
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2 ประจําป%  2560  
วันท่ี  7  สิงหาคม   2560 

ณ  ห+องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป,ดประชุม  เวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ+งให+ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป% 2560  เม่ือวันท่ี  4 สิงหาคม  2560 
 ; 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 256082562) เพ่ิมเติมและ

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2 ประจําป%  2560 
วันจันทร�ท่ี  7  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560 

ณ  ห+องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
88888888888888888888888888888 

ผู+มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ 8 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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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          ปาเป9:ยม 
นายเชิด         ป+ญญาชัย 
นายอ;อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ?ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ1ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปEชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป+ง 

ประจักษ�   ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�       เกษรพรม      
ยิ่ง          พ�อยะ      
วิทยา       กองใจ 
สง�า        ป+ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป+ญญาดิบวงศ� 
จรัญ        ดีหล1า 
สุข          ยศวงศ� 
พิสิฐ        วงศ�สี 
      HลาH 
สมใจ       ชาวงษ� 
วิยะดา     โม1จันทร� 
สาคร       อุปาละ 
นิต          ปาเป9:ยม 
      HลาH 
อ;อด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ?ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปEชัย      ทิพย�มา 
สมัก          เกตเพ็ช 
สามารถ      ไชยอาษา 

2/ ผู1เข1าร�วม..... 
 



H2H 
 

ผู+เข+าร�วมประชุม 
คณะผู+บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 ลําดับท่ี ช่ือ 8 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายทัน  ทาวงศ�ยศ 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย  

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย ทิชัย 
ทองสุข อุดบัววงศ� 
ทัน  ทาวงศ�ยศ 
กรรณิกา   แก1วน1อย 

ผู+เข+าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ+าง/ผู+เข+าร�วมรับฟAง  

ลําดับท่ี ชื่อ H สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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     8 
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    10 
11 
 

12 
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นางสาวสมหมาย ฟ+กเป9Kยม 
นายสมคิด  ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปNอเครือ 
นางสาวชนันธร  วงค�พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายทวี พุทธวงษ� 

หัวหน1าสํานักปลัด 
นายช�างโยธา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปNองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 
ประธานประชาคมบ1านเด�นอุดม 

สมหมาย ฟ+กเป9Kยม 
สมคิด     ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปNอเครือ 
นันธร  วงค�พุทธคํา 
กาญจนี   ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก1ว 
 
สงัด       สุยะทา 
ทวี        พุทธวงษ� 

 
3/บันทึกรายงาน..... 

 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2  ประจําป%  2560 

วันจันทร�ท่ี  7  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560 
ณ  ห+องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

88888888888888888888888888888 
 
ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายศิลปEชัย  ทิพย�มา ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองค�ประชุม มีผู1มาร�วมประชุม จํานวน 24 ท�าน ผู1ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ ร�วมประชุม จํานวน  2 ท�าน คือ นายสายันต� แก1วกองเครือ และนายเชิด  ป+ญญาชัย  

โดยมี นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทํา
หน1าท่ีเปSนประธาน ในท่ีประชุม และ ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระ
รัตนตรัย ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปTดประชุมและ  ดําเนินการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2 ประจําป9 
2560 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ   
   ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
            สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป% 2560  เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
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 
ส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  ประจําป9 2560 เม่ือวันท่ี  4  
สิงหาคม 2560   หรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป9 2560 เม่ือวันท่ี  4 สิงหาคม 2560 โดยการยก
มือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  
ประจําป9 2560  เม่ือวันท่ี 4  สิงหาคม  2560  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม Hเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 24 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียง
ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.256082562) 
   เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเรียนเชิญ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ
ประธานสภาฯ  พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผ�นพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562 ) เพ่ิมเติมและ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2  เชิญครับ 
 

4/นายถนอมชัย..... 



