
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  
สมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยที่ 2  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 

 
เริ่มประชุมเวลา   - 09.30 น. 
 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางนิตยา แปงงาม ประธานสภา อบต.  นิตยา แปงงาม 
2 นายกร ร้องกาศ รองประธานสภา อบต. กร ร้องกาศ 
3 นายบุญกิ่ง ศิริธางกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 บุญกิ่ง ศิริธางกุล 
4 นายแก้ว บัวย้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แก้ว บัวย้อย 
5 นายอาคม โทษาธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 อาคม โทษาธรรม 
6 นายนิทัศน์ สายต่างใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 นิทัศน์ สายต่างใจ 
7 นายโอภาส วงศ์ตาน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 โอภาส วงศ์ตาน้อย 
8 นายเสริม จิวเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 เสริม จิวเดช 
9 นายธวัชชัย ยานะเครือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธวัชชัย ยานะเครือ 

10 นายจ ารัส ตาเขียววงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จ ารัส ตาเขียววงศ์ 
11 นายสุเวช เมธาวงศ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สุเวช เมธาวงศ ์
12 นางสาวจันทรรัตน์ ทุมอาริยะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 จันทรรัตน์ ทุมอาริยะ 
13 นายสุรพล องค์การ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุรพล องค์การ 
14 นายน าศักดิ์ ยิ่งยวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 น าศักดิ์ ยิ่งยวด 
15 นายศรีมูล ยศสาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ศรีมูล ยศสาย 
16 นายอนันต์ นันตาดี เลขานุการสภา อบต. อนันต์ นันตาดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสิรินทร์ยา สิทธินวล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 สิรินทร์ยา สิทธินวล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายขจรศักดิ์ ค าดี นายก อบต.แม่วะ ขจรศักดิ์ ค าดี 
2 นายสุข แก้วดี รองนายก อบต.แม่วะ สุข  แก้วดี 
3 นายสมชาย จีนาวุธ รองนายก อบต.แม่วะ สมชาย จีนาวุธ 
4 นางณัฐกาญ ศรีอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง ณัฐกาญ ศรีอ่อน 
5 นายประสงค์ ค าปัน ผู้อ านวยการกองช่าง ประสงค์ ค าปัน 
6 นางเสาวนีย์ ใจหาญ เลขานุการ นายก อบต. เสาวนีย์ ใจหาญ 

นายอนนัต ์นนัตาด ี  - เรยีนเชญิท่านประธานสภา อบต.แมว่ะ จดุธปูเทยีนเพื่อบชูา 
เลขานุการสภาอบต. แมว่ะ พระรตันตรยั เรยีนเชญิครบั 
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นางนิตยา  แปงงาม  - จดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั   
ประธานสภา อบต.แมว่ะ 

 
นายสมชาย จนีาวุธ  - กล่าวน าไหวพ้ระ 
รองนายก อบต.แมว่ะ       
 
นางนิตยา  แปงงาม  - บัดนี ้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ประจ าปี 2560 สมัยที่ 2  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑ - เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ  

นางนิตยา  แปงงาม  - ท่านนายกฯ,ท่านปลัด,ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.แม่วะ อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยที่ 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2560 ในระเบียบวาระนี้ ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 
 เรื่องที่ 1 ขอเชิญชวนทางสมาชิก อบต.ทุกท่าน ฝ่ายบริหาร พนักงาน 

ร่วมงานสรงน้ ารอยพระพุทธบาท ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ 6 บ้านศรีบุญเรือง 
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และ
ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมงานเปิดป้ายและ
ปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่วะ ณ วัดแม่วะหลวง จึงขอเรียนเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่ อ ง ที่  2  ข อ เชิ ญ ร่ ว ม โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างฝายผสมผสาน
โดยประชาอาสาจ านวน 89 ฝาย พร้อมกิจกรรมบวชป่าโดยอุทยาน
แห่งชาติแม่วะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติ
แม่วะ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 เรื่องนางสิรินทร์ยา สิทธินวล ส.อบต. หมู่ 3 ขอลาป่วยเพราะ

หมอนัด 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องท่ี 4 เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้ารับการอบรมเรื่องการ

ประชุมสภาท้องถิ่น มีอยู่หลายรุ่นมีทั้งที่เชียงใหม่ ระยอง ท่านสมาชิก   
ท่านใดสนใจให้ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระนี้ คือการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ซึ่งเป็นการประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งทางเลขานุการสภา อบต.ได้ส่ง
รายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะขอ
แก้ไขในรายงานการประชุมบ้างเชิญค่ะ 

 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้า 2 บรรทัดที่ 10 วาระหมอกควัน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ขอแก้ไขเป็นภาวะหมอกควันครับ 
 
นายน าศักดิ์ ยิ่งยวด - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้า 8 บรรทัดที่ 3 พ.ศ.2599  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ขอแก้ไขเป็น พ.ศ.2559 ครับ 
 
นายศรีมูล ยศสาย - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้า 16 บรรทัดที่ 6 ท่าฉลอง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ขอแก้ไขเป็นท่าฉลอมครับ 
 - หน้า 24 บรรทัดที่ 9 นายสุเวช เมธาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  

แก้ไขเป็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ครับ 
- หน้า 25 บรรทัดที่ 23 ซ่อมแซมก่อนไหม ขอเพ่ิมเติมเป็น ซ่อมแซมก่อน
ได้ไหม 

 
นายธวัชชัย ยานะเครือ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้า 25 บรรทัดที่ 15 ส่วนประประ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  หมู่ 7 ขอแก้ไขเป็น ส่วนประปาหมู่ 7 ครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีใครจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ  
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ สภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ะ  
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ที่ประชุม - สมาชิกสภา อบต. ยกมือรับรอง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ)  
 ลา 1 ท่าน 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 - กระทู้ถาม 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระนี้ ไม่มีกระทู้ถาม 
ประธานสภา อบต.แมว่ะ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 - เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด 
รวม 48,000.-บาท มาเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด รวม 
48,000.-บาท 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภา อบต.แมว่ะ  
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในระเบียบวาระนี้ คือ การเปลี่ยนแปลง 
นายก อบต.แม่วะ ค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอภาพขนาด  

