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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ  
สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 2 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 

 
เริ่มประชุมเวลา   - 09.30 น. 
 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางนิตยา แปงงาม ประธานสภา อบต.  นิตยา แปงงาม 
2 นายกร ร้องกาศ รองประธานสภา อบต. กร ร้องกาศ 
3 นายบุญก่ิง ศิริธางกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 บุญก่ิง 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 นางสิรินทร์ยา อุปนัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 สิรินทร์ยา อุปนัน 
9 นายเสริม จิวเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 เสริม จิวเดช 

10 นายธวัชชัย ยานะเครือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธวัชชัย ยานะเครือ 
11 นายสุเวช เมธาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สุเวช เมธาวงศ์ 
12 นายจำรัส ตาเขียววงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จำรัส ตาเขียววงศ์ 
13 นางสาวจันทรรัตน์ ทุมอาริยะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 จันทรรัตน์ ทุมอาริยะ 
14 นายสุรพล องค์การ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุรพล องค์การ 
15 นายนำศักด์ิ ย่ิงยวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 นำศักด์ิ ย่ิงยวด 
16 นายศรีมูล ยศสาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ศรีมูล ยศสาย 
17 นายอนันต์ นันตาดี เลขานุการสภา อบต. อนันต์ นันตาดี 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายขจรศักด์ิ คำดี นายก อบต.แม่วะ ขจรศักด์ิ คำดี 
2 นายสมชาย จีนาวุธ รองนายก อบต.แม่วะ สมชาย จีนาวุธ 
3 นายสุข แก้วดี รองนายก อบต.แม่วะ สุข  แก้วดี 
4 นางเสาวนีย์ ใจหาญ เลขานุการนายก อบต.แม่วะ เสาวนีย์ ใจหาญ 
5 นางณัฐกาญ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการกองคลัง ณัฐกาญ ศรีอ่อน 
6 นายพยนต์ ด่านอินถา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พยนต์ ด่านอินถา 
7 นางสาวเบญญาภา  พงษ์นา หัวหน้าสำนักปลัด เบญญาภา พงษ์นา 
8 นายประสงค ์ คำปัน ผู้อำนวยการกองช่าง ประสงค์ คำปัน 
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นายอนันต์ นันตาดี  - เรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.แม่วะ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชา 
เลขานุการสภาอบต. แม่วะ พระรัตนตรัย เรียนเชิญครับ 

 
นางนิตยา  แปงงาม  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภา อบต.แม่วะ 

 
นายสมชาย จีนาวุธ  - กล่าวนำไหว้พระ 
รองนายก อบต.แม่วะ       
 
นางนิตยา  แปงงาม  - บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

นางนิตยา  แปงงาม  - ท่านนายกฯ,ท่านปลัด,ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.แม่วะ อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 ในระเบียบวาระน้ี ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ ส.อบต.ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภา 

อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2562 โดยพร้อมเพรียงกัน และขอแจ้งท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 และ
หมู่ 3 ให้ไปแจ้งให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปน้ีมารับเช็คที่ อบต.ด้วยค่ะ 

 1. นายเที่ยง ปัญญาเสน 
 2. นายเรือง เทพวรรณ 
 3. นายช้ัน สุรินทะ 
 4. นายประดับ  จันทราช 
 5. นายนาค สุยะลังกา 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ร่วมงานสังฆเต๋ินรวมใจเทิดไท้

องค์ราชัน ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2562 โดย
พร้อมเพรียงกัน และในวันเปิดงานจะมีการเต้นลีลาเพ่ือสุขภาพ ในส่วนของ
ตำบลแม่วะเราได้ส่งคนเข้าร่วม 40 คน ส่วนในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
น้ัน เป็นการแห่ครัวตานของตำบลแม่วะ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.             
เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ครัวตานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 3 เรื่องการแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุน้ัน ขอความอนุเคราะห์ท่าน

