
 
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๕ ครั้งท่ี ๒  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  ห2องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
33333333333333333333333333333 

ผู�มาประชุม 

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%@ยม 
นายเชิด         ป<ญญาชัย 
นายอAอด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญCู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ2ม 
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 
3ลาปKวย3 
3ลาปKวย3 
ชาญกิจ   ป<ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล2า 
สุข        ยศวงศ� 
3ลาปKวย3 
สายันต�    แก2วกองเครือ 
สมใจ      ชาวงษ� 
วิยะดา    โม2จันทร� 
สาคร      อุปาละ 
นิต         ปาเป%@ยม 
3ลาปKวย3 
อAอด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญCู       ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�     คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ2ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปHชัย     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 
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๓ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายสุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
นางสาวกรรณิกา   แก2วน2อย     

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

ถนอมชัย  ทิชัย 
ทองสุข  อุดบัววงศ� 
สุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
 กรรณิกา   แก2วน2อย       

        
  ผู2เข2าร�วมประชุม พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ2าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก/ผู2เข2าร�วมรับฟ<ง 
 

ลําดับท่ี ชื่อ 3 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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๑๔ 
๑๕ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ<กเป%Oยม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก2ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธิ 
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปQอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก2ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นางสุรางค�  นามเมือง 
นายสมนึก  ตาอ2ายเทือก 
นายสุวรรณ  ตาบุตรวงศ� 
 
 

หัวหน2าสํานักปลัด 
ผู2อํานวยการกองช�าง 
ผู2อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ2าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ2าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ2าพนักงานปQองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร2อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร2อย 
สารวัตรกํานันตําบลผาป<ง 
ผู2ใหญ�บ2าน หมู�ท่ี ๕  ต.ผาป<ง 
ผู2ใหญ�บ2าน หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป<ง 

สมหมาย   ฟ<กเป%Oยม 
รุ�งอรุณ    เทียนแก2ว 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธิ 
อุท2ย  ปลัดนู 
นฤมล   ปQอเครือ 
3ลา3 
ก า ญ จ นี   ศ รี วิ ชั ย ว ง ค�
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก2ว 
 
สงัด     สุยะทา 
สุรางค�  นามเมือง 
สมนึก  ตาอ2ายเทือก 
สุวรรณ  ตาบุตรวงศ� 
 
 

 
๓/ บันทึก..... 
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           บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
                                     สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๕ ครั้งท่ี ๒  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
                                        วันพุธท่ี  ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                          ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
                                ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
                                                        ……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได2ตรวจรายชื่อแล2ว ครบองค�ประชุมมีผู2มาร�วมประชุม จํานวน ๒๑ ท�าน ผู2ไม�มา 
 เลขานุการสภาฯ       ร�วมประชุม จํานวน ๕ ท�าน ดังนี้ 

1. นายวิทยา  กองใจ         ส.อบต.  หมู�ท่ี ๓  ตําบลแม�พริก 
2. นายสง�า  ป<ญญาดิษวงศ� ส.อบต.  หมู�ท่ี ๔  ตําบลแม�พริก  
3. นายพิสิฐ  วงศ�สี                ส.อบต.  หมู�ท่ี  ๗  ตําบลแม�พริก 
4. นายสายันต�   แก2วกองเครือ   ส.อบต.  หมู�ท่ี  ๗  ตําบลแม�พริก  
5. นายเชิด  ป<ญญาชัย          ส.อบต.  หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก 
โดยมีนายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน2าท่ีเป[น

ประธาน ในท่ีประชุม และ ได2เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและขอให2สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก กล�าวเป\ดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๕  ครั้งท่ี  ๒ ประจําป%  ๒๕๕๙    จึงได2เริ่มดําเนินการประชุม 
 ตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  คุณกรรณิกา แก2วน2อย  
ประธานสภฯ  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  หัวหน2าส�วนราชการ  

อบต.แม�พริกท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรง
เกียรติ และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้เป[นการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ครั้ง ท่ี ๒ ประจําป%   
๒๕๕๙  ทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�มีเรื่องท่ีจะแจ2งให2
ทราบ   ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะมีเรื่องแจ2งให2ท่ี
ประชุมทราบหรือไม� เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย 3ไม�มีครับ3 
นายก อบต.แม�พริก   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก     

