
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป$  ๒๕๖๐ 
วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ�   ๒๕๖๐ 

ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป-ดประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ,งให,ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ประจําป$  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง พิจารณาให,เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกพ,นจากตําแหน�ง             
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก            

แทนตําแหน�งท่ีว�าง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
 ๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป�  ๒๕๖๐  จํานวนก่ีสมัย  จะเริ่มเม่ือใด  

มีกําหนดก่ีวัน 
๓.๒ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป�  ๒๕๖๑  จํานวนก่ีสมัย  จะเริ่มเม่ือใด  
มีกําหนดก่ีวัน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ขอความเห็นชอบขอใช,พ้ืนท่ีปลูกสร,างสวนป:าเศรษฐกิจชุมชนในเขตป:าชุมชนหรือ 
ปลูกไม,ยืนต,น หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป?ง ภายในเขตป:าสงวนแห�งชาติมาตรา ๒๐ แห�ง
พระราชบัญญัติป:าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ประจําป$  ๒๕๖๐ 

วันอังคารท่ี ๗ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ผู,มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ B สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

 

นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) 
นายอดุลย)     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ+อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง+า        ป1ญญาดิษวงศ) 
นายชาญกิจ   ป1ญญาดิบวงศ) 
นายจรัญ      ดีหล3า 
นายสุข        ยศวงศ) 
นายพิสิฐ       วงศ)สี 
นายสายันต)   แก3วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ) 
นางสาววิยะดา  โม3จันทร) 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป�:ยม 
นายเชิด         ป1ญญาชัย 
นายอ;อด      คําภิระเตรียมวงศ) 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ)      สุรินทร)บาง 
นายวิญ>ู      ทิพย)พิมพ)วงศ) 
นายไพรัตน)   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ3ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปDชัย    ทิพย)มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

 

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.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป1ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป1ง 
 

ประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) 
อดุลย)     เกษรพรม      
ยิ่ง         พ+อยะ 
วิทยา     กองใจ 
สง+า        ป1ญญาดิษวงศ) 
ชาญกิจ   ป1ญญาดิบวงศ) 
จรัญ      ดีหล3า 
             GลาG 
พิสิฐ       วงศ)สี 
สายันต)   แก3วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ) 
วิยะดา    โม3จันทร) 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป�:ยม 
เชิด         ป1ญญาชัย 
          GลาG 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ)        สุรินทร)บาง 
วิญ>ู        ทิพย)พิมพ)วงศ) 
ไพรัตน)      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ    เสนจุ3ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปDชัย    ทิพย)มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
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ผู,เข,าร�วมประชุม 
คณะผู,บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

  

ลําดับท่ี ช่ือ B สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข อุดบัววงศ) 
นายสุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
นางสาวกรรณิกา  แก3วน3อย            

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายกฯ 

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองสุข อุดบัววงศ) 
             G 
กรรณิกา  แก3วน3อย             

ผู,เข,าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ,าง/ผู,เข,าร�วมรับฟ?ง 

ลําดับท่ี ช่ือ B สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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๑๓ 

 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

นางสาวสมหมาย     ฟ1กเป�Kยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายรุ+งอรุณ  เทียนแก3ว 
นายสมคิด ฮ+อธิวงศ) 
นายโสฬส  มุ+ยแดง 
นายนิรันดร)    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข)  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปNอเครือ 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นางสาวชนันธร วงค)พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี ศรีวิชัยวงค) 
นายศรัณย)  มะหลีแก3ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายทวี พุทธวงษ) 
นายอนันตพงษ) ทาวงศ)ยศ 
นายเกษม สิทธิวงศ) 

หัวหน3าสํานักปลัด 
ผู3อํานวยการกองคลัง 
ผู3อํานวยการกองช+าง 
นายช+างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห)นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช+างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
เจ3าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ3าพนักงานธุรการ(กองช+าง) 
เจ3าพนักงานปNองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร3อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร3อย 
ผู3ช+วยผู3ใหญ+บ3านเด+นอุดม 
ผู3ใหญ+บ3านแม+เชียงรายลุ+ม 
ข3าราชการบํานาญ 

สมหมาย   ฟ1กเป�Kยม 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
รุ+งอรุณ  เทียนแก3ว 
สมคิด ฮ+อธิวงศ) 
โสฬส  มุ+ยแดง 
นิรันดร)    ยะฟู 
วันวิสาข)  โพธ ิ
อุทัย  ปลัดนู 
นฤมล  ปNอเครือ 
        G 
ชนันธร วงค)พุทธคํา 
กาญจนี ศรีวิชัวงค) 
         G 
 