H4H 
 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู1บริหารท1องถ่ิน ท�าน 
นายก อบต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล

แม�พริก ได1อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เม่ือวันท่ี 3 
มิถุนายน 2559 และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 2548 ไปแล1วนั้น 
เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปSนต1องเพ่ิมเติมโครงการท่ีมี
ความจําเปSนเร�งด�วนและมีความสําคัญท่ีจะต1องเร�งรีบดําเนินการ  
1. เพ่ือเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป9ให1เหมาะสมกับสภาวการณ�ท่ีเกิดข้ึน
ในป+จจุบัน 
2. เพ่ือต1องการแก1ไขป+ญหาความเดือดร1อนของประชาชน 
3. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท่ีแถลงต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อีกท้ังสามารถรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปSนภารกิจท่ีมิได1บรรจุอยู�ในแผนงาน /
โครงการของแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H
2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง ส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 
2548 ข1อ 4 วรรค 19 และข1อ 22 (การเพ่ิมเติมแผนงาน /โครงการท่ีไม�มีอยู�ใน
แผนพัฒนาสามป9ให1ปรากฏไว1ในแผนพัฒนาสามป9) ข1อ 4 วรรค 20 (การเปลี่ยนแปลง 
การทําวัตถุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)องค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก จึงได1จัดทําแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 เพ่ือให1การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริก เปSนไปด1วยความเรียบร1อย สามารถนําป+ญหา และความต1องการไปสู�การปฏิบัติท่ี
แท1จริง พร1อมท้ังก�อให1เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป 
และมีได1การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. เม่ือวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เปSนประธาน  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ซ่ึงมีนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกเปSนประธาน และพิจารณาเห็นชอบเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 และ
นายกเสนอญัติเพ่ือนําเข1าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ให1ความ
เห็นชอบต�อไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560 –2562) เพ่ิมเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
โครงการในแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ. 2560H2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง มีจํานวน  
29  โครงการ 
ใช1งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3,568,920 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
โครงการในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560–2562) (เพ่ิมเติม) 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาการด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1.1 การพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 
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1. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม�น้ําวังท1ายบ1าน(ระยะท่ี 2) 
บ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
2. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม�เฒ�าเต1า บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 
ตําบลแม�พริก อําเภอ    แม�พริก จังหวัดลําปาง  
3. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ1านวังสําราญHสี่แยกน้ําปลา(ระยะท่ี 
2) บ1านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
4. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายหนองกระทุ�มโปง บ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 
ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
5. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายโฮ1งผักชี บ1านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก  
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
6. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายห1วยแม�วอด บ1านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป+ง  
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
7. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายแม�ก\องจาง บ1านผาป+งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป+ง  
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
8. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายตําบลผาป+งHบ1านสันข้ีเหล็ก (ระยะท่ี 2) บ1านผาป+ง
กลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป+ง  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
9. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ�อขยะ บ1านผาป+งกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป+ง  
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
10. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายดงดําHสันป]าปล1อง บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผา
ป+ง  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
11. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายปลายบ1านเด�นHทุ�งปากบอก (ระยะท่ี 2) บ1านเด�น
อุดม หมู�ท่ี 5 ตําบลผาป+ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
แนวทางท่ี 1.3 การพัฒนา การระบายน้ํา 
1. โครงการก�อสร1างรางระบายน้ํา ซอย 3H หน1าวัดบ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�
พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
2. โครงการก�อสร1างรางระบายน้ําสายหน1าโรงเรียนผาป+งหลวง  บ1านผาป+งหลวง หมู�ท่ี 
2 ตําบลผาป+ง  อําเภอ แม�พริก จังหวัดลําปาง  
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด+านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี 2.2 การพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
1. โครงการสูบน้ําเพ่ือการเกษตรฝายทุ�งเด�นยาวHร1องแสนเมือง บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี 4 
ตําบลผาป+ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด+านสังคม 