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๕ ประจําป% ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข2อสงสัยหรือจะแก2ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕  ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  หรือไม� 
 ๔/นายประจักษ�....... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะแก2ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ2าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรอง 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือ

วันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
๕ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โปรดยก
มือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  3เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๑ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๕ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  3ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ พิจารณาขอความเห็นชอบจ�ายเงินสะสม ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

จํานวน ๒๐ โครงการ  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ  
ประธานสภาฯ  กฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับการจ�ายขาดเงินสะสม เชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�าน 
ปลัด อบต.แม�พริก  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ ผู2บริหารท2องถ่ิน 

และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการ
รับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด ๘ เงินสะสม 

ข2อ ๘๙ องค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินอาจใช2จ�ายเงินสะสมได2 โดย
ได2รับอนุมัติจากสภาท2องถ่ิน ภายใต2เง่ือนไข ดังต�อไปนี้ ให2กระทําได2เฉพาะ
กิจการซ่ึงอยู�ในอํานาจหน2าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน    
ซ่ึงเก่ียวกับด2านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป[นการเพ่ิมพูน
รายได2ขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน หรือ  กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร2อนของประชาชน ท้ังนี้ต2องเป[นไปตามแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท2องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ได2ส�งเงินสมทบกองทุนส�งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินแต�ละ   
ประเภทตามระเบียบแล2ว  
เม่ือได2รับอนุมัติให2ใช2จ�ายเงินสะสมแล2ว องค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินต2อง    
ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันให2เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม�เกินหนึ่งป%ถัดไป หาก
ไม�ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให2การใช2จ�ายเงินสะสมนั้นเป[น อัน
พับไป  

ท้ังนี้ ให2องค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ�ายค�าใช2จ�ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดย
การใช2จ�ายเงินสะสมให2คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

๕/สรุปหลักเกณฑ�....... 
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สรุปหลักเกณฑ�การใช2จ�ายเงินสะสม ปฏิบัติตามระเบียบว�าด2วยการ

รับเงินฯ ข2อ ๘๙ 
๑.เป[นกิจการท่ีอยู�ในอํานาจหน2าท่ีของท2องถ่ินในด2านการบริการ

ชุมชนและสังคม กิจการท่ีเป[นการเพ่ิมพูนรายได2  กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร2อนของประชาขน  ขออนุ มัติสภาท2องถ่ิน เป[นไปตาม
แผนพัฒนาท2องถ่ิน มีเงินสะสมเหลือเพียงพอกับรายจ�ายประจําและกรณีสา
ธารณภัยฉุกเฉิน 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  เก่ียวกับจ�ายเงินสะสม ประจําป% งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�าน 
นายก อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขก

ผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้ท�านรองท้ังไปส�งแบบข2อมูล ปปช. 
    เนื่องจากได2รับการร2องขอจากประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล 

แม�พริก เพ่ือบําบัดความเดือนร2อยของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก และแจ2งสถานการณ�คลังขององค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก ดังนี้ 
1. สะสมท่ีนําไปใช2ได2 ณ ป<จจุบัน   มีจํานวน  ๕,๕๓๓,๑๙๓.๑๖ บาท  
2. สํารองงบบุคลากร  ประมาณ ๓ เดือน จํานวน ๒,๕๘๘,๔๑๕ บาท 
3. เงินสะสมคงเหลือ  จํานวน  ๒,๙๔๔,๗๗๘.๑๖ บาท 
4. สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % จํานวน ๒๙๔,๔๗๗.๘๒ บาท 

มีเงินสะสมท่ีนําไปใช2จ�ายได2 จํานวน ๒,๖๕๐,๓๐๐.๓๕ บาท 
สําหรับโครงการจ�ายเงินสะสม ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๒๐ โครงการ มีดังนี้ 
1. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใหม� หมู�ท่ี ๔ ต.แม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๔๘๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ย
เรียบใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๕๗๖ ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3
๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๕ 
งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งนาแอ2ว หมู�ท่ี ๔ ต.แม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ย
เรียบใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า๔๓๖ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3
๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๕ 
งบประมาณ ๔๗,๗๐๐ บาท 

                ๓. โครงการขุดลอกหน2าฝายทํานบดินห2วยตูมปKา หมู�ท่ี ๔ 
ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดก2นกว2างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. 