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด รวม 48,000.-บาท มาเป็นโครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 ชุด รวม 48,000.-บาท นั้น เชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ปลัด อบต.แม่วะ ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมท่านนายกฯ ครับ กล่าวคือ เนื่องจากมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ปี  2560 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จากจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว       
เพ่ิมเป็นไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ส่วนในรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
ยังเหมือนเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 29 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณการรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และวันนี้ฝ่ายบริหารจึงน าเข้าสู่สภา       
อบต.แม่วะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
นางนิตยา แปงงาม - ตามท่ีทางท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีใครจะสอบถาม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ บ้าง เชิญค่ะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 



 
- 5 – 

 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติให้ที่ประชุมแห่งนี้ว่าใครเห็นด้วย ให้มีการเปลี่ยน 
ประธานสภา อบต.แม่วะ แปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด รวม 48,000.-บาท มาเป็น
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด รวม 48,000.-บาท บ้างให้ยกมือขึ้น 

 
ที่ประชุม - เห็นชอบ ยกมือ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) ลา 1 ท่าน 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อสภา อบต.แม่วะ มิมติเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ต่อไป 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 - การโอนเงินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก     

ข้ามล าห้วยแม่ไข หมู่ 3 ตั้งไว้ 300,000.-บาท โดยโอนมาเพียง 
271,000.-บาท และโครงการปรับปรุงห้องอาหารอเนกประสงค์     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ตั้งไว้ 215,000.-บาท รวม 2 โครงการ 
จ านวน 486,000.-บาท มาด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร     
สูง 3.20 เมตร จ านวน 486,000.-บาท 

 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
นายก อบต.แม่วะ การโอนเงินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก         

ข้ามล าห้ วยแม่ ไข หมู่  3 ตั้ งไว้  300,000.-บาท โดยโอนมาเพียง 
271,000.-บาท และโครงการปรับปรุงห้องอาหารอเนกประสงค์       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ตั้งไว้ 215,000.-บาท รวม 2 โครงการ 
จ านวน 486,000.-บาท มาด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว  16 เมตร        
สูง 3.20 เมตร จ านวน 486,000.-บาท นั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล   
แม่วะเราได้ยุบรวมศูนย์ฯ จาก 5 ศูนย์ รวมเป็น 1 ศูนย์ ต้องพ่ึงทาง
ผู้ปกครองหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะจัดท าผ้าป่าเพ่ือหาเงินมาพัฒนา       
สิ่งต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ โดยเฉพาะอาคารอเนกประสงค์ก็ ยังขาดอยู่ 
รายละเอียดเชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
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นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
ปลัด อบต.แม่วะ การโอนเงินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก         

ข้ามล าห้ วยแม่ ไข หมู่  3 ตั้ งไว้  300 ,000.-บาท โดยโอนมาเพียง 
271,000.-บาท และโครงการปรับปรุงห้องอาหารอเนกประสงค์        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ตั้งไว้ 215,000.-บาท รวม 2 โครงการ 
จ านวน 486,000.-บาท มาด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร        
สูง 3.20 เมตร จ านวน 486,000.-บาท นั้น เนื่องจากในตอนแรกเราจะ
ปรับปรุงห้องอาหารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยตั้งงบประมาณ
ไว้  215,000 .-บาท ซึ่ งทางอ าเภอได้สร้างไว้  โดยใช้ งบต าบลละ             
5 ล้านบาท โดย อบต. ได้ขออนุญาตทางอ าเภอเพ่ือปรับปรุงแล้ว แต่ได้รับ
ค าตอบจากทางอ าเภอว่าทางอ าเภอได้ท าหนังสือไปยังจังหวัด เพื่อประสาน
ไปยังกระทรวงมหาดไทย ได้รับค าตอบว่าไม่สามารถอนุญาตให้ปรับปรุงได้ 
เนื่องจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ดังนั้น ทางฝ่ายบริหารจึง
ได้โอนเงินจากโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมและโครงการปรับปรุง   
ห้องอาหารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ มาก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ ขนาดกว้าง 7 เมตร       
ยาว 16 เมตร สูง 3.20 เมตร จ านวน 486,000.-บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
วันนี้ฝ่ายบริหารจึงน าเข้าสู่สภา อบต.แม่วะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ได้สอบถามได้ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายบุญกิ่ง ศิริธางกุล - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ไม่สามารถสร้างได้ เพราะอยู่ในป่าสงวนเอามาสร้างอาคารของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ แต่เมื่อโอนมา     
ไม่หมด เงินที่เหลือท าอย่างไร 

 
นายอนันต์ นันตาดี - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เงินที่เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสมครับ 
ปลัด อบต.แม่วะ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีใครจะสอบถามอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ใครเห็นด้วยให้โอนเงิน 
ประธานสภา อบต.แม่วะ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามล าห้วยแม่ไข    

หมู่ 3 ตั้งไว้ 300,000.-บาท โดยโอนมาเพียง 271,000.-บาท และ
โครงการปรับปรุงห้องอาหารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ 
ตั้งไว้ 215,000.-บาท รวม 2 โครงการ จ านวน 486,000.-บาท         
มาด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3.20 เมตร จ านวน 486,000.-
บาท บ้างให้ยกมือขึ้น 

 
ที่ประชุม - เห็นชอบ ยกมือ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) ลา 1 คน 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 การโอนเงินโครงการขุดลอกห้วยแม่วะแล้ง ถึงห้วยหนองดู่ ฯ               

งบ 150,000.-บาท มาเป็น โครงการก่อสร้างวางท่อประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง งบ 150,000.-
บาท 

 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ การโอน เงิน โครงการขุ ดลอกห้ วยแม่ วะแล้ ง ถึ งห้ วยหนองดู่ ฯ               

งบ 150,000.-บาท มาเป็น โครงการก่อสร้างวางท่อประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง งบ 150,000.-
บาท นั้น ในช่วงก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปี โครงการก่อสร้างหรือขุดลอก
ต่าง ๆ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันถ้าตรวจสอบแล้วอยู่ในเขต   
ป่าสงวนหรือเขตอุทยานฯ จะท าอะไรไม่ได้เลย ดังนั้น ทางฝ่ายบริหาร  
จึงขอโอนเงินโครงการขุดลอกดังกล่าว มาเป็นโครงการก่อสร้างวางท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมู่  4 บ้านแม่วะแล้งดังกล่าว 
รายละเอียดเชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงต่อครับ 
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นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมขอ 
ปลัด อบต.แม่วะ อนุญาตเสริมท่านนายกฯ ครับ การโอนเงินโครงการขุดลอกห้วยแม่วะ

