
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๕ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันจันทร�ท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  ห1องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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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 
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      ดีหล1า 
สุข        ยศวงศ� 
2ลาปKวย2 
สายันต�    แก1วกองเครือ 
สมใจ      ชาวงษ� 
วิยะดา    โม1จันทร� 
สาคร      อุปาละ 
นิต         ปาเป%Bยม 
เชิด         ป>ญญาชัย 
อCอด        คําภิระเตรียมวงศ� 
2ลาปKวย2 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญEู       ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�     คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปIชัย     ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ     ไชยอาษา 
นันทวัฒน�   เตชะ  

๒/ ผู1เข1าร�วม.... 

 



2๒2 
ผู1เข1าร�วมประชุม คณะผู1บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

  

ลําดับท่ี ช่ือ � สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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๓ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายสุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย     

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย  ทิชัย 
ทองสุข  อุดบัววงศ� 
สุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
 กรรณิกา   แก1วน1อย       

         ผู1เข1าร�วมประชุม พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก/ผู�เข�าร�วมรับ
ฟ(ง 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ>กเป%Oยม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก1ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปQอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นางสุรางค�  นามเมือง 
นายสมนึก  ตาอ1ายเทือก 
นายสุวรรณ  ตาบุตรวงศ� 
 
 

หัวหน1าสํานักปลัด 
ผู1อํานวยการกองช�าง 
ผู1อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปQองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 
สารวัตรกํานันตําบลผาป>ง 
ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี ๕  ต.ผาป>ง 
ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป>ง 
 

สมหมาย   ฟ>กเป%Oยม 
รุ�งอรุณ    เทียนแก1ว 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
ไปราชการ 
นฤมล   ปQอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
22ลา2 
ปราณีต  เครือคําวัง 
2ลา2 
 
สงัด     สุยะทา 
สุรางค�  นามเมือง 
สมนึก  ตาอ1ายเทือก 
สุวรรณ  ตาบุตรวงศ� 
 
 

 
 
 
 



2๓2 
                                      บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

                   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๕ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
                   วันจันทร�ท่ี  ๒๘ เดือน พฤศจิกายน 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 ดังนี้ 

๑. นายพิสิฐ  วงศ�สี              ส.อบต. หมู�ท่ี  ๗ ตําบลแม�พริก  
๒. นายสมศักด์ิ  เมืองเหมอะ   ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๑ ตําบลแม�พริก 

โดยมีนายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทํา
หน1าท่ีเปVนประธาน ในท่ีประชุม และ ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชา
พระรัตนตรัย ประธานประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก กล�าวเปWด
ประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี  ๕  ครั้งท่ี  ๑ ประจําป%  ๒๕๕๙    จึงได1เริ่มดําเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ก�อนจะเริ่มระเบียบวาระท่ี ๑ ขอเชิญท�านอดุลย�  เกษรพรม รองประธานสภา 
ประธานสภาฯ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อ�านประกาศอําเภอแม�พริก เรื่อง  กําหนดสมัย

ประชุม และเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
๕ ประจําป%  พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญครับ  

นายอดุลย� เกสรพรม ประกาศอําเภอแม�พริก เรื่อง กําหนดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภาองค�กบริห 
รองประธานสภาฯ ส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ประจําป% พ..ศ.๒๕๕๙ 
  ตามท่ีประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รายงานต�อนายอําเภอ

แม�พริก ว�าขอเปWดสมัยประชมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๕ ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๙ มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ เปVนต1นไป เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2
๒๕๖๒) ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก1ไขเพ่ิมเติม ประกอบข1อ ๒๒ แห�ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม นายอําเภอแม�พริกพิจารณาเห็นว�า การพิจารณาให1ความ
เห็นชอบแผนสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ถือ
เปVนเหตุอันจําเปVนภายใต1เง่ือนไขข1อ ๒๒ แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วย
ข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน   จึงกําหนดสมัยประชุมและประกาศเรียกประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๙  
มีกําหนดไม�เกิน ๕ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปVนต1นไป 

๔/นายประจักษ�....... 
 