๖/ ลึกเฉลี่ย...... 
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ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือคิดเป[นปริมาตรดินขุดไม�น2อยกว�า 
๗๐๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๔  งบประมาณ ๒๐,๖๐๐ บาท 

      ๔. โครงการก�อสร2างคันดินปQองกันน้ําท�วม หมู�ท่ี ๖ ต.แม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง โดยการลงลูกรัง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๔๐ ม. คิดเป[นปริมาตรลูกรังไม�น2อยกว�า ๘๙๒ 
ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาสามป%  (พ.ศ .๒๕๖๐3๒๕๖๒) เ พ่ิมเ ติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๕  งบประมาณ ๙๗,๗๐๐ บาท 

      ๕.โครงการขุดลอกบ�อขยะ หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง  ขุดลอกบ�อขยะเดิม พ้ืนท่ีขุดลอก ขนาดกว2าง ๒๐ ม. ยาว 
๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย   ๑.๕๐ ม. คิดเป[นปริมาตรดินขุด ไม�น2อยกว�า ๙๕๐ ลบ.ม.  
ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี ๑ หน2า ๑๕  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๖.โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งแพะใต2  หมู�ท่ี  ๗ ตําบล 
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว 
๑,๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[น
บ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๖๗๒ ลบ.ม.พร2อมวางท�อลอดกลม 
คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จํานวน ๑ แถว แถวละ ๔ ท�อน จํานวน ๒ จุดตาม
แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ 
หน2า ๑๓  งบประมาณ ๗๘,๘๐๐ บาท 

๗. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ2านนายส�ง – วังกวาง หมู�ท่ี ๗ 
ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว 
๓๖๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อ
พร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๓๓๐ ลบ.ม.พร2อมวางท�อลอดกลม 
คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๒ แถว ๆ ละ ๕ ท�อน จํานวน ๑ จุด  
ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี ๑ หน2า ๖  งบประมาณ ๕๒,๖๐๐ บาท 

     ๘. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใต2 หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๔๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ย
เรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๔๔๔ ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.
๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๓  
งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ บาท 

๙. โครงการก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ2านปางยาว3
หน�วยอนุรักษ�ต2นน้ํา หมู�ท่ี ๘ ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ขนาดผิวจราจรกว2าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ี 

๗/ คอนกรีต..... 
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คอนกรีตไม�น2อยกว�า ๒๔๐ ตร.ม.พร2อมลงลูกรังไหล�ทางเฉลี่ยข2าง

ละ ๐.๒๐ เมตร  ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๗  งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลําห2วยแม�พริก หมู�ท่ี ๙ 
ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

ช�วงท่ี ๑ ขนาดกว2างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ระยะทาง 
๘๕๐ ม.โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2
ลูกรังไม�น2อยกว�า ๘๘๖ ลบ.ม. 

3 ช�วงท่ี ๒ ขนาดกว2างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. 
ระยะทาง ๙๐๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ย
เรียบใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๙๔๐ ลบ.ม. 
ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี ๑ หน2า ๘ งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท 

     ๑๑. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งใหม� –น้ําดิบ – น้ําคราม  
หมู�ท่ี ๑๐ ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ 
ม.ระยะทาง ๑,๙๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ี
เป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๑,๗๐๐ ลบ.ม. พร2อม
วางท�อลอดกลม คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.จํานวน ๑ แถว แถวละ ๔ ท�อน 
จํานวน ๒ จุด และขนาด Ø ๐.๘๐ ม.จํานวน ๑ แถว แถวละ ๔ ท�อน 
จํานวน ๑ จุด  ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๘ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. โครงการก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบนอก  
หมู�ท่ี ๑๑ ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจรกว2าง 
๔.๐๐  ม. ยาว ๘๘  ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น2อยกว�า ๓๕๒ 
ตร.ม.พร2อมลงลูกรังไหล�ทางเฉลี่ยข2างละ ๐.๒๐ เมตร ม. พร2อมวางท�อลอด
กลม คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จํานวน ๑ แถว แถวละ ๕ ท�อน จํานวน ๑ จุด 
ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) หน2า ๕๐  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๑๓. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งผาป<ง หมู�ท่ี ๑ ต.ผาป<ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
ม. ระยะทาง ๑,๘๕๐ ม.โดยลงลูกรังส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ 
ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๑,๓๗๒ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3
๒๕๖๒) เ พ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๗ งบประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๘/ โครงการ...... 
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     ๑๔. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งแม�กhองจาง หมู�ท่ี ๒  

ต.ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
3 ช�วงท่ี ๑ ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. 