แล้ง ถึงห้วยหนองดู่ฯ งบ 150,000.-บาท มาเป็น โครงการก่อสร้าง  
วางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง 
งบ 150,000.-บาท นั้น เนื่องจากโครงการขุดลอกดังกล่าวข้างต้น   
ทางกองช่างได้ตรวจสอบพิกัด และประสานไปยังป่าไม้บ้านเด่นชัย    
ช่วยตรวจสอบแล้วอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น จึงไม่สามารถ
ด าเนินการขุดลอกได้ ทางฝ่ายบริหารจึงขอโอนโครงการขุดลอกห้วย   
แม่วะแล้ง ถึงห้วยหนองดู่ฯ งบ 150,000.-บาท มาเป็น โครงการ
ก่อสร้างวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมู่  4      
บ้านแม่วะแล้ง งบ 150,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น ในวันนี้ทางฝ่ายบริหาร       
จึงน าเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
นางนิตยา แปงงาม  - เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ได้สอบถามค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายบุญกิ่ง ศิริธางกุล  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เอาน้ ามาจากไหนไปใช้ในกิจการ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  อะไรครับ 
 
นายเสริม จิวเดช   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ผ่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว และเป็นการเอาน้ าจากอ่างเก็บน้ า    

ห้วยเด่นยาวมาใช้ในกิจการประปา หมู่ 4 ครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีใครจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติในท่ีประชุมแห่งนี้ว่า ใครเห็นด้วยให้โอนเงิน 
ประธานสภา อบต.แม่วะ โครงการขุดลอกห้วยแม่วะแล้ง ถึงห้วยหนองดู่ฯ งบ 150,000.-บาท 

มาเป็น โครงการก่อสร้างวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง      
2 นิ้ว หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง งบ 150,000.-บาท บ้างให้ยกมือขึ้น 

 
ที่ประชุม - เห็นชอบ ยกมือ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) ลา 1 ท่าน 
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นางนิตยา แปงงาม - เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 7  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (2560 – 2562) 
 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบยีบวาระนี้ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในระเบียบวาระนี้ เชิญทางท่านกร 
นายก อบต.แม่วะ ร้องกาศ ได้ชี้แจงก่อนครับ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ 

ครับ 
 
นายกร ร้องกาศ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในระเบียบวาระนี้ ผมในฐานะ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ประธานคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 (2560 – 2562)  
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละ     
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5 ) อบต.แม่วะ จึ งขอประกาศผล         
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้ งการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.แม่วะ ดังนี้ 

 ก.วิสัยทัศน์ ของ อบต.แม่วะ 
  “วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

แม่วะ น้ าตกลือเลื่อง ฟูเฟ่ืองเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การ
เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุก    
ภาคส่วน” 

 ข. พันธกิจ ของ อบต.แม่วะ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และระบบ

คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง     

พ่ึงตัวเองได้ และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย 
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  3. สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านท่องเที่ยว 
  4. สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านอาชีพของราษฎร ให้อยู่ดีกินดี 

มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

  5. สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  7. สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนของต าบล  

  8. สนับสนุนทางด้านสุขภาพของประชาชนในต าบลให้มี
สุขภาพดีแข็งแรง และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันที่จะเกิดขึ้น 

 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.แม่วะ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
  2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  3. การไฟฟ้าสาธารณะ 
  4. การวางผังเมือง 
 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1 . ก า ร ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ต ร ะห นั ก ใน ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาด้านสังคม 
  1. การพัฒนาเด็กสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
  2. การจัดการศึกษา 
  3. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
  2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
  3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
  1. การพัฒนาบุคลากร 
  2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
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 ง. การวางแผน 
  อบต.แม่วะ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและ     
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

  อบต.แม่วะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 
2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) 

  สรุปแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ มีทั้งหมด 95 
โครงการ ท าได้แค่ 7 โครงการ ได้แก่ 

  1. โครงการพัฒนาด้านสังคม 5 โครงการ 
  งบประมาณ    1,752,159.-บาท 
  2. โครงการบริหารและการพัฒนา      

งบประมาณ       165,000.-บาท 
   รวม    1,917,159.-บาท 
 
 โครงการพัฒนาด้านสังคม 5 โครงการ ได้แก่ 
 1. โครงการอาหารกลางวัน งบ 1,172,000.-บาท 
 2. โครงการอาหารเสริมนม งบ 559,159.-บาท 
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2560 งบ 3,000.-บาท 
 4. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2560 

งบ 3,000.-บาท 
 5. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.  

งบ 15,000.-บาท 
 โครงการบริหารและการพัฒนา ได้แก่ 
 1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งบ 150,000.-บาท 
 2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งบ 15,000.-บาท 
  ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 โครงการต่าง ๆ ยังท าได้ไม่เยอะ   

ฝากฝ่ายบริหารเร่งรัดด้วยครับ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ จะด าเนินการเร่งรัดต่อไปครับ 
นายก อบต.แม่วะ  
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 การโอนเงินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตั้งไว้ 300,000.-บาท       

โดยโอนมาเพี ยง 14 ,000 .-บาท มารวมกับ โครงการก่อสร้ าง         
ขยายสะพาน คสล. ข้ามล าห้วยแม่วะ หลังวัดแม่วะหลวง หมู่ 8 ตั้งไว้ 
140,000.-บาท รวม 154,000.-บาท มาด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ขยายสะพาน คสล.ข้ามล าห้วยแม่วะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 15 
เมตร งบ 154,000.-บาท 

 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบ 
นายก อบต.แม่วะ วาระนี้ คือ การโอนเงินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตั้งไว้ 300,000.-

บาท โดยโอนมาเพียง 14,000.-บาท มารวมกับโครงการก่อสร้าง       
ขยายสะพาน คสล. ข้ามล าห้วยแม่วะ หลังวัดแม่วะหลวง หมู่ 8 ตั้งไว้ 
140,000.-บาท รวม 154,000.-บาท มาด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ขยายสะพาน คสล.ข้ามล าห้วยแม่วะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 15 
เมตร งบ 154,000.-บาท เชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงครับ 

 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตชี้แจงโครงการก่อสร้าง 
ปลัด อบต.แม่วะ ขยายสะพานดังกล่าวครับ สืบเนื่องจากทางกองช่างได้น าแบบแปลน