   แนวทางท่ี 3.1 การพัฒนา การส�งเสริมความเข+มแข็งชุมชน 
1. โครงการก�อสร1างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลหลักเมือง บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

   แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนา การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. จัดซ้ือชุดซ1อมดับเพลิง 
2. จัดซ้ือชุดวอร�มฝ_ก 
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3. จัดซ้ือสายดับเพลิง 
4. จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง 
5. จัดซ้ือข1อแยกสามทาง 
6. จัดซ้ือถังดับเพลิง 
7. จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนาด+านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 6.2 การพัฒนา การส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนโดยท่ัวไป 
1. โครงการก�อสร1างปNายศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�

พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาด+านทรัพยากรธรรมชาติแลส่ิงแวดล+อม 
แนวทางท่ี 7.2 การพัฒนา การปNองกันการทําลาย การบําบัดฟ̀:นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
1. โครงการปรับปรุงบ�อขยะ บ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�
พริก จังหวัดลําปาง 
โครงการในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560 – 2562) (เปล่ียนแปลง) 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาการด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1.1 การพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 
1. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ1านปางยาวHบ1านแพะดอกเข็ม บ1าน
ปางยาว หมู�ท่ี 8 ตําบล แม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
2. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 บ1านร�มไม1ยาง หมู�ท่ี 9 ตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
3. โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2/5 บ1านร�มไม1ยาง หมู�ท่ี 9 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
แนวทางท่ี 1.3 การพัฒนา การระบายน้ํา 
1. โครงการก�อสร1างรางระบายน้ําสายซอย 5 บ1านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด+านแหล�งน้ํา 
แนวทางท่ี 2.2 การพัฒนา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
1. โครงการก�อสร1างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งแคมปE  บ1านห1วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 
ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
สําหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 
2 ท�านสมาชิกทุกท�านคงได1ไปศึกษาดูรายละเอียดเรียบร1อยแล1ว ท�านสมาชิกสภาท�าน
ใดมีข1อสงสัย สอบถามได1 

นายศิลปEชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู1บริหาร และ 
ส.อบต. ม.4 ต.ผาป+ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติทุกท�าน กระผม 

นายศิลปEชัย  ทิพย�มา ส.อบต. ม. 4 บ1านห1วยไร� ตําบลผาป+ง ขออนุญาตเพ่ือสมาชิก 
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สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน เปTดดูรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เพ่ิมเติม  หน1า 9  ลําดับท่ี 10 โครงการซ�อมแซม
ถนนลูกรังสายดงดําHสันป]าปล1อง เปSนโครงการท่ีประชาชนได1รับความเดือดร1อนจาก
ถนนลูกรังเปSนหลุมเปSนบ�อ  และหน1า 12 ลําดับท่ี 1 โครงการสูบน้ําการเกษตรฝายทุ�ง
เด�นยาวHร1องแสนเมือง ซ่ึงเปSนโครงการท่ีนํามาทดแทนกันในข1อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการขุดบ�อบาดาลเพ่ือการอุปโภค
บริโภคสะพานห1วยไร�ซ่ึงไม�สามารถดําเนินการก�อสร1างได1 ขอให1เพ่ือนสมาชิกสภาฯ
เข1าใจตามนี้ 