ระยะทาง ๓๒๐ ม.โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ย
เรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๒๑๐ ลบ.ม. 

3 ช�วงท่ี ๒ ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. 
ระยะทาง  ๖๐๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อม 
เกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๓๙๕ ลบ.ม. พร2อมวางท�อลอดกลม คลส.
ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.จํานวน ๑ แถว    แถวละ ๔ ท�อน จํานวน ๑ จุด และ
ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จํานวน ๑ แถว แถวละ ๔ ท�อน จํานวน ๓ จุด  
ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี ๒ หน2า ๙ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท 

     ๑๕. โครงการขุดลอกลําห2วยแม�ขยาก หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป<ง อําเภอ 
แม�พริก จังหวัดลําปาง ก2นกว2างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาวรวม 
๒,๕๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม�น2อยกว�า ๑๕,๒๘๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนา
สามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๔ 
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

     ๑๖. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายตําบลผาป<ง3บ2านสันข้ีเหล็ก  
หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ขนาดกว2างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.ระยะทาง ๒,๘๕๐ ม.โดยลง
ลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า 
๒,๙๐๔ ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๓ งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท 

     ๑๗. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายแม�ขยากใต2 หมู�ท่ี ๔  
ต.ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  ระยะทาง ๕๐๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุม
เป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๓๑๒ ลบ.ม. ตามแผนพัฒนา
สามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๗ 
งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท 

     ๑๘. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายแม�ขยากใต2 หมู�ท่ี ๔  
ต.ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  ระยะทาง ๕๐๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[นหลุม
เป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๓๑๒ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนา
สามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๗ 
งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท 
 

๙/ โครงการ..... 
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๑๙.โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งห2วยไร� – บ2านโปKงขาม 

หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ขนาดกว2างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.ระยะทาง ๑,๑๒๐ ม. โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเป[น
หลุมเป[นบ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๙๓๒ ลบ.ม.ตาม
แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ 
หน2า ๙ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท 

     ๒๐. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายปลายบ2านเด�น–ทุ�งปากบอก 
หมู�ท่ี ๕ ต.ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว2างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. โดยลงลูกรังส�วนท่ีเป[นหลุมเป[น
บ�อพร2อมเกลี่ยเรียบ ใช2ลูกรังไม�น2อยกว�า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. พร2อมวางท�อลอด
กลมขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จํานวน ๑ แถว แถวละ ๕ ท�อน จํานวน ๑ แห�ง 
ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี ๑ หน2า ๑๐ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับโครงการบ2านปางยาว โครงการขุดบ�อขยะ ไม�ได2เนื่องจากอยู�ในเขต
อุทยาน รวมโครงการท่ีขอจ�ายเงินสะสม จํานวน ๒๐ โครงการ จึงได2
นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม�ครับ ถ2าไม�มี ผมจะขอความเห็นชอบจ�ายเงินสะสม 

ประจําป%   ๒๕๖๐  จํานวน ๒๐ โครงการ  
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบจ�ายเงินสะสม ประจําป%งบประมาณ 

 พ.ศ.  ๒๕๖๐   จํานวน ๒๐ โครงการ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน ๑๕  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านไม�เห็นชอบเห็นจ�ายเงินสะสม ประจําป%งบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ โครงการ  
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดงดออกเสียงจ�ายเงินสะสม ประจําป%งบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ โครงการ  
มติท่ีประชุม  งดออกเสียง  จํานวน  ๖  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ�การใช2จ�ายเงินสะสมขององค�กร 