โครงการก่อสร้างขยายสะพานดังกล่าวไปให้ส านักงานโยธาธิการจังหวัด
ล าปางตรวจสอบเพ่ือรับรองแบบฯ ปรากฏว่าทางโยธาธิการไม่รับรองแบบ 
พร้อมแนะน าให้แก้ไขแบบเพ่ิมเติมโดยให้เพ่ิมเหล็กคาน ตลอดจนเพ่ิมหูช้าง 
ซึ่งแบบเดิมไม่มี ดังนั้น กองช่างจึงได้มาออกแบบเพ่ิมเติมพร้อมประมาณ
การในการก่อสร้างใช้งบทั้งสิ้น 154,000.-บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งตอนแรกตั้งโครงการก่อสร้าง
ขยายสะพาน คสล.ข้ามล าห้วยแม่วะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 15 
เมตร งบเพียง 140,000.-บาท ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อนโอนเงินจากโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามล าห้วยแม่ไข หมู่ 3 บ้านน้ าดิบ มาเพียง 
14,000.-บาท รวมเป็น 154,000.-บาท มาตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง
ขยายสะพานข้ามล าห้วยแม่วะ หลังวัดแม่วะหลวง หมู่ 8 ขนาดกว้าง    
1 .20 เมตร ยาว 15 เมตร รวม 154 ,000 . -บาท ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย   
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น วันนี้ฝ่ายบริหารฯ    
จึงน าเข้าสู่สภา อบต.แม่วะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นางนิตยา แปงงาม - ตามท่ีทางท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิก อบต. 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการขยายสะพานฯ ดังกล่าว 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ถ้าทางโยธาธิการจังหวัดล าปางไม่รับรองแล้ว ก็ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมแบบ

ตามที่ทางโยธาธิการจังหวัดล าปางเสนอแนะมา เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง
ครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - มีใครจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอกีหรือไม่เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติในท่ีประชุมแห่งนี้ว่า ใครเห็นด้วยให้โอนเงิน 
ประธานสภา อบต.แม่วะ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตั้งไว้ 300,000.-บาท โดยโอนมาเพียง 

14,000.-บาท มารวมกับโครงการก่อสร้างขยายสะพาน คสล. ข้ามล าห้วย
แม่วะ หลังวัดแม่วะหลวง หมู่ 8 ตั้งไว้ 140,000.-บาท รวม 154,000.-
บาท มาด าเนินการโครงการก่อสร้างขยายสะพาน คสล.ข้ามล าห้วย        
แม่วะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 15 เมตร งบ 154,000.-บาท บ้าง   
ให้ยกมือขึ้น 

 
ที่ประชุม - เห็นชอบ ยกมือ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) ลา 1 ท่าน 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อสภา อบต.แม่วะ มีมติเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ต่อไป 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว พักรับประธานอาหารกลางวันก่อน และ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ เริ่มประชุมในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ค่ะ 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 



 
- 14 – 

 
เริ่มประชุมภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าดี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในระเบียบวาระนี้ผมมีข้อราชการ 
นายก อบต.แม่วะ แจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ 
 เรื่องที่ 1 ตามที่ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า   

ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่วะเด่นชัย ได้ประชุมสามัญประจ าปี 2560    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
บ้านแม่วะเด่นชัย เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปลูกข้าวตามฤดูกาล    
การผลิต 2560/61 ที่ประชุมได้มีมติให้ท าการเพาะปลูกข้าวเร็วกว่าปี     
ที่ผ่านมาคือ ขอให้เริ่มคิวแรกวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

  ดังนั้น จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ เปิดเครื่อง   
สูบน้ าให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ ใช้น้ าตั้ งแต่วันที่  22 พฤษภาคม 2560        
เป็นต้นไป จนกว่าฤดูการท านา เสร็จสิ้นลง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการตามดังกล่าวต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    (นายบัญญัติ  เกียล่น) 
            ประธานคณะกรรมการ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 เรื่องที่ 2 โครงการอบรมด้านกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต     
อ าเภอเถิน ประจ าปี 2560 

  ด้วยวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม (Ethics) ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยภาครัฐ   
ที่ทุกส่วนราชการจะต้องส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ป้องกันมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบประกอบกับการบังคับให้       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2546 ที่ให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 
(Merit System) อย่างเคร่งครัดมีกฎระเบียบที่ให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
เทศบาลต าบลเถินบุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
อบรมด้านกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานองค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการทางกฎหมายและ   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม นั้น 
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  ในการนี้ เทศบาลต าบลเถินบุรี ได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวฯ     
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนครเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
จึงใคร่ขอเรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเถินทุกแห่งเข้าร่วม
อบรม และขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
จ านวนแห่งละ 30 ท่าน โดยขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและช าระ
ค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 800.-บาท รายละเอียดปรากฏตาม   
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
ร่วมมือจากท่านผู้บริหารเป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
             (นายสวงค์  ใหม่ตัน) 
        นายกเทศมนตรีต าบลเถินบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 – 21 
โครงการฯ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่  3 การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย      

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ของจังหวัดและอ าเภอ 

  ด้วยจังหวัดล าปางแจ้งการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอ าเภอ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. การจัดท าดอกไม้จันทน์ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสา 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ร่วมจัดท าดอกไม้จันทน์ แล้วให้
รวบรวมไว้ที่ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่          
ที่เหมาะสม เตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตลอดจน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการจัดท าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ของจังหวัดและอ าเภอด้ วย ส าหรับรูปแบบดอกไม้จันทน์  ขนาด
ดอกไม้ จั นทน์  และซุ้ มถวายดอกไม้ จั นทน์  รอการประสานจาก
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง 

  2. เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกต้นดาวเรือง     
เพ่ือประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการหรือสถานที่     
ที่เหมาะสมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เนื่องจาก     
ดอกดาวเรืองสีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสภาพ ทนแดด ทนฝน 
ทั้ งนี้  การปลูกต้นดาวเรืองขอให้ เป็นไปตามวงรอบการเจริญ เติบโต         
ซึ่ งจะต้องออกดอกในช่วงระหว่างวันที่  20 – 30 ตุลาคม 2560 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
      ว่าที่ร้อยตรี 
              (ศตวรรษ  บุนนาค) 
         นายอ าเภอเสริมงาม รักษาการในต าแหน่ง 
         นายอ าเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 4 การด าเนินการโครงการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง แจ้งว่าได้ท าสัญญา