นายสง�า ป+ญญาดิษวงศ� กระผมนายสง�า ป+ญญาดิษวงศ� ส.อบต. ม. 4 บ1านแม�พริกบน ตําบลแม�พริก โครงการ 
ส.อบต.ม.4 ต.แม�พริก ของบ1านแม�พริกบนนั้นท่ีขอบรรจุไว1ในแผนพัฒนาสามป9 พ.ศ. 2560H2562 เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 มี 3 โครงการก็สืบเนื่องจากในข1อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 บ1านแม�พริกบนมีโครงการดําเนินการเพียง
โครงการเดียว  ซ่ึงโครงการท่ีเพ่ิมเติมนั้นมีความจําเปSนต�อประชาชนในพ้ืนท่ีเปSน
โครงการท่ีใช1ร�วมกันท้ังบ1านแม�พริกบน บ1านร�มไม1ยางและบ1านสันข้ีเหล็ก 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�   มีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีข1อสงสัยหรือไม� หากไม�มี 
ประธานสภาฯ              ขอมติท่ีประชุม พิจารณาร�างแผนสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เพ่ิมเติมและ 
   เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ ร�างแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ  จํานวน 24 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียงไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถนอมชัย  ทิชัย ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเห็นชอบร�างแผนพัฒนา 
นายก อบต.แม�พริก สามป9 (พ.ศ. 2560H2562) เพ่ิมเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

ฝากให1ถ�ายรูปก�อนดําเนินการและหลังดําเนินการ การซ�อมแซมฝายด1วยกล�องแมสเทส
และกล�องเกเบ้ียนให1ด1วย พรุ�งนี้ห1าโมงเย็นจะเข1าไปมอบท่ีบ1านห1วยข้ีนกและบ1านแพะ
ดอกเข็ม 

นายศิลปEชัย ทิพย�มา โครงการช�วยเหลือผู1ยากไร1เก่ียวกับการซ�อมหรือสร1างบ1านยังมีอยู�หรือไม� 
ส.อบต.ม.4 บ1านห1วยไร� 
นายถนอมชัย  ทิชัย มีอยู�ครับ มีหมู�บ1านท่ีส�งรายชื่อผู1ยากไร1มาจํานวน 4 ราย กําลังให1กองช�างประมาณ 

นายก อบต.แม�พริก ราคาอยู� และขอเน1นย้ําว�าการซ�อมแซมนั้นขอให1ชาวบ1านช�วยกันทํา  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญ คุณนิรันดร� ยะฟู นักวิเคราะห�
ประธานสภาฯ  นโยบายและแผน สํานักปลัด อบต. 
นายนิรันดร� ยะฟู  เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร
นักวิเคราะห�  ส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน มีเรื่องท่ี 

จะแจ1งว�าในการส�งเอกสารเก่ียวกับป+ญหาความเดือดร1อนของหมู�บ1านท่ีขอความ
อนุเคราะห�มายัง อบต.แม�พริก ขอให1ดําเนินการดังต�อไปนี้  

   1. ขอให1มีการประชาคมหมู�บ1าน 
8/2. มีการบันทึก..... 



H8H 
 

   2. มีการบันทึกรายงานการประชุม 
   3. มีการบันทึกภาพถ�าย 
   4. มีการลงลายมือชื่อผู1เข1าร�วมประชุม 
   5. มีหนังสือนําส�ง 
   6. มีการรับรองสําเนาเอกสารทุกแผ�น 
น.ส.สมหมาย ฟ+กเป9Kยม ขอฝากเรื่องการเข1าประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกในสมัยสามัญ 
หัวหน1าสํานักปลัด ประจําป9ขอให1สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านให1ความสําคัญใน 

การเข1าร�วมทุกครั้ง ท่ีผ�านมาทีมประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (LPA) มา
ตรวจการประเมินด1านกิจการสภา ในเรื่องความรับผิดชอบของสมาชิกสภาท1องถ่ินใน
การเข1าร�วมประชุมสภาสมัยสามัญ ถ1าสมาชิกสภาฯมาไม�ครบตามจํานวนสมาชิกก็จะ
ถูกตัดคะแนน ในการนี้จึงขอความร�วมมือสมาชิกสภาทุกท�านด1วย 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ1าไม�มีขอปTดการประชุม และขอให1
ประธานสภาฯ  เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 

 
                                            ปTดประชุมเวลา  12.00  น.  

  
(ลงชื่อ)             

                      (นายศิลปEชัย  ทิพย�มา)         
                                    เลขานุการสภา/ผู1บันทึก 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)         
    (นายอ;อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                           ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 