                                     2๔2 
 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เพ่ือให1เปVนไปตามประกาศอําเภอแม�พริก ลงวันท่ี ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
ประธานสภาฯ                 ๒๕๕๙ จึงขอดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านรองทองสุข  อุดบัววงศ�  สุรเชษฐ  
ประธานสภาฯ  ต๊ิบปะละ คุณกรรณิกา แก1วน1อย  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และผู1เข1าร�วม
ประชุมทุกท�าน วันนี้เปVนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๕ ครั้งท่ี ๑ ประจําป%   ๒๕๕๙  ทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก ไม�มีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบ   ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
จะมีเรื่องแจ1งให1ท่ีประชุมทราบหรือไม� เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย 2ไม�มีครับ2 
นายก อบต.แม�พริก   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
           สมัยท่ี ๔ ประจําป% ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙  

 เม่ือวันท่ี  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  หรือไม� 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะแก1ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงาน 
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 

๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  
ประธานสภาฯ   ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะได1ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญท�านนายกองค�การ  
ประธานสภาฯ บริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 

สําหรับ  เหตุผลและความจําเปVนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริก ได1อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๖๐ 2๒๕๖๒) เม่ือวันท่ี ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปแล1วนั้น 

๕/ เนื่องจาก...... 
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เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปVนต1องเพ่ิมเติมโครงการท่ีมี
ความจําเปVนเร�งด�วนและมีความสําคัญท่ีจะต1องเร�งรีบดําเนินการ  
1. เพ่ือเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป%ให1เหมาะสมกับสภาวการณ�ท่ี 

เกิดข้ึนในป>จจุบัน 
๒. เพ่ือต1องการแก1ไขป>ญหาความเดือดร1อนของประชาชน 
๓. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท่ีแถลงต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อีกท้ังสามารถรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปVนภารกิจท่ีมิได1บรรจุอยู�ใน
แผนงาน /โครงการของแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๖๐2๒๕๖๒) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง ส�วน
ท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข1อ ๔ วรรค ๑๙ และข1อ ๒๒ (การเพ่ิมเติมแผนงาน /โครงการ
ท่ีไม�มีอยู�ในแผนพัฒนาสามป%ให1ปรากฏไว1ในแผนพัฒนาสามป%) ข1อ ๔ วรรค ๒๐ 
(การเปลี่ยนแปลง การทําวัตถุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม)องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จึงได1จัดทําแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.
๒๕๖๐ 2๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี ๑ เพ่ือให1การดําเนินงานของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เปVนไปด1วยความเรียบร1อย สามารถนําป>ญหา 
และความต1องการไปสู�การปฏิบัติท่ีแท1จริง พร1อมท้ังก�อให1เกิดประโยชน�สูงสุดแก�
ประชาชนต�อไป 
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและ

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๑  
โครงการในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี ๑  มีจํานวน  ๒๖  โครงการ งบประมาณ  ๗,๓๖๔,๐๐๐ บาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
โครงการในแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  (เปล่ียนแปลง) 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การพัฒนาการด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 
๑. โครงการก�อสร1างถนนลาดยางแอสฟ>ลท�ติกส�คอนกรีตสายหน1าบ1าน บ1านแม�

เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
๒. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายหนองกระทุ�มโปง บ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ 

ตําบลแม�พริก   อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง 
๓. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งนาแอ1ว บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�

พริก อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
๔. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใหม� บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
๕. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งแพะ บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
๖. โครงการก�อสร1างถนนลาดยางแอสฟ>ลส�ติกคอนกรีตสายกลางหมู�บ1าน บ1านวัง

สําราญ หมู�ท่ี ๖ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๖/โครงการ..... 
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๗. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ1านนายส�ง – วังกวาง บ1านห1วยข้ีนก หมู�ท่ี ๗ 

ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง 
๘. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายบ1านห1วยข้ีนก – บ1านแพะดอกเข็ม (วังส�ง) 

บ1านห1วยข้ีนก หมู�ท่ี ตําบล  แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๙. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ1านปางยาว2หน�วยอนุรักษ�ต1น

น้ํา บ1านปางยาว หมู�ท่ี ๘  ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๑๐. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งผาป>ง บ1านนาริน หมู�ท่ี ๑ ตําบลผาป>ง 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๑๑. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายแม�ขยากใต1 บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี ๔ ตําบลผาป>ง 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๑๒. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลําห1วยแม�พริก บ1านร�มไม1ยาง หมู�ท่ี ๙ 

ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง 
๑๓. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งใหม� –น้ําดิบ – น้ําคราม หมู�ท่ี ๑๐ ตําบล

แม�พริก อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง  
๑๔. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งแม�ก̂องจาง บ1านผาป>งหลวง หมู�ท่ี ๒ ตําบล

ผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๑๕. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งห1วยไร� – บ1านโปKงขาม บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี ๔ 

ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง 
๑๖. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายปลายบ1านเด�น – ทุ�งปากบอกพร1อมวางท�อ

คอนกรีต บ1านเด�นอุดม หมู�ท่ี ๕ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
๑. โครงการขุดลอกลําห1วยแม�ขยาก บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี ๔ ตําบลผาป>ง อําเภอ 

แม�พริก จังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๗ การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาการปQองกันการทําลาย การบําบัดและฟ_Bนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล1อม 
๑. โครงการขุดลอกบ�อขยะ ประจําหมู�บ1าน หมู�ท่ี ๘ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก    

จังหวัดลําปาง 
โครงการในแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม) 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การพัฒนาการด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 
๑. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายแพะใต1 บ1านห1วยข้ีนก หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๒. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายผาป>ง2สันข้ีเหล็ก บ1านผาป>งกลาง หมู�ท่ี ๓ 

ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
 

๗/ยุทธศาสตร�..... 
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ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
๑. โครงการขุดลอกหน1าฝายทํานบดินห1วยตูมปKา บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ตําบลแม�

พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๒. โครงการขุดลอกลําห1วยแม�ขยาก บ1านผาป>งกลาง หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป>ง อําเภอ

แม�พริก จังหวัดลําปาง 
๓. โครงการขุดลอกลําห1วยแม�ปุ บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี ๔ ตําบลผาป>ง อําเภอแม�พริก  

จังหวัดลําปาง 
๔. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมสถานีสูบน้ําด1วยไฟฟQา หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก อําเภอ 

แม�พริก จังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๗ การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาการปQองกันการทําลาย การบําบัดและฟ_Bนฟู 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
๑. โครงการก�อสร1างคันดินปQองกันน้ําท�วม บ1านวังสําราญ หมู�ท่ี ๖ ตําบลแม�พริก    
     อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๒.โครงการขุดลอกบ�อขยะ บ1านห1วยข้ีนก หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก     

จังหวัดลําปาง 
สําหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตําบลแม�พริก จังหวัด
ลําปาง สรุปได1ดังนี้ 

ยุทธศาสตร� โครงการการพัฒนา (เปล่ียนแปลง) 
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบกทางน้ํา จํานวน ๑๖ 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๘๙๔,๖๐๐ บาท 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านแหล�งน้ํา 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๑ โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น ๔๙๘,๐๐๐ บาท 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
7.2 แนวทางการพัฒนา การปQองกันการทําลาย การบําบัดและพ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม  จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ 
ท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 

รวม ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๔๑๒,๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร� โครงการการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 

๑. แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบกทางน้ํา จํานวน ๒ 
โครงการ งบประมาณ  ท้ังสิ้น ๓๙๖,๘๐๐ บาท 

 
๘/๒. ยุทธศาสตร�.... 
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๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านแหล�งน้ํา 

๒.๒ แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๔ โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น ๓,๐๓๔,๖๐๐ บาท 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
๗.๒แนวทางการพัฒนา การปQองกันการทําลาย การบําบัดและพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล1อม  จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ 
ท้ังสิ้น ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๕๑,๔๐๐ บาท 
รวมท้ังสิ้น ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๖๔,๐๐๐  บาท 
 สําหรับรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.
๒๕๖๐2๒๕๖๒)    เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  องค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง จะมีรายละเอียดโครงการ 
วัตถุประสงค� เปQาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีผ�านมา 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ท่ึคาดว�าจะได1รับ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ มีท้ังหมด ๑๑ 
หน1า ขอให1ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ช�วยกันดูว�า
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม� เพ่ือจะได1แก1ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เติมต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีนายยกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  เก่ียวกับร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพ่ิมเติม และ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  ไปแล1วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะมีข1อสงสัย
หรือข1อซักถาม เชิญครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข1อสงสัยหรือข1อซักถามอีกหรือไม� ถ1าไม�มี และเพ่ือให1
ประธานสภาฯ  เปVนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องค�กรปกครอง ส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข1อ ๔ วรรค ๑๙ และข1อ ๒๒ 
(การเพ่ิมเติมแผนงาน /โครงการท่ีไม�มีอยู�ในแผนพัฒนาสามป%ให1ปรากฏไว1
ในแผนพัฒนาสามป%) ข1อ ๔ วรรค ๒๐ (การเปลี่ยนแปลง การทํา
วัตถุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) ขอม
ติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2
๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  จํานวน ๒๖ โครงการ โปรด
ยกมือข้ึน 

ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.
๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ จํานวน  ๒๖ โครงการ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีท่ีประชุม  2 เห็นชอบให1อนุมัติ จํานวน  ๒๔ เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.๒๕๖๐ 2๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ จํานวน  ๒๖  

โครงการ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม  2 ไม�เห็นชอบให1อนุมัติ จํานวน   ๐  เสียง 



๙/ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมัก เกตเพ็ช เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล กระผมฝากท�านนายก 
ส.อบต. ม.๕ ต.ผาป>ง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อยู� ๒ เรื่องนะครับ 

เรื่องท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได1เกิดอุทกภัย ทําให1ฝายพัง
เสียหาย ยังไม�มีใครไปสํารวจความเสียหาย ขอให1ท�านนายกช�วยติดตาม
ด1วยครับ 

เรื่องท่ี ๒ เรื่องไปซ�อมไฟก่ิง ได1ทําหนังสือมาแล1วแต�ยังไม�มีการ
ออกไปซ�อมหรือเปลี่ยนไฟก่ิงแต�อย�างใด ขอให1ท�านนายกช�วยติดตามด1วย
ครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�าน 
นายก อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ และแขก 

ผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน ผมมีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบดังนี้ 
เรื่องท่ี ๑  เรื่องการออกไปสํารวจฝายท่ีได1รับความเสียหาย ช�วง

นั้น เปVนช� วง ท่ีทางช�างได1 ดํา เนินการออกแบบโครงการหมู�บ1านละ 
๒๕๐,๐๐๐บาท ซ่ึงทางอําเภอได1ขอความร�วมมือให1ช�างองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก ดําเนินการประมาณการแบบแปลน  ปร. ๔ และ ปร.๕  และ
โครงการจ�ายเงินสะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หลังจากนี้จะ
ให1ทางช�างออกไปสํารวจความเสียหายต�อไป 

เรื่ อง ท่ี  ๒ เรื่ องการออกไปติดต้ังไฟก่ิง และซ�อมไฟก่ิง จะ
ดําเนินการจ1างให1กองช�างไปดําเนินการติดต้ังและซ�อมไฟก่ิง ให1 สําหรับ
หมู�บ1านใดท่ียังไม�ได1ทําหนังสือมาก็ให1ทําหนังสือแจ1งให1องค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกไปดําเนินการซ�อมและติดต้ังไฟก่ิงต�อไป 

เรื่องท่ี ๓ เรื่อง การขอรับกระสอบทราย เพ่ือใช1สําหรับภัยแล1ง 
สําหรับทําฝายก้ันน้ํา สําหรับหมู�บ1านใดท่ียังไม�ได1ทําหนังสือมาให1รีบ
ดําเนินการจัดส�งให1องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เพ่ือจะได1ดําเนินการ
ในส�วนท่ีเก่ียวข1องต�อไป  

เรื่องท่ี ๔ เรื่อง  ประปาของตําบลผาป>ง จะได1ดําเนินการหาแหล�ง
น้ําดิบ เพ่ือขุดเจาะบ�อน้ําบาดาล ซ่ึงจะหมู�บ1านท่ีได1รับประโยชน� คือหมู�ท่ี ๒ 
หมู�ท่ี ๓ และหมู�ท่ี ๔ ตําบลผาบัง  โดยเฉพาะบ1านห1วยไร�ซ่ึงไม�มีแหล�งน้ําดิบ 
จะได1หาทางให1ความช�วยเหลือต�อไป 

เรื่องท่ี ๕ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ทําโครงการลาดยาง
แอสฟ>สติก สายบ1านห1วยข้ีนก และ บ1านแม�เชียงรายลุ�ม ส�งไปยังองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดลําปางแล1ว   

 
๑๐/ เรื่องท่ี ๖..... 
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เรื่องท่ี ๖ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ทําโครงการ

ก�อสร1างลานกีฬา และก�อสร1างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ1านผาป>งและศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ1านแม�พริกบน ส�งไปยังกรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท1องถ่ิน 
 เรื่องท่ี ๗ ได1รับการประสานจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง 
ได1รับจัดสรรงบประมาณเปVนค�าลาดยางแอสฟ>สติก สายบ1านวังสําราญ ยาว
ประมาณ ๗๕๐ เมตร  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม�  ถ1าไม�มี ผมขอปWดการประชุม และขอให1 
ประธานสภาฯ  ทุกท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
 
 

                                            ปWดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  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 
 