สมาชิกสภา อบต.ช่วยดูแลชาวบ้านผู้รับเบ้ียยังชีพด้วย กล่าวคือ ผู้สูงอายุ
บางท่านไม่สามารถเซ็นต์รับเงินได้ จึงได้ป๊ัมลายน้ิวมือเพ่ือรับเบ้ียยังชีพและ
ให้ ส.อบต.เซ็นต์รับรองด้วย หรือให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นต์รับรองก็ได้ ชาวบ้าน
ทั่วไปไม่กล้าเซ็นต์รับรอง จึงแจ้งขอความร่วมมือมาค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
  
ระเบยีบวาระการประชุมที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี คือ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ซึ่งเป็นการประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทางเลขานุการสภา อบต. ได้ส่ง
รายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะขอ
แก้ไขในรายงานการประชุมบ้างเชิญค่ะ 

 
นายศรีมูล ยศสาย - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพ ขอแก้ไข 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 หน้า 29 ข้อ 3.2.3 บันทึกลงในแผน CD แก้ไขเป็น บันทึกลงในแผ่น CD 
 หน้า 37 ข้อ 6 ทำเป็นธูปธรรม แก้ไขเป็น ทำเป็นรูปธรรม 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ สภา อบต .แม่วะ สมัยสามัญประจำปี  2562 สมัยที่  4 ลงวันที่  18 

พฤศจิกายน 2562 ค่ะ 
 

ที่ประชุม - สมาชิกสภา อบต.แม่วะ ยกมือรับรอง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานฯ) 

 
ระเบยีบวาระการประชุมที่ 3 - กระทู้ถาม 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี ไม่มีกระทู้ถาม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ปีงบประมาณ 2562  

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ  
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา อบต.แม่วะ ที่เคารพ  
นายก อบต.แม่วะ ในระเบียบวาระน้ี คือ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ปีงบประมาณ 2562 ผมขอ
อนุญาตรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ .ศ .2562 
ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 – 31 
รายงานผลการดำเนินงาน 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 - การโอนค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 

19,300 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
 1. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง             

หมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท รวม 16,000 บาท 
 2. จัดซ้ือเทปวัดระยะ แบบใยแก้ว ความยาว 50 เมตร จำนวน 2           

อัน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 18,000 บาท 

นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระน้ี เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ ในระเบียบวาระน้ี คือ การโอนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 19,300 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
 1 . จัดซื้ อ เครื่องพิม พ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติด ต้ั งถั ง             

หมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท รวม 16,000 บาท 
 2. จัดซื้อเทปวัดระยะ แบบใยแก้ว ความยาว 50 เมตร จำนวน 2           

อัน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 18,000 บาท ในระเบียบวาระน้ี เชิญทางเจ้าหน้าที่แต่ละคน

ได้ช้ีแจงครับ 
 
นางสาวปราณี สุริย์วงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพฯ ทุกท่าน  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงในส่วนของกองคลังค่ะ กองคลัง งานจัดเก็บฯ       

ขาดเครื่องปร้ินค่ะ ทุกครั้งต้องใช้ร่วมกับงานส่วนอ่ืน ปีน้ีต้องสำรวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำเป็นต้องใช้เครื่องปร้ินในงานดังกล่าว เพ่ือความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานค่ะ 

 
สิบเอกศราชัย แก่นจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพฯ ทุกท่าน ในส่วน 
นักพัฒนาชุมชน ของงานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดน้ัน เครื่องปริ้นก็ไม่มีต้องใช้ร่วมกับ

งานส่วนอ่ืนเช่นกัน ดังน้ันมีความความจำเป็นต้องใช้เครื่องปร้ินในการปร้ิน
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
จึงขออนุญาตซื้อเคร่ืองปร้ิน 1 เครื่อง ครับ 

 
นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพฯ ทุกท่าน กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเทปวัดระยะ แบบใยแก้ว ความยาว 50 เมตร 