สงัด  สุยะทา 
ทวี พุทธวงษ) 
อนันตพงษ) ทาวงศ)ยศ 
เกษม สิทธิวงศ) 

 



G๓G 
                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ประจําป$  ๒๕๖๐ 
วันอังคารท่ี ๗ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายอดุลย) เกษรพรม ได3ตรวจรายชื่อแล3ว ครบองค)ประชุม มีผู3มาร+วมประชุม จํานวน ๒๔ ท+าน ผู3ไม+มา 
รองประธานสภาฯ ร+วมประชุม จํานวน  ๒ ท+าน คือ นายสุข ยศวงศ)  และนายอ;อด คําภิระเตรียมวงศ) 

โดยมีนายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) ประธานสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ทําหน3าท่ี
เปRนประธาน ในท่ีประชุม และ ได3เรียนเชิญ ประธานสภาองค)การบริหารส+วนตําบล 
แม+พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให3สมาชิกทุกท+านพนมมือบูชาพระ
รัตนตรัย ประธานสภาองค)การบริหารส+วนกล+าวเปSดประชุมและ  ดําเนินการประชุม
สภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป�  ๒๕๖๐ เรียก
ประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) เรียน  ท+านผู3บริหาร ท+านสมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกผู3ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ  ผู3แทนประชาคม ทุกท+าน วันนี้เปRนการประชุมสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  

สมัยท่ี ๑  ประจําป� ๒๕๖๐ ผมไม+มีเรื่องท่ีจะแจ3งให3ทราบ ท+านคณะผู3บริหารจะมีเรื่อง
ท่ีจะแจ3งให3ทราบหรือเปล+าครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย ไม+มีครับ 
นายก อบต.แม+พริก 
นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) มีท+านใดจะมีเรื่องให3ทราบไหมครับ ถ3ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
            สมัยท่ี ๔ ประจําป$ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   
 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ)  มีท+านสมาชิก ท+านใดมีข3อสงสัย หรือ จะแก3ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป� ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  หรือไม+ ถ3าไม+มี ผมขอมติท่ีประชุม ว+าจะรับรองรายงานการ 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป� ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ได3โปรด
ยกมือข้ึน 

๔/ มติท่ีประชุม..... 



G๔G 
 
มติท่ีประชุม  Gเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ)  มีสมาชิกท+านใดไม+เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔
ประธานสภาฯ  ประจําป� ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
มติท่ีประชุม  Gไม+เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง พิจารณาให,เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกพ,นจากตําแหน�ง             
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) เนื่องจากนายนันทวัฒน) เตชะ ได3โอน(ย3าย) ไปจังหวัดเชียงราย รายละเอียดขอให3 
ประธานสภาฯ หัวหน3าสํานักปลัดได3ชี้แจง   
น.ส.สมหมาย ฟ1กเป�Kยม สืบเนื่องจากนายนันทวัฒน)  เตชะ  ปลัดองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ได3ดํารง
หัวหน3าสํานักปลัด         ตําแหน+งเลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ตามคําสั่งสภาองค)การ 

บริหารส+วนตําบลแม+พริก ท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต+อมา
คณะกรรมการพนักงานส+วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) มีมติในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให3โอน(ย3าย) นาย
นันทวัฒน)  เตชะ ปลัดองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สังกัด องค)การบริหารส+วน
ตําบลแม+พริก ไปดํารงตําแหน+งปลัดองค)การบริหารส+วนตําบลดงมหาวัน สังกัด 
องค)การบริหารส+วนตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ3ง  จังหวัดเชียงราย ซ่ึงรับโอน
(ย3าย)ตามมติคณะกรรมการพนักงานส+วนตําบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบตงจังหวัด
เชียงราย) ในมติการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ดังนั้น องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกจึงมีคําสั่งท่ี ๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๖๐ ให3พนักงานส+วนตําบลพ3นจากตําแหน+ง กรณีโอน(ย3าย) รายนายนันทวัฒน)    
เตชะ ต้ังแต+วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เปRนต3นไป 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส+วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติมจนถึงป1จจุบัน  ในมาตรา ๕๗ วรรคสอง เลขานุการสภา
องค)การบริหารส+วนตําบล พ3นจากตําแหน+งเม่ือครบอายุของสภาองค)การบริหารส+วน
ตําบล หรือมีการยุบสภาองค)การบริหารส+วนตําบล หรือสภาองค)การบริหารส+วนตําบล
มีมติให3พ3นจากตําแหน+ง 

นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) ในวันนี้ จึงขอให3ท่ีประชุมสภาองค)กรบริหารส+วนตําบลแม+พริก มีมติให3นายนันทวัฒน)
ประธานสภา   เตชะ เลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก พ3นจากตําแหน+งต้ังแต+วันท่ี ๖  

มกราคม ๒๕๖๐เปRนต3นไป สมาชิกสภาฯท+านใดเห็นชอบให3นายนันทวัฒน)  เตชะ 
เลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก พ3นจากตําแหน+งต้ังแต+วันท่ี ๖  
มกราคม ๒๕๖๐เปRนต3นไป โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม Gเห็นชอบให3นายนันทวัฒน)  เตชะ เลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก 
พ3นจากตําแหน+งต้ังแต+วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐  จํานวน ๒๔ เสียง 

 
 

๕/ นายประจักษ)..... 



G๕G 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) สมาชิกสภาฯท+านใดไม+เห็นชอบให3นายนันทวัฒน)  เตชะ เลขานุการสภาองค)การ 
ประธานสภา   บริหารส+วนตําบลแม+พริก พ3นจากตําแหน+งต้ังแต+วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐เปRนต3นไป  

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม Gไม+เห็นชอบให3นายนันทวัฒน)  เตชะ เลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก 

พ3นจากตําแหน+งต้ังแต+วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐  จํานวน ๐ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก            
แทนตําแหน�งท่ีว�าง 

นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) รายละเอียดขอให3หัวหน3าสํานักปลัดได3ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   
น.ส.สมหมาย ฟ1กเป�Kยม วิธีการเลือกเลขานุการสภาท3องถ่ินแทนตําแหน+งท่ีว+าง นั้น 
หัวหน3าสํานักปลัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด3วยข3อบังคับการประชุมสภาท3องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข3อ ๗  วรรคสอง วิธีการเลือกเลขานุการสภาท3องถ่ิน ให3นําความตามข3อ ๘ มาใช3
บังคับโดยอนุโลม 
ข3อ ๘ วรรคสอง(๒) กรณีเลขานุการสภาท3องถ่ินให3สภาท3องถ่ินเลือกเลขานุการสภา
ท3องถ่ินแทนตําแหน+งท่ีว+างในการประชุมสภาท3องถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต+วันท่ี
ตําแหน+งว+างลง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด3วยข3อบังคับการประชุมสภาท3องถ่ิน ฉบับเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให3นําความข3อ ๘ มาใช3บังคับโดยอนุโลมนั้น ซ่ึงเลขานุการสภา
ท3องถ่ินกําหนดให3มีได3 ๑ คน โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส+วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติมจนถึงป1จจุบัน มาตรา ๕๗ ให3สภาองค)การ
บริหารส+วนตําบล  เลือกปลัดองค)การบริหารส+วนตําบลหรือสมาชิกสภาองค)การ
บริหารส+วนตําบลคนหนึ่งเปRนเลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบล โดยมีหน3าท่ี
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค)การ
บริหารส+วนตําบลมอบหมายท้ังนี้ให3คํานึงถึงความรู3ความสามารถ อันจะเปRนประโยชน)
ต+อสภาองค)การบริหารส+วนตําบล 
ความข3อ ๘ แห+งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด3วยข3อบังคับการประชุมสภาท3องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ว+า วิธีการเลือกให3สมาชิก
สภาท3องถ่ินแต+ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท3องถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรให3เปRนผู3
ดํารงตําแหน+ง คําเสนอนั้นต3องมีสมาชิกสภาท3องถ่ินรับรองไม+น3อยกว+าสองคน ชื่อท่ี
เสนอไม+จํากัดจํานวน และให3สมาชิกสภาท3องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล+านั้น  โดย
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู3ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล3วประธานสภา
ท3องถ่ินประกาศคะแนนต+อท่ีประชุมสภาท3องถ่ิน ผู3ใดได3คะแนนสูงสุดเปRนผู3ได3รับการ
คัดเลือก ถ3าได3คะแนนสูงสุดเท+ากันหลายคนให3เลือกใหม+เฉพาะคนท่ีได3คะแนนเท+ากัน 
โดยใช3วิธีเดิม แต+ถ3าคะแนนสูงสุดเท+ากันอีก ให3ใช3วิธีจับสลาก  ในการตรวจนับคะแนน
ให3ประธานสภาท3องถ่ินเชิญสมาชิกสภาท3องถ่ินไม+น3อยกว+าสองคนมาช+วย 

๖/ นายประจักษ)..... 