            ปกครองส�วนท2องถ่ิน ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน 
               เศรษฐกิจและสังคมภายในท2องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓       
             กันยายน ๒๕๕๙   จํานวน ๒ โครงการ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ  
ประธานสภาฯ  กฎหมาย ท่ีเก่ียวข2องกับการจ�ายขาดเงินสะสม เชิญครับ 

๑๐/ นายนันทวัฒน�..... 
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นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�าน 
ปลัด อบต. แม�พริก ผู2บริหารท2องถ่ิน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ 

และผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการ
รับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด ๘ เงินสะสม 

ข2อ ๘๙ องค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินอาจใช2จ�ายเงินสะสมได2 โดย
ได2รับอนุมัติจากสภาท2องถ่ิน ภายใต2เง่ือนไข ดังต�อไปนี้  

ให2กระทําได2เฉพาะกิจการซ่ึงอยู� ในอํานาจหน2าท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท2องถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกับด2านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการท่ีเป[นการเพ่ิมพูนรายได2ขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน หรือ  
กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร2อนของประชาชน ท้ังนี้ต2องเป[นไปตาม
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ได2ส�งเงินสมทบกองทุนส�งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินแต�ละ  
ประเภทตามระเบียบแล2ว  

เม่ือได2รับอนุมัติให2ใช2จ�ายเงินสะสมแล2ว องค�กรปกครองส�วน
ท2องถ่ินต2อง   ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันให2เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม�เกิน
หนึ่งป%ถัดไป หากไม�ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให2การใช2จ�ายเงิน
สะสมนั้นเป[น อันพับไป  

ท้ังนี้ ให2องค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ�ายค�าใช2จ�ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดย
การใช2จ�ายเงินสะสมให2คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

สรุปหลักเกณฑ�การใช2จ�ายเงินสะสม ปฏิบัติตามระเบียบว�าด2วยการ
รับเงินฯ ข2อ ๘๙  กิจการท่ีอยู�ในอํานาจหน2าท่ีของท2องถ่ินในด2าน การ
บริการชุมชนและสังคม กิจการท่ีเป[นการเพ่ิมพูนรายได2 กิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดร2อนของประชาขน ขออนุมัติสภาท2องถ่ิน 
เป[นไปตามแผนพัฒนาท2องถ่ิน มีเงินสะสมเหลือเพียงพอกับรายจ�ายประจํา
และกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกชี้แจงรายละเอียดท่ีจ�าย 
ประธานสภาฯ เงินสะสมตามหลักเกณฑ�การใช2จ�ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคมภายในท2องถ่ิน 
 (Matching Fund) ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�าน 
นายก อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขก

ผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�าน เป[นโครงการท่ีจะส�งไปยังกรมส�งเสริมการ
ปกครองส�วนท2องถ่ินและหลักเกณฑ�การใช2จ�ายเงินสะสม ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคมภายในท2องถ่ิน 

๑๑ (Matching Fund)….. 
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(Matching Fund) ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ กล�าวโดยสรุปดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ 

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด ๘ เงินสะสม ข2อ ๘๙ ได2ส�ง
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข2าราชการส�วนท2องถ่ิน (กบท) แล2ว สํารองจ�ายเป[น
ค�าใช2จ�ายด2านบุคลากร โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน ค�าจ2าง บุคลากรท2องถ่ิน 
ประมาณสามเดือน สํารองจ�ายกรณีสาธารณภัยโดยสํารองไว2ร2อยละสิบของยอดเงิน
สะสมคงเหลือ ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถนําเงินสะสมไปใช2จ�าย 
เป[นโครงการหรือกิจการท่ีอยู�ในอํานาจหน2าท่ีของ อปท. โครงการลงทุนด2านการ
พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะมีส�วนช�วยสนับสนุนการสร2างรายได2ของประชาชน 
และการกระตุ2นเศรษฐกิจ เป[นโครงสร2างพ้ืนฐานเพ่ือแก2ไขป<ญหาความเดือดร2อยของ
ประชาชนเป[นการด�วน  สําหรับมาการลงทุนร�วมระหว�างรัฐบาลกับ อปท. ต2องเป[น
โครงการลงทุนด2านพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน อปท.ท่ีมีเงินสะสมเพียงพอให2ใช2เงิน
สะสมก�อนเป[นอันดับแรก 