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เชื่อมถนนสายทาง ลป 2005    
แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านน้ าดิบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร และได้ส่งมอบพ้ืนที่ด าเนินการให้ผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 
31 มีนาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  ดังนั้น จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ติดตามการ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต าบล
ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการ 
    ขอแสดงความนับถือ 
        ว่าที่ร้อยตรี 
              (ศตวรรษ  บุนนาค) 
         นายอ าเภอเสริมงาม รักษาการในต าแหน่ง 
         นายอ าเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 5 การด าเนินโครงการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าปาง 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางแจ้งว่าได้ท าสัญญาโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่  5 ต าบลแม่วะ      
เชื่อมถนนพหลโยธิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร และได้
ส่งมอบพ้ืนที่ด าเนินการให้ผู้ รับจ้างตั้ งแต่วันที่  4  เมษายน 2560 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  ดังนั้น จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ติดตามการ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต าบล
ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการ 
    ขอแสดงความนับถือ 
        ว่าที่ร้อยตรี 
              (ศตวรรษ  บุนนาค) 
         นายอ าเภอเสริมงาม รักษาการในต าแหน่ง 
         นายอ าเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 



 
 

- 24 – 
 
 เรื่องที่  6 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี               

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 
  ด้วยอ าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดล าปางว่า ในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ     
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ งประเด็นข้อสั่ งการที่จั งหวัดจะต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้า
ท างานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการ
ด าเนินการที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการ        
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้า
รับท างานและจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
น าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 
เพ่ือให้คนพิการได้เข้าท างานจริงในสถานประกอบกิจการ และเปิดโอกาส
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงท าความเข้าใจแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ เรื่องการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในช่วงฤดูแล้งและการ
บริหารจัดการการใช้น้ า เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดทั้ง   
ฤดูแล้ง 

  3. ในการจัดท าโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ของทุกส่วนราชการ ให้เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของ
ประชาชน โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือประกอบ
กิจการที่น านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการในชุมชน 
และให้จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
ที่จ าเป็น และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน 
โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

  อ าเภอเถินจึงขอแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดระเบียบด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในพ้ืนที่ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสิทธิภาพ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
        ว่าที่ร้อยตรี 
              (ศตวรรษ  บุนนาค) 
         นายอ าเภอเสริมงาม รักษาการในต าแหน่ง 
         นายอ าเภอเถิน 
 



ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องท่ี 7 แนวทางด าเนินการป้องกันเด็กจมน้ า 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้รับการประสานข้อมูลจากรมควบคุมโรคว่า การจมน้ าเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 
2559 ได้สูญเสียเด็กไทย จากการจมน้ าไปแล้วถึง 10,156 คน ช่วงปิด
เทอมภาคฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) พบว่ามีเด็กจมน้ าเสียชีวิตสูงที่สุด 
ในปี พ.ศ.2559 มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตช่วงปิดเทอม 197 คน (ค่าเฉลี่ย 10 
ปี = 348 คน) กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด แหล่งน้ าที่พบเด็ก
จมน้ าเสียชีวิตสูงสุด คือ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
คลอง อ่างเก็บน้ า นอกจากนี้ ในปี  พ.ศ.2559 ยังพบว่าสระว่ายน้ า
มาตรฐาน มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตถึง 8 คน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเห็น
ความส าคัญและก าหนดเรื่องนี้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 
– 2579) โดยใช้กลยุทธ์หลัก คือ การสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
ป้องกันการจมน้ า ซึ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและพ่ึงตนเองได้        
ในการนี้ จังหวัดล าปาง จึงขอความร่วมมืออ าเภอ ด าเนินการตามข้อสั่งการ 
ดังนี้ 

  1. ให้ทุกหมู่บ้านร่วมกันส ารวจแหล่งน้ าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และมีการ
จัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

  2. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร/แหล่งน้ าชุมชน ให้มีการสร้างรั้ว      
ติดป้ายค าเตือน ป้ายบอกระดับความลึกของน้ า มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ า 
เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือกไม้ และนกหวีดหรือระฆังไว้บริเวณ
แหล่งน้ า เป็นระยะ 

  3. แหล่งน้ าที่จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว (เช่น น้ าตก ทะเล     
อ่างเก็บน้ า สวนน้ า หนองน้ า เป็นต้น) ต้องมีเจ้าหน้าที่ (Lifeguard) คอย
ดูแล มีเสื้อชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มารับบริการทุกคนต้องสวม   
เสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทางหรือท ากิจกรรมทางน้ า และห้ามดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แบ่งเขตพ้ืนที่ส าหรับเล่นน้ าหรือท ากิจกรรมทางน้ า ต้องมี
อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ าติดตั้งไว้เป็นระยะและสามารถเข้าถึงได้ง่าย และติด
ป้ายแจ้งเตือน (เช่น ห้ามลงเล่นน้ า น้ าลึก น้ าวน เป็นต้น) รวมถึงป้ายบอก
ระดับความลึกของน้ า 

  4. สระว่ายน้ า ต้องมีเจ้าหน้าที่ Lifeguard มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและ
ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้งานป้ายแสดงเครื่องหมาย/ข้อความต่าง ๆ และมี
รั้วล้อมรอบสระว่ายน้ าทั้ง 4 ด้าน 

  5. ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันการจมน้ า และ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ให้ใช้คอกกั้นเด็กหรือก าหนดพ้ืนที่
เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก (Playpen) 

  6. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการแหล่งน้ าเสี่ยงในห้องน้ า และ
แหล่งน้ าโดยรอบเพ่ือไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงได้ 
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  7. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคการศึกษา
สนับสนุนให้ เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปได้เรียนว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด เช่น      
การลอยตัวในน้ าเพ่ือรอคนมาช่วยเหลือ การใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

  8. ให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่าย
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เพ่ือด าเนินงานป้องกันการจมน้ าให้ได้อย่างน้อย
ละ 1 ทีม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
           (นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท) 
        รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 8 เรื่องไฟฟ้าการเกษตร จะด าเนินการต่อไปโดยเฉพาะเรื่องหม้อ

มิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องจ่ายก่อนทางการไฟฟ้าฯ จึงจะมาขยายเขตฯ ให้ เพราะ
บางหมู่บ้านเมื่อได้ขยายเขตแล้วทางชาวบ้านไม่มาแจ้งลงหม้อมิเตอร์ฯ     
ท าให้ทางการไฟฟ้าฯ ลงทุนขยายเขตฯ แล้วท าให้เสียเปล่าไม่คุ้มทุน ดังนั้น 
ควรจ่ายค่าหม้อมิเตอร์ก่อน 