G๖G 
 

นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) ในวันนี้ จึงขอให3สมาชิกสภาองค)กรบริหารส+วนตําบลแม+พริก ได3เสนอชื่อสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกแทนตําแหน+งท่ีว+าง ขอเชิญครับ 
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ กระผมนายกิตติคุณ เสนสุวรรณ สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๔ ต.ผาป1ง ๔ ตําบลผาป1ง ขอเสนอ นายศิลปDชัย ทิพย)มา เปRนเลาขานุการสภาองค)การบริหารส+วน

ตําบลแม+พริก 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) ขอให3สมาชิกสภาองค)กรบริหารส+วนตําบลแม+พริก ได3รับรองไม+น3อยกว+าสองคนครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสามารถ ไชยอาษา กระผมนายสามารถ ไชยอาษา สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๕  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๕ ต.ผาป1ง ตําบลผาป1ง ขอรับรองนายศิลปDชัย ทิพย)มา เปRนเลขานุการสภาองค)การบริหารส+วน

ตําบลแม+พริกครับ 
นายสมใจ ชาวงษ)  กระผมนายสมใจ ชาวงษ) สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๘  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๘ ต.แม+พริก ตําบลแม+พริก ขอรับรองนายศิลปDชัย ทิพย)มา เปRนเลขานุการสภาองค)การบริหารส+วน

ตําบลแม+พริกครับ 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) มีสมาชิกสภาองค)กรบริหารส+วนตําบลแม+พริกท+านใดจะเสนอท+านอ่ืนอีกหรือไม+  
ประธานสภาฯ เชิญครับ  ถ3าไม+มีท+านสมาชิกสภาฯเสนอท+านอ่ืนอีก จึงขอประกาศว+ามีสมาชิกสภาฯ 

เสนอชื่อผู3เปRนเลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกจํานวน  ๑  ท+าน  คือ  
นายศิลปDชัย ทิพย)มา   ฉะนั้น  นายศิลปDชัย ทิพย)มา จึงได3รับเลือกเปRนเลขานุการสภา
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกแทนตําแหน+งท่ีว+าง ขอเชิญเลขานุการสภาองค)การ
บริหารส+วนตําบลแม+พริก ข้ึนปฎิบัติหน3าท่ี 

นายศิลปDชัย ทิพย)มา กระผมขอขอบคุณท่ีสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกได3มอบความไว3วางใจให3เปRน
เลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
 ๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป�  ๒๕๖๐  จํานวนก่ีสมัย  จะเริ่มเม่ือใด  

มีกําหนดก่ีวัน 
๓.๒ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป�  ๒๕๖๑  จํานวนก่ีสมัย  จะเริ่มเม่ือใด  
มีกําหนดก่ีวัน 

นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) เชิญ  นายศิลปDชัย  ทิพย)มา เลขานุการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ผู3เสนอ
ประธานสภาฯ  ญัตติ เชิญครับ 
นายศิลปDชัย  ทิพย)มา เรียน ท+านประธานสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ท+านนายกองค)การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ  ส+วนตําบลแม+พริก  และสมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกผู3ทรงเกียรติ 

ทุกท+าน   
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส+วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก3ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด3วย
ข3อบังคับการประชุมสภาท3องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และแก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) ข3อ ๒๑  
 

๗/ข3าพเจ3า..... 



G๗G 
 

ข3าพเจ3าขอเสนอสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกพิจารณาในการกําหนดสมัย
ประชุมสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สมัยสามัญ และวันเริ่มประชุมสภา
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สมัยสามัญประจําป� ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ  ประจําป$  ๒๕๖๐ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ระยะเวลา  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต�วันท่ี  ๑B๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
เนื่องจากอยู+ในห3วงเวลาการเสนอร+างข3อบัญญัติงบประมาณรายจ+ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระยะเวลา  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต�วันท่ี  ๑๖B๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เนื่องจากอยู+ในห3วงเวลาท่ีผู3บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 
๒๕๖๐G๒๕๖๒)  
สมัยประชุมสามัญ  ประจําป$  ๒๕๖๑ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ระยะเวลา  ๑๕  วัน  เริ่มตั้งแต�วันท่ี  ๑B๑๕  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๑ 
เนื่องจากสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกต3องกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป� พ.ศ. 
๒๕๖๑ ต+อจากสมัยแรกแต+ไม+เกินสี่สมัย และสมัยประชุมสามัญประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยแรก 
ตามระเบียบท่ีกล+าวข3างต3น 

นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) มีท+านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ3าไม+มี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบโปรดยกมือข้ัน 
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท+านใดเห็นชอบ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป� ๒๕๖๐ และ

ประจําป� ๒๕๖๑ โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม Gเห็นชอบ   ในการกําหนดสมัยประชุมสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สมัย

สามัญ และวันเริ่มประชุมสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก สมัยสามัญประจําป� 
ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ  ประจําป$  ๒๕๖๐ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ระยะเวลา  ๑๕  วัน  เริ่มต้ังแต+วันท่ี  ๑G๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระยะเวลา  ๑๕  วัน  เริ่มต้ังแต+วันท่ี  ๑๖G๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
สมัยประชุมสามัญ  ประจําป$  ๒๕๖๑ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ระยะเวลา  ๑๕  วัน  เริ่มต้ังแต+วันท่ี  ๑G๑๕  กุมภาพันธ)  ๒๕๖๑ 
จํานวน ๒๔ เสียง 

นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ)  มีสมาชิกท+านใดไม+เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป� ๒๕๖๐   
ประธานสภาฯ  และประจําป� ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Gไม+เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ ขอความเห็นชอบขอใช,พ้ืนท่ีปลูกสร,างสวนป:าเศรษฐกิจชุมชนในเขตป:าชุมชนหรือ 

ปลูกไม,ยืนต,น หมู�ท่ี ๓ ตําบลผาป?ง ภายในเขตป:าสงวนแห�งชาติมาตรา ๒๐ แห�ง
พระราชบัญญัติป:าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) เชิญท+านนายกองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

๘/นายถนอมชัย.... 



G๘G 
 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท+านประธานสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกท่ีเคารพ ท+านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม+พริก องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก ผู3ทรงเกียรติ และแขกผู3เข3าร+วมประชุมทุกท+าน 

ในการปลูกสวนปYาเศรษฐกิจชุมชนในปYาชุมชนซ่ึงทางปYาไม3เห็นว+ามีประโยชน)ในการ
พัฒนาปYาชุมชน โดยท่ีในตําบลผาป1ง หมู+ท่ี ๓ บ3านผาป1งกลางจะเปRนหมู+บ3านนําร+องใน
การพัฒนาปYาชุมชน โดยให3ประชาชนมีส+วนร+วมในการอนุรักษ)ปYาและหวงแหน
ทรัพยากรปYาไม3 จึงขอให3สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกได3พิจารณา
อนุญาตให3ใช3พ้ืนท่ีปลูกสร3างสวนปYาเศรษฐกิจชุมชน ในเขตปYาชุมชนหรือปลูกไม3ยืนต3น 
หมู+ท่ี ๓ ตําบลผาป1งภายในเขตปYาสงวนแห+งชาติตามมาตรา ๒๐ แห+งพรราชบัญญัติปYา
สงวนแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่ีนายกองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกได3ชี้แจงว+า 
ประธานสภาฯ  โครงการปลูกสร3างสวนปYาเศรษฐกิจชุมชนจะดําเนินการในบริเวณพ้ืนท่ีหัวไร+ปลายนา  

หมู+ท่ี ๓ ตําบลผาป1ง เพ่ือจัดทําเปRนพ้ืนท่ีต3นแบบการบริหารจัดการปYาชุมชนบริเวณหัว
ไร+ปลายนา โดยการมีส+วนร+วมในการปลูกสร3างสวนปYาเศรษฐกิจเช+นปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ3าน พริกไทย ดีปลี หมาก พลู  โดยมีเนื้อท่ี ๕๐ ไร+  

นายพิสิฐ วงศ)สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ)สี สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๗  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๗ ต.แม+พริก บ3านห3วยข้ีนก ผมอยากให3ส.อบต.ของ ต.ผาป1งให3ข3อมูลเพ่ิมเติม 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) ปYาไม3ได3เข3ามาสํารวจเรียบร3อยแล3ว ซ่ึงเม่ือหมู+ที ๓ ตําบลผาป1งได3เปRนพ้ืนท่ีนําร+องแล3ว 
ประธานสภาฯ  จะขยายในพ้ืนท่ีอ่ืนๆต+อไป 
นายวิทยา กองใจ  กระผมนายวิทยา กองใจ สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๓  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๓ ต.แม+พริก บ3านแม+เชียงรายลุ+ม ผมอยากให3 ส.อบต.บ3านผาป1งได3แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก

พ้ืนท่ีอยู+ในเขตตําบลผาป1ง ทางตําบลแม+พริกไม+ทราบรายละเอียด 
นายไพรัตน) คันธชุมภู กระผมนายไพรัตน) คันธชุมภู สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๒  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๒ ต.ผาป1ง บ3านผาป1งหลวง ผมคิดว+ารายละเอียดต+างๆต3องผ+านผู3ท่ีประสานงานมา สมาชิกสภา

องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกท่ีไม+ได3อยู+หมู+ ท่ี ๓ ตําบลผาป1งไม+ได3มีข3อมูลว+า
โครงการนี้เปRนมาอย+างไร ซ่ึงการไม+มีข3อมูลแล3วมานําเสนอต+อสภาฯ ถ3าสภาฯให3มติไป
แล3ว ถ3ามีป1ญหาเกิดข้ึนภายหลังจะลําบาก ถ3าเปRนไปได3ขอให3ผู3รู3มาให3ข3อมูลเพ่ือให3ท่ี
ประชุมสภาฯใช3ประกอบการตัดสินใจในการให3ความเห็นชอบ 

นายสามารถ ไชยอาษา กระผมนายสามารถ ไชยอาษา สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๕  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๕ ต.ผาป1ง บ3านเด+นอุดม ต3นไม3ท่ีปลูกจะไม+ตัดใช+ไหมครับ 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) ต3นไม3ท่ีปลูกจะไม+ตัด ซ่ึงโครงการนี้ชาวบ3านหมู+ท่ี ๓ ตําบลผาป1งเห็นดีด3วยท่ีจะให3
ประธานสภาฯ  ดําเนินการ 
นายเกษม สิทธิวงศ) กระผมนายเกษม สิทธิวงศ) ราษฎรบ3านผาป1งกลาง หมู+ท่ี ๓ ตําบลผาป1ง ขอเสนอ

ความเห็นว+าควรจะมีข3อมูลมาแสดงให3เห็นก+อน ก+อนท่ีสภาองค)การบริหารส+วนตําบล
แม+พริกจะให3ความเห็น เช+น ตามพระราชบัญญัติปYาสงวนแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตาม
มาตรา ๒๐ คืออะไร มีรายละเอียดอย+างไร และพ้ืนท่ีท่ีจะทําโครงการปลูกพืชอะไร  

 
๙/ต3องการ..... 
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ต3องการใช3น้ําเยอะหรือไม+ ถ3าจะนําน้ําจากอ+างเก็บน้ําโปYงลุ3นมาใช3ด3วยเกรงว+าน้ําจะไม+
เพียงพอ กระผมจึงเห็นด3วยท่ีจะต3องนําข3อมูลท่ีชัดเจนมาเสนอก+อน 

นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) ในเม่ือท่ีประชุมสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกขอให3มีการนําเสนอรายละเอียด 
ประธานสภาฯ ให3ชัดเจนกว+านี้ ในระเบียบวาระนี้จะไม+มีการลงมติ ซ่ึงจะขอให3ปYาไม3มาชี้แจงข3อมูล 

รายละเอียดให3ชัดเจนก+อนเพ่ือใช3ประกอบการตัดสินใจ จึงขอประชุมในระเบียบวาระ
ต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) มีท+านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย ทิชัย กระผมมีเรื่องเสนอ ดังนี้ 
นายก อบต.ฯ ๑. การปรับปรุงบ+อขยะ ซ่ึงมีหลายหมู+บ3านท่ีต3องดําเนินการจะให3กองช+างเข3าไปสํารวจ

เพราะเปRนนโยบายของรัฐบาล เช+นบ3านสันข้ีเหล็ก หมู+ท่ี ๑๐ มีการจุดไฟเผาขยะในบ+อ
ขยะทําให3เกิดไฟลุกลาม อบต.แม+พริกต3องนํารถดับเพลิงไปดับ จึงอยากให3 ส.อบต.ทํา
หนังสือมาเพ่ือให3ทางองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกไปดําเนินการแก3ไข ปรับปรุงให3 
โดยใช3งบประมาณของ อบต.แม+พริก ในส+วนของหมู+ท่ี ๗ บ3านห3วยข้ีนกทางองค)การ
บริหารส+วนตําบลแม+พริกจะดําเนินการให3ตามโครงการขุดลอกบ+อขยะเร็วๆนี้ 