อปท. ท่ีมีเงินสะสมไม�เพียงพอให2ทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบกลาง
จากรัฐบาล ตามกรอบวงเงินคือ อบต.ขนาดกลาง ขอได2ไม�เกิน ๑.๕ ล2านบาท โดยมี
เง่ือนไข ดังนี้ โครงการไม�ซํ้าซ2อนกับข2อบัญญัติ ป% ๒๕๖๐ หรือโครงการท่ีได2รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพะกิจ ป% ๒๕๖๐  อปท.จ�ายเงินสะสมไม�น2อยกว�างบประมาณท่ี
รัฐบาลจัดสรรให2  (๑ : ๑) โครงการมีความพร2อมท่ีจะดําเนินการได2ทันที 
ทําโครงการเสนอ คณะกรรมการ ระดับจังหวัดพิจารณาให2ความเห็นชอบภายใน 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  อปท.ก�อหนี้ผูกพันและเบิกจ�ายเงินภายในไตรมาสท่ี ๒ 
ซ่ึงมีโครงการใช2จ�ายเงินสะสมขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร2าง  พ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท2องถ่ิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๙  จํานวน   ๒  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก�อสร2างถนนลาดยางแอสฟ<ลท�ติกส�คอนกรีตสายหน2าบ2าน   
หมู�ท่ี ๓ ต.แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  โดยการปูผิวจราจรแอสฟ<ลส�ติก 
ขนาดกว2าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. ระยะทาง ๕๐๕ ม. หรือคิดเป[นพ้ืนท่ีลาด
ยางไม�น2อยกว�า ๒,๐๒๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

    ๒.โครงการขุดลอกลําห2วยแม�ขยาก หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป<ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 
ช�วงท่ี ๑ หน2าฝายต2นรวก ขนาดก2นกว2างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. 

ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. หรือ ปริมาตรดินขุดไม�น2อยกว�า ๕,๖๓๖ ลบ.ม. 
ช�วงท่ี ๒ หน2าฝายปูKแบน ขนาดก2นกว2างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาวรวม 
๑,๐๐๐ ม. หรือ ปริมาตรดินขุดไม�น2อยกว�า ๕,๖๓๖ ลบ.ม. 

ช�วงท่ี ๓ หน2าฝายหนองตึงเย็น ขนาดก2นกว2างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย 
๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม�น2อยกว�า ๕,๖๓๖ ลบ.ม. ตาม
แผนพัฒนาสามป%(พ.ศ.๒๕๖๐3๒๕๖๒)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน2า ๑๑ 

๑๒/งบประมาณ..... 
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งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒ โครงการ จํานวน 
๙๙๘,๐๐๐ บาทจึงได2นําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือ
นําเสนอส�งไปยังผ�านอําเภอส�งไปยังจังหวัดเพ่ือพิจารณาขอจากกรมส�งเสริม
การปกครองส�วนท2องถ่ิน ต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ     อีกหรือไม�ครับ ถ2าไม�มี ผมจะขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ�การใช2 

จ�ายเงินสะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท2องถ่ิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒ โครงการ  
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามหลักเกณฑ�การใช2จ�ายเงินสะสมขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร2าง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท2องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒ โครงการ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน ๒  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิ กท� านไม� เห็ นชอบตามหลัก เกณฑ�การ ใช2 จ� าย เ งิน
ประธานสภาฯ  สะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามมาตรการสนับสนุนการ 

พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท2องถ่ิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒ โครงการ  

มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๙  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านงดออกเสียง ตามหลักเกณฑ�การใช2จ� าย เ งิน
ประธานสภาฯ  สะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามมาตรการสนับสนุนการ 

พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท2องถ่ิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒ โครงการ  

มติท่ีประชุม  งดออกเสียง  จํานวน  ๑๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอให2ทางปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2ชี้แจงข2อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  และระเบียบ ท่ีเก่ียวข2อง เชิญครับ 
นายนันทวัฒน� เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู2บริหาร  
ปลัด อบต.แม�พริก ท2องถ่ินและสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด 
๔ การโอน และแก2ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข2อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ�าย หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร2าง ท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
เป[นรายการใหม� ให2เป[นอํานาจของสภาท2องถ่ิน  