จำนวน 2 อัน เน่ืองจากเทปเก่าชำรุดและขาด ตัวเลขก็ดูแล้วไม่ชัดเจน    
การใช้เทปวัดระยะนั้น ใช้บ่อยมากในการตรวจงานฯ สำรวจฯ และปีน้ีใช้
ร่วมกับกองคลังในการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยครับ 
บางครั้งก็มีชาวบ้านมาขอยืมไปใช้วัดในงานต่าง ๆ ด้วยครับ 
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นายอนันต์ นันตาดี - ผมขออนุญาตเสริมเจ้าหน้าที่ที่ช้ีแจงไปแลว้ครับ สรุปแลว้การโอนคร้ังน้ี 
ปลัด อบต.แม่วะ คือ การโอนการจัดซื้อกล้องถา่ยภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 

19,300 บาท มาเป็นค่า 
 1. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

จำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 8,000 บาท รวม 16,000 บาท 
 2. จัดซื้อเทปวัดระยะ แบบใยแก้ว ความยาว 50 เมตร จำนวน 2 อัน ๆ 

ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท  
 รวมทั้งสิ้น 18,000 บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่  3 ) พ .ศ .2543 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น วันน้ีคณะผู้บริหาร 
จึงนำเข้าที่ประชุมสภา อบต.แม่วะ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ  
 
นายบุญก่ิง ศิริธางกุล - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพครับ ตามท่ีทาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็นมาน้ัน ผมก็เห็นด้วย เพราะเป็น

สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้เพ่ือบริการประชาชนครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีท่านอ่ืนจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - ทราบมาว่าการลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องมาที่ อบต.ก่อน เพราะต้องใช้บัตร 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ประชาชนแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อน และในโอกาสต่อไปเมื่อได้เครื่องปร้ิน

แล้ว จะนำคู่กับโน้ตบุ๊ค ไปลงพ้ืนที่ต่อไป 
 - ต่อไปดิฉันขอมติที่ประชุมว่าใครเห็นด้วยให้โอนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ

ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 19,300 บาท มาเป็นค่าใช้จ่าย          
ในการ 

 1 . จัดซื้ อ เครื่องพิม พ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติด ต้ั งถั ง             
หมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท รวม 16,000 บาท 

 2. จัดซื้อเทปวัดระยะ แบบใยแก้ว ความยาว 50 เมตร จำนวน 2           
อัน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 18,000 บาท บ้างให้ยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม - สมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 15 เสยีง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ัน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ต่อไป 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว ดังน้ัน ควรพักรับประทานอาหารก่อน และเริ่ม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ประชุมในภาคบ่ายต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ เชิญค่ะ 
 
เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 - เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระน้ี เชิญท่านนายกฯ แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
นายก อบต.แม่วะ ในระเบียบวาระน้ี ผมมีข้อราชการท่ีจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปน้ีครับ 
 เรื่องที่ 1 พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งผมได้รับมอบจากทางจังหวัดมา
จำนวน 1,768 รูป ซึ่งจะต้องมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือน แต่จะทำ
พิธีมอบให้เฉพาะตัวแทนอันประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส.อบต. อสม. และกลุ่มแม่บ้าน ผู้บริหาร พนักงาน เป็นต้น และได้
กำหนดรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 น้ี               
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ แล้วทาง อบต.จะทำหนังสือ
พร้อมกำหนดการแจ้งให้ทราบต่อไปครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 แต่งต้ังศูนย์อำนวยการและรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการ 

(War room) ระดับอำเภอ 
  พร้อมหนังสือน้ี อำเภอเถินขอส่งคำสั่งอำเภอเถินที่ 389/2562 

ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งต้ังศูนย์อำนวยการและรับแจ้ง
เหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับอำเภอ เพ่ือดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     ขอแสดงความนับถือ 
     (นายยรรยง  กุนาคำ) 