 ๒. ในงบประมาณ ป� พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการในข3อบัญญัติงบประมาณรายจ+ายประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม+ได3มีการดําเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีจัดสรรมายัง
ไม+เพียงพอต+อการทําโครงการในด3านท่ีดินและสิ่งก+อสร3าง ซ่ึงงบประมาณท่ีได3รับ
จัดสรรมาเพียงพอต+อรายจ+ายประจําเท+านั้น คาดว+าอีกสองสามเดือนคงจะได3
งบประมาณมาดําเนินการได3 

 ๓. ทางองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกจะจัดซ้ือเครื่องเสียงและโต;ะประชุมสภาเพ่ือ
ใช3งานในกิจการสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก 

 ๔. ในด3านกระสอบทรายและกล+องกาเบ้ียนให3 ส.อบต.ทําหนังสือขอความอนุเคราะห)
มายัง อบต.เพ่ือให3กองช+างและเจ3าพนักงานปNองกันดําเนินการสํารวจและดําเนินการ
จัดซ้ือเพ่ือแก3ไขป1ญหาภัยแล3งต+อไป 
๕. งบประมาณเงินสะสมได3ดําเนินการในเขตบ3านห3วยข้ีนก บ3านปางยาวและบ3านแพะ
ดอกเข็ม ขอให3 ส.อบต.เข3าไปตรวจสอบดูแลด3วย และโครงการต+างๆท่ีใช3เงินสะสมจะ
ทยอยดําเนินการให3แล3วเสร็จภายในสองเดือน 

นายพิสิฐ วงศ)สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ)สี สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๗  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๗ ต.แม+พริก ขอชี้แจงเรื่องขยะ ว+าบ+อขยะของหมู+ท่ี ๗ บ3านห3วยข้ีนก คนท่ีเอาไปท้ิงก็นําไปท้ิงไม+ตรง

บ+อบางคนก็ท้ิงข3างบ+อ กระผมจึงอยากให3ทําทางเลาะข3างบ+อขยะด3วย ในส+วนโครงการ
ท่ีจ+ายเงินสะสมของบ3านห3วยข้ีนกมี ๓ โครงการ ได3แก+ ๑.โครงการซ+อมแซมถนนลูกรัง
สายทุ+งแพะใต3  ๒.โครงการซ+อมแซมถนนลูกรังสายบ3านนายส+ง – วังกวาง ๓.โครงการ
ซ+อมแซมถนนลูกรังสายทุ+งใต3   

๑๐/ส+วน..... 
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ส+วนโครงการซ+อมแซมถนนลูกรัง สายบ3านห3วยข้ีนก – บ3านแพะดอกเข็ม (วังส+ง) ทําไม
ถึงไม+ได3ดําเนินการ 

นายถนอมชัย ทิชัย ในโครงการท่ีใช3งบประมาณจากเงินสะสมโครงการท่ีไม+ได3รับการเสนอขออนุมัติต+อ 
นายก อบต.ฯ  สภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกถ3ามีความจําเปRนเร+งด+วนก็จะใช3เงินเหลือจ+าย 

ของป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
นายศิลปDชัย  ทิพย)มา กระผมขอสอบถามเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กและกองทุนออมบุญวันละบาทของ 
เลขานุการสภาฯ ตําบลผาป1งทําไมถึงไม+ได3รับการอุดหนุนจาก องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกและ

ขอให3สนับสนุนกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทให3เพ่ิมข้ึนจากหนึ่งหม่ืนบาทเปRนสอง
หม่ืนบาทเนื่องจากสมาคมคนพิการได3ยุบไปแล3ว ซ่ึงแต+ก+อนได3รับงบประมาณสองหม่ืน
บาท ต+อมามีสมาคมคนพิการของตําบลผาป1งข้ึนทางอบต.จึงขอแบ+งให3อุดหนุนสมาคม
คนพิการหนึ่งหม่ืนบาท 

นายถนอมชัย ทิชัย ด3วยจํากัดในด3านงบประมาณและต3องดูเง่ือนไขว+าอยู+ในอํานาจหน3าท่ีขององค)การ 
นายก อบต. บริหารส+วนตําบลด3วยว+าสามารถดําเนินการได3หรือไม+ ในคราวทําข3อบัญญัติในครั้ง