 
นายโอภาส วงศ์ตาน้อย - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ทางหมู่ 3 บ้านน้ าดิบนั้น 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ทางชาวบ้านพร้อมที่จะจ่ายค่าหม้อมิเตอร์ได้เลยหรือไม่ก็ท าสัญญากันก็ได้ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - ดังนั้น ให้ทุกหมู่บ้านที่ต้องการขยายเขตต้องท าหนังสือเข้ามาพร้อม 
นายก อบต.แม่วะ ลายชื่อและหนังสือยินยอม ซึ่งพร้อมที่จะจ่ายค่าหม้อด้วย 
 
ที่ประชุม - รบัทราบ 
 
นายประสงค์ ค าปัน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมได้รับแจ้งจากทางการไฟฟ้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง จังหวัดล าปาง สาขาเถิน ว่าจะมาซ่อมสะพานไฟสถานีสูบน้ าในวันพรุ่งนี้ครับ 

และจะแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีหนึ่งครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านปลัดฯ ได้แจ้งข้อราชการค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมมีเรื่อง 
ปลัด อบต.แม่วะ แจ้งให้ทราบดังนี้ครับ 
 เรื่องที่ 1 เชิญท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านร่วมงานการปฐมนิเทศนักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดแม่วะหลวง ในวันที่  18 พฤษภาคม 2560     
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
  ด้วยอุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างฝาย
ผสมผสาน โดยประชาอาสา จ านวน 89 ฝาย และกิจกรรมบวชป่า โดย
วัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์และเพ่ือส่งเสริมและสร้างการมี  
ส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้ก าหนดวันจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริเวณ
ที่ท าการอุทยานแห่งชาติแม่วะ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง 

  อุทยานแห่งชาติแม่วะ จึงขอเรียนเชิญท่านและส่วนที่เกี่ยวข้อง   
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริเวณที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติแม่วะ พ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัด
ล าปาง รายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ หวังว่าคงจะได้รับ
ความอนุเคราะห์เช่นเคย 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
          (นายเดชอนันต์  ค าสวน) 
    เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ท าหน้าที่ 
       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

28 
ก าหนดการ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าฯ ของต าบลแม่วะ ในวันที่ 23 

พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
โดยพร้อมเพรียงกันครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “บทบาท อบต.กับทิศทางการ

ปฏิรูปท้องถิ่นในอนาคต” 
  สืบเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีกลไก

ขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ผ่านความเห็นชอบตามมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น พ.ศ..... (2) ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น ทางสมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย จึงได้จัดประชุมสัมมนาภายใต้
โครงการ “บทบาท อบต. กับทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นในอนาคต”         
เพ่ือรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ การปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น 
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  17 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
บุษย์น้ าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

  ในการนี้ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย   
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านประกอบด้วย (1) ฝ่าย
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) (2) ฝ่าย
สมาชิกสภาท้องถิ่น (3) ฝ่ายข้าราชการท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
“บทบาท  อบต . กับทิ ศทางการปฏิ รูปท้ องถิ่ น ในอนาคต ” ทั้ งนี้               
มีค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,800.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมสัมมนาฯ (ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน, การเดินทางไป
ราชการ, ค่าที่พัก และสิทธิอ่ืน ๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
           (นายนพดล  แก้วสุพัฒน์) 



           นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องท่ี 5 เรื่องโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณประจ าปี 2560 
  ด้วย อ าเภอเถิน ได้รับแจ้งจากจังหวัดล าปาง โดยส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้จัดเตรียมโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 1 – 2 โครงการ จึงขอให้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
ส าหรับกรณีโครงการที่มีแผนจะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล
ภายหลังด าเนินการแล้ว ขอให้จัดท าบันทึกตกลง (MOU) เป็นลายลักษณ์
อักษร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ในการนี้ อ าเภอจึงขอให้ท่านจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งให้อ าเภอจ านวน 2 ชุด ภายในวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 ตามแบบรายงานที่ปรากฏมาพร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงความพร้อมของสถานที่และรูปแบบรายการ หากเป็น
โครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง ขอให้แนบรูปแบบรายการ (ปร.4 ปร.5) และ
แบบแปลนโครงการด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
    ขอแสดงความนับถือ 
        ว่าที่ร้อยตรี 
              (ศตวรรษ  บุนนาค) 
         นายอ าเภอเสริมงาม รักษาการในต าแหน่ง 
         นายอ าเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิก อบต. สอบถามการท างานของฝ่ายบริหารฯ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ เชิญหมู่ 1 ค่ะ 
 
นายบุญกิ่ง ศิริธางกุล - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมีเรื่องสอบถาม 2 – 3 เรื่อง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เรื่องที่ 1 ชาวบ้านฝากถามมาว่าเพราะอะไรรถขยะไม่เก็บขยะที่ใส่ถุงด า

แล้ว 
 เรื่องที่ 2 เรื่องกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าที่โค้งบ้านนายจ ารอง มงแก้ว ขอฝาก

ฝ่ายบริหารด้วยครับ 



 เรื่องที่ 3 เรื่องสายไฟฟ้าที่หน้าศาลาอเนกประสงค์ ทางการไฟฟ้าฯ ต่อดี
แล้ว แต่ที่สายพนุงพนังกันเป็นสายโทรศัพท์ครับ 
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นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ครับ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตสอบถามความคืบหน้า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ หมู่ 2 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างประปาครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เรื่องท่ีดิน เชิญท่าน ผอ.ประสงค์ ตอบค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายประสงค์ ค าปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมได้ประสานทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง สาขาเถินแล้ว            

ซึ่งทางที่ดินฯ ได้ตรวจสอบแล้วที่สาธารณะของหมู่ 2 นั้น ตกหล่น ในกลุ่ม
ของที่สาธารณะประชาชนใช้ร่วมกัน ดังนั้น ราชการใช้ได้ และทางที่ดินฯ 
จะตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ และขออนุญาตเพ่ิมเติมกล่าวคือ ผมได้ท า
หนังสือไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาเถิน อีก 3 เรื่อง คือ 

 1. การก าหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากที่ดิน นสล. ในเขตต าบลแม่วะ 
ที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ขอแก้ไขเป็น ให้ราชการใช้ร่วมกับประชาชนได้ 