    นายอำเภอเถิน 



35 – 37 
คำสั่งอำเภอเถิน 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างของ อบจ.จังหวัดลำปาง 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังห วัดลำปาง จะดำเนินการตาม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – บ้านเกาะหัวช้าง 
หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,760 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,000,000 บาท 

  เน่ืองจากพ้ืนที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับทราบถึงการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
และเป็นไปตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ แจ้งยินยอมส่งมอบ
พ้ืนที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางใช้พ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการ และถือปฏิบัติตามข้อตกลง เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอมอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเช่ือมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – 
บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัด
ลำปาง เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ดูแลบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายเอง ยกเว้นกรณีอยู่
ในช่วงค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง หากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 
มีความประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว ขอให้แจ้งยืนยันความประสงค์ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
         (นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง) 
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 4 จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ  
หมอกควัน อ.เถิน จ.ลำปาง 

  ตามที่นายกรัฐมนตรี มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง         
ขนาดเล็ก (PM2.5) และได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้ เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 
“ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางทราบ น้ัน 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการตามมาตรการข้างต้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จึงได้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และแต่งต้ังท่านเป็น
คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ         
หมอกควัน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง กุนาคำ) 
        นายอำเภอเถิน 
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คำสั่ง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 5 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร

สุนัข – แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี         
ปี 2560 – 2563 

  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุมประชาการสุนัข – แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือให้มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน 
เพ่ือลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นสัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อย
โอกาส และสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มีประวัติการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้
กำหนดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัดดำเนินการตามโครงการฯ         
จัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ประชาชน จึงขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการตามโครงการฯ ภายใต้กรอบ
แนวทางการดำเนินงานโดยประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 

  จังหวัดจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ร่วมดำเนินการ
ตามโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 
– แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน
โดยประสานกับสำนักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่
ส่งมาด้วยได้ที่ https://qrgo.page.link/f3jRb หรือ QR Code ที่ปรากฎท้าย
หนังสือที่ส่งมาด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
          (นายสุรพล  บุรินทราพันธ์ุ) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 – 47 
โครงการประชารัฐ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 6 กำหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 
  ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดลำปางว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพ่ือให้มีวันหยุดราชการอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงเทศกาลปีใหม่ อันจะเป็นผลดีต่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาและ
การท่องเที่ยวของประชาชน จึงมีมติ ดังน้ี 

  1. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิม
เป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2562  

  2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความ
จำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน
แล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อประชาชน ให้
หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

  3 . ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน  และภาคเอกชน  ให้
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน พิจารณา
ตามความเหมาะสมของการกำหนดให้เป็นวันหยุดให้สอดคล้อง รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง  กุนาคำ) 
         นายอำเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 7 เรื่องแผงโซล่าเซลล์ หมู่ 6 ของ อบจ.น้ัน ผมจะติดตามต่อไปครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่านปลัดฯ แจ้งข้อราชการเพ่ิมเติมค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ปลัด อบต.แม่วะ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วะ จัดวันที่ 10 – 12 มกราคม 

2563 ประเภทกีฬาประกอบด้วย 
  - ฟุตบอลชาย 
  - วอลเล่ย์บอลหญิง 
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  - เซปัคตะกร้อชาย 
  - เปตองชาย 
  - เปตองหญิง 
 กีฬาพ้ืนบ้านประกอบด้วย 
  - ทุ่มน้ำหนัก ชาย, หญิง 
  - ว่ิงสามขา ชาย, หญิง 
  - ตีกอล์ฟ ชาย, หญิง 
  - ว่ิงกระสอบ ชาย, หญิง 
  - ปิดตาตีหม้อ ชาย, หญิง 
  - โบว์ลิ่งมะพร้าว ชาย, หญิง 
  - ปาเป้า ชาย, หญิง 
  - ว่ิงเปรี้ยวซุปเปอร์แมน ชาย, หญิง 
  - ว่ิงฮูล่าฮูป ชาย, หญิง 
  - วู๊ดบอล ชาย, หญิง 
  - ย่ิงลูกโทษโกหนู ชาย, หญิง 
  เป็นต้น 
 - มีการประกวดขบวนพาเหรด, กองเชียร์ 
 - ส่วนรางวัลและการสนับสนุนแต่ละทีมน้ัน ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินและ

รางวัลเป็นผู้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไปครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 การจัดงานวันเด็ก ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ อบต.แม่วะ      

มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตตำบลแม่วะ และใน
วันดังกล่าวจะมีการแจกขนม, ข้าวกล่องให้เด็กที่มาร่วมงานทุกคน ส่วนเด็กที่ร่วม
แสดงบนเวทีและแสดงความสามารถ (ตอบคำถาม) น้ันจะได้ของรางวัลอีก
ต่างหากจาก อบต.แม่วะ ครับ และทาง อบต.แม่วะ จะทำหนังสือแจ้ง ส.อบต., 
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัล 
ขนม, ข้าวกล่อง เพ่ือมาแจกจ่ายให้เด็ก ๆ ต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  
  ด้วยอำเภอเถิน กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 5 

ธันวาคม 2562 ได้แก่ (1) พิธีทำบุญตักบาตร (2) พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ
ถวายบังคม (3) กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพ่ือให้การดำเนินการจัดพิธี
และกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางท่ี
ส่วนกลางกำหนด อำเภอเถินจึงได้จัดกิจกรรมฯ ดังน้ี 
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  1. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป หรือตามที่
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน 
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

  2. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา 08.00 น. (เวลา
ต่อเน่ืองจากพิธีทำบุญตักบาตร) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน อำเภอเถิน 
จังหวัดลำปาง 

  3. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล (ปรับภูมิทัศน์) เวลา 10.30 น. 
ณ บริเวณริมแม่น้ำวัง บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัด
ลำปาง 

  ดังน้ัน จึงขอเชิญท่าน ตลอดจนข้าราชการ พนักงานของรัฐในสังกัดทุก
หน่วยงาน ร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและขอความร่วมมือกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ราษฎรทราบโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง กุนาคำ) 
        นายอำเภอเถิน 
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กำหนดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 54 – 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังของ อบจ. งบประมาณ 500,000 

บาท  
  ด้วยได้รับการประสานงานจาก อบจ.ลำปาง ว่าจะเอางบโครงการ

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นมาลงในพ้ืนที่ หมู่ 4 เช่ือมหมู่ 8 งบประมาณ 
500,000 บาท ตอนน้ีได้ทำหนังสือพร้อมโครงการส่งไปยัง อบจ.เรียบร้อย
แล้ว รอเพียงเจ้าหน้าที่ อบจ.มาลงพ้ืนที่ สำรวจ ออกแบบ ตามแบบของ 
อบจ.ต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่าน ส.อบต. สอบถามการทำงานของผู้บริหารค่ะ เชิญหมู ่8 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายนำศักด์ิ ย่ิงยวด - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ผมม ี2 – 3 เรื่อง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ครับ 
 เรื่องที่ 1 การติดต้ังไฟก่ิงของหมู่ 8 น้ัน ตอนน้ียังค้างสายวัดแม่วะหลวงครับ 

ฝากกองช่างด้วยครับ และหลอดไฟก่ิงที่ ดับตอนข้าวออกรวงน้ัน ตอนน้ี     
เก็บเก่ียวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝากกองช่างดำเนินการให้ไฟสว่างเหมือนเดิม
ด้วยครับ 

 เรื่องที่ 2 เรื่องถนนลูกรังของ อบจ.น้ัน ถ้าทางช่าง อบจ.มาสำรวจเมื่อไหร่       
ขอทางกองช่าง อบต. โทรหา ส.อบต.ในเขตพ้ืนที่ด้วยครับ 