 
๑๓/ข2อ ๓๐..... 
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ข2อ ๓๐ การโอน การแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณราย
ประเภทอ่ืนท่ีต2องนํามาต้ังงบประมาณรายจ�ายตามข2อ ๑๕ ให2เจ2าหน2าท่ี
งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายได2 เม่ือได2รับจากผู2มีอํานาจแล2ว  

ข2อ ๓๒ ภายใต2ข2อบังคับข2อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ�าย
หรือแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายจ�าย เม่ือได2รับอนุมัติจากผู2 ท่ีมีอํานาจแล2ว ให2ประกาศโดยเป\ดเผย
เพ่ือให2ประชาชนทราบ แล2วแจ2งการประกาศให2ผู2ว�าราชการจังหวัดเพ่ือ
ทราบภายในสิบห2าวัน สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให2แจ2งแก�
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู2เป[นหัวหน2าประจําก่ิงอําเภอ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได2ชี้แจง  
ประธานสภาฯ  ละเอียดท่ีเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณรายราจ�ายประจําป%งบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๐  เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�าน 
นายก อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู2ทรงเกียรติ และแขก

ผู2เข2าร�วมประชุมทุกท�านองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเป[นท่ี
จะต2องโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
โอนเพ่ิมต้ังเป[นรายการใหม�    สํานักปลัด   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
[๐๐๑๑๐]    งานบริหารท่ัวไป [๐๐๑๑๑]  งบลงทุน [๔๐๐๐๐๐]  หมวด
ค�าครุภัณฑ�  [๔๑๐๐๐๐]    ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  [๔๑๐๑๐๐]    

(๑) ค�าจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข2าออกงาน 
จํานวน ๑ เครื่อง ราคารวมค�าติดต้ัง        ต้ังไว2 ๙,๐๐๐ บาท  

    เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข2าออกงาน ตาม 
    รายละเอียด ดังนี้ 
     ๑. รองรับลายนิ้วมือ ๓,๐๐๐ ลายนิ้วมือ 
     ๒. สามารถบันทึกข2อมูลได2 ๑๐๐,๐๐๐ รายการ 
     ๓. หน2าจอ LED 
     ๔. สามารถเชื่อมต�อได2หลายรูปแบบ 
     ๕. มาพร2อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 

โดยจัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� สํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑  
สํานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และแผนพัฒนาสามป%  ( พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) หน2า ๑๗๖  งบประมาณต้ังไว2 – บาท  งบประมาณ
คงเหลือก�อนโอน – บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙,๐๐๐ บาท    
รวมโอนเพ่ิมท้ังสิ้น  ๙,๐๐๐  บาท 

โอนลดจาก สํานักปลัด   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ [๐๐๒๖๐] 

๑๔/งานศาสนา..... 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท2องถ่ิน [๐๐๒๖๓]  งบดําเนินการ [๓๐๐๐๐๐]     
หมวดค�าใช2สอย [๓๒๐๐๐๐]  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม�เข2าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [๓๒๐๓๐๐]   

๑)  ค�าใช2จ�ายโครงการจัดงานลอยกระทง ต้ังไว2 ๗๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ�ายเป[นค�าดําเนินการโครงการจัดงานลอยกระทงประจําป%  ๒๕๕๙ 
เช�น ค�าพิธีเป\ด ค�าโฆษณาประชาสัมพันธ� ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าเช�าเครื่อง
ป<Oนไฟ ค�าจัดทําปQาย ค�าเช�าโตAะ เก2าอ้ี เต็นท� ค�าของขวัญหรือของรางวัล ค�า
เช�าเครื่องเสียง และค�าใช2จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเป[นและเก่ียวข2อง ตามแผนพัฒนา
สามป%  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  หน2า  ๑๕๔ 
รวมโอนลดท้ังสิ้น  ๙,๐๐๐  บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเป[นรายการใหม�  กองช�าง แผนงานเคหะและชุมชน 
[๐๐๒๔๐] งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน [๐๐๒๔๑] ง บ
ลงทุน [๔๐๐๐๐๐]   หมวดค�าครุภัณฑ�  [๔๑๐๐๐๐]  ประเภทครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร�  [๔๑๑๖๐๐]     

