท่ี ๒๓2๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงจะประชุมท่ี
จังหวัดเชียงราย ขอเชิญท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได1ชี้แจง
รายละเอียดท่ีได1ไปประชุมมาครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียนท�านผู1บริหารท1องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ ทุกท�าน ตามท่ีผมได1ไปประชุมเก่ียวกับเรื่องการยุบหรือไม�ยุบรวมองค�การบริหารส�วนตําบล

หรือยุบรวมเทศบาล โดยยกฐานะเปTนเทศบาลตําบลท่ัวประเทศ นั้น สรุปประเด็นได1ดังนี้ 
 

๗/ ๑. ต1องมี..... 
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1. ต1องมีประชากร ไม�น1อยกว�า ๗,๐๐๐ คน ข้ันไป 
2. ต1องมีรายได1ไม�น1อยกว�า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

ซ่ึงจะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งท่ีจังหวัดเชียงใหม� โดยมีผู1มาประชุมท่ัวภาคเหนือ เพ่ือจะหา
ข1อยุติเพ่ือต�อรอง เก่ียวกับยุบหรือยุบรวมองค�การบริหารส�วนตําบล เปTนเทศบาลตําบล
ต�อไป ให1เปTนไปตามประชารัฐ  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� นายสมัก เกตเพ็ช เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมัก เกตเพ็ช เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผมนายสมัก เกตเพ็ช 
ส.อบต.หมูท่ี ๕ ต.ผาป>ง ส.อบต.หมูท่ี ๕ บ1านเด�นอุดม ขอนําเรียนถามเรื่องโครงการของบ1านหมู�บ1าน ๕ 
   บ1านเด�นอุดม เม่ือไหร�จะเข1าไปดําเนินการช�วงนี้ฝนตกเหล็กข้ึนสนิมแล1ว ขอให1 

ผู1รับจ1างเร�งดําเนินการด1วย  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 
   สําหรับเรื่องโครงการของบ1านเด�นอุดม จะเร�งให1ผู1รับจ1างเข1าไปดําเนินการก�อสร1าง 

โดยด�วนครับ และสําหรับโครงการขุดเจาะบ�อบาดาล จะต1องผลการสํารวจน้ําบาล แบบ 
รีซีสก�อนท่ีจะดําเนินการก�อสร1างได1 ซ่ึงขณะนี้กําลังสํารวจน้ําบาดาล แบบ รีซีสท่ีตําบล 
แม�ปุ คงเปTนอาทิตย�หน1าจะเข1าไปดําเนินการท่ีตําบลผาป>ง และขอให1สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกช�วยไปดูโครงการของแต�ละหมู�บ1านด1วย    

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� นายสุข  ยศวงศ� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุข  ยศวงศ�  เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผมนายสุข ยศวงศ� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ ต.แม�พริก ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ บ1านวังสําราญ ขอเรียนถามนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
   เรื่องเก่ียวกับการขอใช1ท่ีราชพัสดุของบ1านวังสําราญ ครับ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 

สําหรับเรื่องการขอใช1ท่ีราชพัสดุ ได1มอบให1นายนิรันดร� ยะฟู นักวิเคราะห�นโยบายและแผน
เปTนผู1ดําเนินการ สําหรับรายละเอียดต�าง ๆ ไปคุยกันท่ีห1องนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก หลังจากเลิกประชุมแล1วนะครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ    
มติท่ีประชุม  2ไม�มี2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ1าไม�มีขอปUดการประชุม และขอให1
ประธานสภาฯ  เดินทาง โดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 

๘/ ปUดประชุม.... 
 



2๘2 
                                                                               

  ปUดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.  
 
  

(ลงชื่อ)             
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู1บันทึก 

 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (ลงชื่อ)         
    (นายอCอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
 
 
 
 
 
 