 เรื่องที่ 3 ดาดลำเหมืองทุ่งหลวงปีน้ี จะมีเปอร์เซ็นต์ได้มากน้อยแค่ไหนครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่าน ส.อบต. หมู่ 7 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายสุรพล องค์การ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่านครับ ผมมีเรือ่ง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ปรึกษาและสอบถามฝ่ายบริหาร คือ 
 เรื่องที่ 1 เรื่องบ่อโยก ถ้าทางกองช่างว่างช่วยลงพ้ืนที่สำรวจบ่อโยกด้วยครับ 

ว่าจะซ่อมแซมได้หรือไม่อย่างไร อาจใช้เงินผ้าป่าหรือเงินของ อบต.ซ่อมได้
หรือไม่ 

 เรื่องที่ 2 เรื่องกล้องวงจรปิด หมู่ 7 น้ัน ได้ติดไว้แล้ว 1 ชุด มีกล้อง 2 ตัว แต่
สามารถติดกล้องเพ่ิมได้อีก 6 ตัว เป็น 8 ตัว การติดต้ังกล้องวงจรปิดต้องดู
หลังบริการด้วยครับ อยากเอาเงินส่วนหน่ึงให้บริษัทเก่าทำได้หรือไม่ หมู่ 7 
อยากติดเพ่ิมหัวบ้าน หางบ้าน ส่วนกลางบ้านมีอยู่แล้ว 
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นางนิตยา แปงงาม - ที่ประชุมใหญ่ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.นิทัศน์ รับผิดชอบค่ะ และถ้า 
ประธานสภา อบต.แม่วะ หมู่บ้านไหนมีเครื่องอยู่แล้วสามารถเพ่ิมกล้องได้ค่ะ 
 - เชิญท่าน ส.อบต. หมู่ 6 ค่ะ 
 
นายจำรัส ตาเขียววงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านผู้บริหารที่เคารพ ชาวบ้านฝากถามว่า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ที่บ้านเดินไฟฟ้าไปแล้ว ถ้าขอลงสายดับประมาณ 100 เมตร พร้อมไฟก่ิง     

2 จุด ได้หรือไม่ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่าน ส.อบต. หมู่ 5 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ส.อบต. หมู่ 5 - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่าน ส.อบต. หมู่ 4 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายเสริม จิวเดช - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมอยาก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับเรื่องผู้สูงอายุ คือ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2562 ผมได้ร่วมประชุมที่ รพ.สต.บ้านแม่วะหลวง ผมเข้าประชุมในนาม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 4 ซึ่งได้รับข้อมูลมาว่าตำบลแม่วะ มีผู้ป่วยติดเตียง 50 
ราย ถ้าเราได้เงินรายละ 5,000 บาท มาดูแลผู้สูงอายุในตำบลแม่วะเราน่าจะ
ดีเป็นอย่างมาก แต่ทาง รพ .สต.แม่วะหลวงบอกว่าทาง สิบเอกศราชัย             
แก่นจันทร์ ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ น้ี แต่ตำบลอ่ืน ๆ เขาสมัครกัน
หมดแล้ว ผมอยากถามเรื่องน้ีครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - เรื่องน้ี เชิญทางสิบเอกศราชัย แก่นจันทร์ ตอบก่อนค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
สิบเอกศราชัย แก่นจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ ปัจจุบัน 
นักพัฒนาชุมชน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงฯ เราเข้ากองทุนไม่ทัน เราเข้าปี 2563 ตามระเบียบ

ใหม่ที่มีการแก้ไข คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ตอนน้ีสมัครเรียบร้อยแล้วครับ แต่ต้องรอ User name และ Password จาก 
สปสช. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจะดำเนินการต่อไปครับ 