(๑) ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ� Multifunctionชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี  
จํานวน ๑ เครื่อง ต้ังไว2 ๑๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช2ในงานในกองช�างองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามรายละเอียด ดังนี้  

3  เป[นอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเป[น Printer,Copier,Scanner      
   และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

      3  ใช2เทคโนโลยีแบบเลเซอร� หรือ แบบ LED 
         3  มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น2อยกว�า ๑๙๒ MB  

3  มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว�า จํานวน    
   ไม�น2อยกว�า ๑ ช�อง 
3  มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ    
   ๑๐/๑๐๐ Base3T หรือ ดีกว�า จํานวนไม�น2อยกว�า ๑ ช�อง 

     3  มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น2อยกว�า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
     3  มีความเร็วในการพิมพ�ร�างขาวดําไม�น2อยกว�า ๒๒ หน2าต�อนาที  

   (ppm) 
     3  มีความเร็วในการพิมพ�ร�างสีไม�น2อยกว�า ๒๒ หน2าต�อนาที (ppm) 
     3  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดําและสีได2) 
     3  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น2อยกว�า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐  

   dpi 
     3  มีถาดปQอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     3  สามารถถ�ายสําเนาเอกสารได2ท้ังสีและขาวดํา 
     3  สามารถทําสําเนาสูงสุดไม�น2อยกว�า ๙๙  สําเนา 
     3  สามารถย�อและขยายได2 ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร�เซ็นต� 
 

๑๕/ 3สามารถ...... 



 
3๑๕3 

3  สามารถใช2ได2กับ A๔,Letter,Legal,และ Cumtom โดยถาดใส� 
    กระดาษไม�น2อยกว�า ๒๕๐ แผ�น 
โดยจัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนาสามป% ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) หน2า ๑๗๖  
งบประมาณต้ังไว2 – บาท  งบประมาณคงเหลือก�อนโอน – บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗,๐๐๐ บาท    

โอนลดจาก  กองช� า ง   แผนงานเคหะและชุมชน 
[๐๐๒๔๐]  งานไฟฟQาถนน[๐๐๒๔๒] งบดําเนินการ   [๕๓๐๐๐๐]     
หมวดค�าวัสดุ  [๕๓๓๐๐๐] ประเภทวัสดุไฟฟQาและวิทยุ 
[๓๓๐๒๐๐]    จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท    

เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดซ้ือเครื่องมืองานไฟฟQา เครื่องวัดไฟฟQา 
และอุปกรณ�ไฟฟQา เพ่ือใช2ในการติดต้ัง,แก2ไขซ�อมแซม งานไฟฟQา
ภายในและภายนอกอาคาร งานไฟฟQาสาธารณะ งานให2บริการ
ไฟฟQา รวมโอนลดท้ังสิ้น  ๑๗,๐๐๐  บาท   
จึงนําเสนอเพ่ือให2สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกให2ความ
เห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ          เพ่ิมเติมอีกหรือไม�ครับ ถ2าไม�มี ผมจะขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ 

รายจ�ายประจําป% งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบโอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป% พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน ๑๕  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านไม�เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป% 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านงดออกเสียง โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป% 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  งดออกเสียง  จํานวน  ๖  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร� ยะฟู  เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะ
นักวิเคราะห�นโยบายฯ ผู2บริหาร และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ขอความ 

กรุณาท�านสมาชิกได2กรอกแบบข2อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท2องถ่ิน (ด2านการเกษตรและแหล�งน้ํา 
(Local Suffciency Economy Plan : LSEP) ตามแบบท่ีผมได2แจกให2แต�

ละหมู�บ2านนะครับ ขอบคุณครับ 
 

๑๖/นายประจักษ�.... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ2าไม�มี ผมขอป\ดการประชุม 
ประธานสภาฯ  และขอให2ทุกท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

ป\ดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

 
                                            (ลงชื่อ) 

(นายนันทวัฒน�  เตชะ) 
เลขานุการสภา/ผู2บันทึก 

 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายพิสิฐ  วงศ�สี) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายสง�า  ป<ญญาดิษวงศ�) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

                                        (ลงชื่อ) 
(นายอAอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ) 
(นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 