 2. และเรื่องการรังวัดที่ดินใน อบต. กับที่ดินหมู่ 8 แบ่งเป็น 2 แปลงคือ 
ส่วนหนึ่ งเป็นที่ดินของ อบต.แม่วะ อีกส่วนหนึ่ งเป็นที่ดินของหมู่  8           
ที่ประชาชนใช้ร่วมกับส่วนราชการ ส่วนทางที่ดินฯ จะมารังวัดเมื่อไรนั้น
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 3. ผมได้ท าหนังสือไปยังที่ดินฯ ขอถ่ายส าเนาหนังสือ นสล.ในเขตต าบล   
แม่วะ ทั้งหมดด้วยครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิก อบต. หมู่ 3 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายโอภาส วงศ์ตาน้อย - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมี 2 เรื่องครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 เรื่องที่ 1 เรื่องฝายแกนดินเหนียวนั้น ตอนนี้ก าลังก่อสร้างและใกล้เสร็จ

แล้วก าลังเรียงหิน มีทั้งหมด 4 แห่งครับ 
 เรื่องที่ 2 เรื่องโครงการขุดสระล าห้วยน้อยนั้น ทางกองช่างจับ GPS แล้ว

หรือยังครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญ ผอ.ประสงค์ ตอบค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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นายประสงค์ ค าปัน - โครงการก่อสร้างขุดสระล าห้วยน้อยนั้น ทางกองช่างจับ GPS แล้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง อยู่นอกเขตป่าสงวนและตอนนี้รอหนังสือตอบจากป่าไม้บ้านเด่นอย่างเป็น

ทางการครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิก อบต. หมู่ 4 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายเสริม จิวเดช - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมี 2 เรื่องครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 เรื่องที่ 1 ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ที่เอาไฟกิ่งไปติดให้บริเวณโค้ง

ต้นเดี่ยครับ 
 เรื่องที่ 2 เรื่องไหล่ถนน บางแห่งลึกมาก เช่น บริเวณหน้าบ้านนายกฯ ก็มี 

ไหล่ถนนลึก ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 
 
นายกร ร้องกาศ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องแรกต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สภา อบต.ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบการโอนเงินโครงการขุดลอกล าห้วย

แม่วะ ถึงห้วยหนองดู่ฯ งบ 150,000.-บาท มาเป็นโครงการก่อสร้าง     
วางท่อประปา PVC  หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง งบ 150,000.-บาท ครับ 

 เรื่องที่ 2 โครงการก่อสร้างในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2560 นั้น      
มีเงินท าหรือยังครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบค าถามของท่านสมาชิกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
นายก อบต.แม่วะ - เรื่องการเก็บขยะ หมู่ 1 ที่ใส่ถุงด าแล้วไม่เก็บนั้น ผมขอฝากท่านปลัดฯ 

ด้วยครับ 
 - เรื่องกิ่ งไม้พาดสายไฟนั้น เดี๋ยวจะไปดู ถ้าท าได้จะให้งานป้องกัน

ด าเนินการ แต่ถ้าท าไม่ได้ต้องท าหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าฯ ต่อไป 
 - เรื่องการก่อสร้างประปา หมู่ 2 นั้น ต้องดีใจกับหมู่ 2 ด้วย ที่มีสถานที่

ก่อสร้างประปาแล้ว 
 - เรื่องฝายแกนดินเหนียวนั้น เป็นโครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวของ

อ าเภอ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวทางอ าเภอได้ประสานมาทางกองช่างครับ 
 - เรื่องโครงการขุดลอกห้วยน้อย หมู่ 3 นั้น ให้กองช่างด าเนินการต่อไป

ครับ 
 - เรื่องโครงการขุดล าห้วยน้อย หมู่ 4 หรือหมู่ 8 กันแน่ ที่ต้องรับผิดชอบ

จัดท าโครงการพร้อมท าถนนเป็นบางส่วนอยู่ในเขตหมู่บ้านไหนกันแน่ 



 - ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนนนั้น ขอให้ทางกองช่างออก
ส ารวจและด าเนินการต่อไป 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายประสงค์ ค าปัน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอประชาสัมพันธ์เรื่อง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ชลประทานล าปางจะมาตรวจสอบสถานีสูบน้ าบ้านเด่นชัยครับ ในวันที่ 19 

พฤษภาคม 2560 แล้วผมจะประสานประธานฯ และคณะกรรมการ      
สูบน้ าสถานีไฟฟ้าบ้านเด่นชัยต่อไปครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรื่องการจัดท าโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ขอทาง 
นายก อบต.แม่วะ กองคลังช่วยตอบด้วยว่ามีเงินหรือยัง 
 
นางณัฐกาญ ศรีอ่อน - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เดี๋ยวจะตรวจเช็คเงินก่อน ถ้ามีจะแจ้ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ฝ่ายบริหารด าเนินการค่ะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญ หมู่ 5 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายธวัชชัย ยานะเครือ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ขอฝากฝ่ายบริหารฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ดูเรื่องพ่นหมอกควันด้วยครับ เพราะยุงเริ่มเยอะ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญหมู่ 6 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายสุเวช เมธาวงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ผมได้ไปส ารวจกับทางกองช่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานห้วย      

บวกตุ้ม ซึ่งทางไปหาสะพานนั้นแคบมาก รถปิกอัพก็ไปไม่ได้ ถนนยังไม่มี
รองรับไว้ รถปิกอัพจะข้ามสะพานที่งิ้วแดงได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตชาวนา
ขยายถนนถึงจะไปได้ ถ้าท าสะพานก็เพ่ือคนเพียง 1 คนเท่านั้น ถ้าเป็นไป
ได้ต้องขอความยินยอมจากประชาชนที่มีที่ดินที่ต้องร่างเป็นแนวถนน      
โดยรวบรวมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตลอดจนโฉนดด้วย แต่โฉนดบาง
คนได้เอาไปจ านองถูกยึดไปก็มี ถ้าร่างถนนไปก็ต้องขยับที่หลายคน 
โดยเฉพาะที่ดินของลุงบุญธรรม ถ้าเขาไม่ให้ที่ดินฯ ก็จะไม่มีถนนเข้าไปหา
สะพานดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงขอปรึกษาในที่ประชุมครับ 

 
นายประสงค์ ค าปัน - ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามที่ผมได้เข้าไปส ารวจร่วมกับ 



ผู้อ านวยการกองช่าง ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 นั้น ทางเข้ายากและแคบ ส่วนมากเป็นทาง
ส่วนบุคคล ไม่ใช่ทางสาธารณะ ดังนั้น ต้องร่างแนวถนนแล้วบันทึกสละ
ที่ดินส่วนบุคคลให้เป็นทางสาธารณะก่อนครับ 
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นายขจรศักดิ์ ค าด ี - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เสริม ผอ.กองช่างครับ ก่อนที่จะสร้าง 
นายก อบต.แม่วะ สะพานฯ ต้องร่างถนนก่อน ต้องมีการเซ็นยินยอมสละที่ดินฯ เพ่ือเป็นถนน