ต+อไปขอให3สมาชิกสภาฯชี้แจงและให3เหตุผลด3วย ส+วนในการจัดงานวันเด็กท่ีทาง
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกไม+ได3จัดก็เนื่องจากทางองค)กรปกครองส+วนท3องถ่ิน
ในเขตอําเภอแม+พริกท้ังสี่แห+งได3ปรึกษาหารือกันว+าจะไม+จัดงานวันเด็กสืบเนื่องจาก
การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ แต+เทศบาลกลับมาจัดงานข้ึน แต+ใน
งบประมาณป� ๒๕๖๑ ทางองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกจะจัดรวมกันท้ังสี่โรงเรียน
ท่ีสนามองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกสักครั้ง และจะขอพูดถึงเรื่องการศึกษาดูงาน
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงว+าทางสมาชิกสภาฯต3องการไปหรือไม+เราจะไปกราบพระ
บรมศพของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ แล3วไปดูงานด3านเศรษฐกิจพอเพียง ถ3ามีผู3ประสงค)จะ
ไปศึกษาดูงานให3ลงชื่อท่ีไลน)สมาชิกสภาฯ 

 ในหน3าแล3งนี้ไฟปYามักจะเกิดข้ึนเปRนประจํา อบต.จะทําสติกเกอร)ติดประกาศไว3แล3วให3
แจ3งมายังเบอร)ท่ีติดประกาศไว3และทางอบต.จะทําหนังสือประชาสัมพันธ)เบอร)ท่ีติดต+อ
ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม3ทุกหมู+บ3าน 

นายพิสิฐ วงศ)สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ)สี สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๗  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๗ ต.แม+พริก ขอความอนุเคราะห)ไฟก่ิงเพ่ิม ๒ ดวง  
นายถนอมชัย ทิชัย ทางองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกจะส+งช+างให3ไปสํารวจ 
นายก อบต. 
นายเชิด ป1ญญาชัย  กระผมนายเชิด ป1ญญาชัย สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๑๐ 
ส.อบต.หมู+ท่ี ๑๐ ต.แม+พริก บ3านสันข้ีเหล็กขอความอนุเคราะห)ซ+อมแซมทางไปเด+นนําหนักนานแล3วทําไมไม+ไป 

ดําเนินการให3สักที 
นายถนอมชัย ทิชัย ทางองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริกจะส+งเจ3าหน3าท่ีกองช+างให3ไปสํารวจจะปรับให3ทํา 
นายก อบต.  เปRนฝายเปRนทางข3ามไป 
นายพิสิฐ วงศ)สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ)สี สมาชิกสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก หมู+ท่ี ๗  
ส.อบต.หมู+ท่ี ๗ ต.แม+พริก ขอให3ตรวจสอบทางไปบ3านปางยาวบริเวณหลิ่งปูYสร3อยเพราะเส3นทางนี้ใช3สัญจร 

๑๑/ระหว+าง..... 



G๑๑G 
 
ระหว+างหมู+บ3าน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนบ3านปางยาวต3องนั่งรถมาเรียนหนังสือท่ี
โรงเรียนห3วยข้ีนกวิทยา 

นายถนอมชัย ทิชัย ให3ทางสมาชิกสภาฯ ถ+ายรูปถนนบริเวณทางไปต้ังแต+บ3านแพะดอกเข็มถึงบ3านปางยาว
นายก อบต.  โดยเฉพาะบริเวณหลิ่งปูYสร3อยแล3วทําหนังสือแจ3งไปทางอําเภอแม+พริก 
นายประจักษ) ฮ+อธิวงศ) มีท+านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม+ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
น.ส.สมหมาย ฟ1กเป�Kยม ขอแจ3งเบอร)ติดต+อด+วนเม่ือเกิดเหตุไฟไหม3 เบอร)ติดต+อ ๐๕๔G๒๙๙๖๘๒ 
หัวหน3าสํานักปลัด 
นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) มีท+านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม+ ถ3าไม+มีขอปSดการประชุม และขอให3
ประธานสภาฯ  เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 
 
ป-ดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  
 

(ลงชื่อ)            ศิลปDชัย  ทิพย)มา 
                      (นายศิลปDชัย  ทิพย)มา)         
                                    เลขานุการสภา/ผู3บันทึก 
 
 

 (ลงชื่อ)            พิสิฐ  วงศ)ส ี
         (นายพิสิฐ  วงศ)สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
 

(ลงชื่อ)         สง+า  ป1ญญาดิษวงศ) 
    (นายสง+า  ป1ญญาดิษวงศ)) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)        อ;อด  คําภิระเตรียมวงศ) 

    (นายอ;อด  คําภิระเตรียมวงศ)) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   ทราบ 
 

(ลงชื่อ)       ประจักษ)  ฮ+อธิวงศ) 
   (นายประจักษ)  ฮ+อธิวงศ))  

                                          ประธานสภาองค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก 