จึงจะสร้างสะพานได้ครับ 
 
นายบุญกิ่ง ศิริธางกุล - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนก่อสร้างสะพานก็ต้องร่างแนว 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ถนน ต้องประชาคม ประชาพิจารณ์ก่อนให้ส าเร็จจึงจะท าได้ครับ 
 
นายจ ารัส ตาเขียววงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอฝากถนนสายวังปิ๋งไปยังบ้าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เกาะหัวช้าง ต าบลพระบาทวังตวงด้วยครับ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - ขออนุญาตตอบข้อนี้ก่อนครับ ผมจะท าโครงการเสนอไปยังอ าเภอและ 
นายก อบต.แม่วะ อบจ.ต่อไปครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญทางหมู่ 7 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายสุรพล องค์การ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมี 3 – 4 เรื่องครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 เรื่องท่ี 1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่ 7 นั้น ตอนนี้ได้วางท่อแล้ว  

เสร็จประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์  วันนี้จะท างานระบบน่าจะเสร็จทัน        
งานบานปลาย คนมาท างานทีหลังบางครั้งก็ต้องแก้ไข 

 เรื่องที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังของ อบจ.นั้น ตอนนี้ท่าน สจ.เชน     
ได้ส่งรถเข้ามาด าเนินการแล้วครับ 

 เรื่องท่ี 3 โครงการขุดสระเก็บน้ านั้น ก็น่าจะท าไปพร้อม ๆ กันครับ 
 เรื่องที่ 4 แผนที่หมู่ 7 นั้น เป็นของเก่า ควรส ารวจใหม่ครับ ฝากกองช่าง

ด้วยครับ 
 
นายประสงค์ ค าปัน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องแผนที่นั้น ให้ทุกหมู่บ้าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ิมเติมมาให้ทาง อบต.ครับ หมายถึงหมู่บ้านไหนมีซอยเพ่ิมเติมก็เขียนมา 

มีบ้านใหม่ก็เขียนมา ผมจะได้มาปรับปรุงแผนที่ของหมู่บ้าน ต าบลครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญทางหมู่ 8 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายน าศักดิ์ ยิ่งยวด - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องหนองซับฟากอยากให้ทาง อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 รับโอนหนองซับฟากด้วยครับ เพ่ือทาง อบต.จะได้มาปรับปรุงซ่อมแซม    

ได้สะดวกครับ 
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นายประสงค์ ค าปัน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ หนองซับฟากนั้น ตอนนี้อยู่ในห้วง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ค้ าประกัน 2 ปี ครับ แต่ถ้าจะรับโอนก็ได้ครับ แต่ถ้าเสียหายภายใน 2 ปี     

ก็ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซมก่อนครับ 
นอกจากภัยพิบัติ อบต.เราจึงจะสามารถซ่อมได้ครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่านนายกฯ ตอบค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
นายก อบต.แม่วะ - หมู่ 6 นั้น ถ้าจะสร้างสะพานก็ต้องร่างแนวถนนก่อน ถ้าได้ถนนแล้วค่อย

สร้างสะพานครับ ฝากท่านสมาชิกด้วยครับ 
 - เรื่องโครงการก่อสร้างถนนจาก หมู่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ไปยังบ้านเกาะ  

หัวช้างต าบลพระบาทวังตวงนั้น ได้ท าโครงการก่อนส่งไปยังหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น อ าเภอ อบจ. และจะท าไปอีกครับ หรือไม่ก็จะไป
ติดตามครับ 

 - หมู่ 7 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ 7 นั้น ได้รับค าชมจากชาวบ้านว่า 
ทางสมาชิก อบต. คือ นายสุรพล องค์การ ช่วยตลอด 

 - หมู่ 8 นั้นเรื่องการรับโอนหนองซับฟากนั้น เมื่อมีการซ่อมแซมแล้วก็จะ
รับโอนฯ ต่อไปครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ขอท่านนายกฯ ดูเรื่องทรายอะเบทด้วยค่ะ จะได้แจกชาวบ้าน  
ประธานสภา อบต.แม่วะ เพ่ือป้องกันลูกน้ ายุงลายต่อไป 
 
นายขจรศักดิ์ ค าด ี - ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
นายก อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายสมชาย จีนาวุธ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอประชาสัมพันธ์งานกฐินของ 
รองนายก อบต.แม่วะ วัดน้ าดิบครับ ปีนี้วัดน้ าดิบจะตั้งกฐินร่วมกับทาง อบต. และ พล.ต.อ.เสรี 

พิสูจน์เตมีย์เวส จึงขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.แม่วะ เป็นกรรมการ    
ร่วมด้วย เพ่ือจะพิมพ์เป็นใบฎีกาฯ ต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายอาคม โทษาธรรม - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมีปัญหาเรื่องไฟกิ่งดับทั้งหมู่บ้าน 



สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กรณีนี้จะท าอย่างไร คือตัวควบคุมเสีย เพราะเป็น
ช่วงวันหยุด จะแก้ไขอย่างไร 
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นายขจรศักดิ์ ค าดี - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ไฟกิ่งดับสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟซ๊อต 
นายก อบต.แม่วะ หรือออโต้เมติกเสีย เป็นต้น ผมจะปรึกษาช่างไฟฟ้าก่อน ว่าจะขอมาท าเลย

ได้ไหม 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีใครมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี การประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยที่ 2 
ประธานสภา อบต.แม่วะ  ครั้งที่ 2 ก าหนดวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และการประชุมสภา อบต.    

แม่วะ สมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยที่ 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
ในวันนี้  พวกเราได้ประชุมกันมาใช้เวลานานพอสมควร บัดนี้  ได้เวลาอัน
เหมาะสมแล้ว ดิฉันขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา    - 14.30 น. 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้บันทึกการประชุม 

 (นายอนันต์   นันตาดี) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  

 
(ลงชื่อ)    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
    (นายเสริม   จิวเดช) 
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายน าศักดิ์  ยิ่งยวด) 
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายนิทัศน์  สายต่างใจ) 
           สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
(ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นางนิตยา    แปงงาม) 

อนันต์ นันตาดี 

เสริม  จิวเดช 

น าศักดิ์  ยิ่งยวด 

นิทัศน์  สายต่างใจ 

นิตยา  แปงงาม 



                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 