 
นางณัฐกาญ ศรีอ่อน - ขออนุญาตเสริมนักพัฒนาชุมชนค่ะ การแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงน้ัน คณะกรรมการประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง ทาง อบต.เราไม่ได้เป็น
คณะกรรมการฯ ค่ะ เป็นเพียงที่ปรึกษาเท่าน้ัน ดังน้ัน การขับเคล่ือนเรื่องน้ี            
ก็อยู่ที่คณะกรรมการฯ ด้วยค่ะ 
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 - ส่วนผูสู้งอายุที่ติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ถ้าได้รับการสนับสนุน รายละ 

5,000 บาท/หัว/คน และเงินจะโอนให้ทางคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
ก็จะบริหารจัดการเงินดังกล่าว เป็นค่า 

 - ตอบแทนผู้ดูแลผูสู้งอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงฯ 
 - ค่าแพมเพิส 
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ได้โอนให้กับผู้สูงอายุฯ ค่ะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญ ส.อบต. หมู่ 3 คะ่ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายโอภาส วงศ์ตาน้อย - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ปีน้ีแล้งแน่นอน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ขอปรึกษาที่ประชุมฯ คือ รถขยะเรามี 2 คัน เราขอไปติดต่อผู้ ว่าฯ ขอ

แท็งก์น้ำที่ไม่ใช้เอามาใส่ เอารถขยะออก เอาแท็งก์น้ำมาใส่เตรียมไว้ภัยแล้ง
ครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่าน ส.อบต. หมู่ 2 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ผมขอฝาก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ฝ่ายบริหารประสานงานทางอำเภอขอฝายแกนดินเหนียวใต้ทราย หมู่ 2             

ส่งมาให้ อบต.เรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ยาว 8 เมตร และ 10 เมตร พร้อม           
บ่อน้ำต้ืน 1 ชุด ครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่าน ส.อบต. หมู่ 1 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายบุญก่ิง ศิริธางกุล - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน เรื่องภัยแล้ง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  ที่หน้าบ้าน อบต.ศรีบุตร มีบ่อโยกของกรมทรัพยากรน้ำ อยากให้ อบต.             

ไปปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ 
 - ส่วนน้ำในลำห้วย ปี น้ีแล้งมาก ถ้าชาวบ้านดูดน้ำในลำห้วยไปใช้ใน

การเกษตรเยอะ ๆ น้ำก็จะขาดแคลนครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เรื่องอ่างเก็บน้ำแม่ก๋ึง ของสำนักพัฒนาที่ดิน ขอช่างไปตรวจสอบด้วย  
ประธานสภา อบต.แม่วะ เพราะมันรั่วอยู่ตลอด อยากซ่อม น้ำในจุดน้ีไม่เคยแห้งค่ะ 
 - เชิญท่านนายกฯ ตอบคำถามของ ส.อบต. ค่ะ 
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นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ หมู่ 5 เรื่องซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ก๋ึงน้ัน ต้องให้ช่างสำรวจทำโครงการ

ร่วมกับป่าไม้ เพ่ือซ่อมแซมอ่างฯ ต่อไป ให้ช่างดำเนินการด้วย 
 หมู่ 8 เรื่องไฟกิ่งที่ยังค้างอยู่จะให้กองช่างดำเนินการต่อไปครับ 
 - ไฟก่ิงที่ปิดไว้น่าจะไปเปิดแล้วครับ และจะให้ช่างไปดูครับ 
 - ถนนลูกรัง อบจ. ถ้าช่าง อบจ.เข้ามาสำรวจจะแจ้งให้ ส.อบต. หมู่ 4 และ

หมู่ 8 เข้าร่วมสำรวจต่อไปครับ 
 - เรื่องดาดลำเหมืองจะดำเนินการต่อไปครับ 
 หมู่ 7 เรื่องบ่อโยกน้ัน จะต้องทำหนังสือให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมา

เปลี่ยนหรือไม่ ผอ.ประสงค์ช่วยตอบครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน - ผมได้ทำหนังสือไปให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาแล้วครับ เขาบอกว่า 
ผู้อำนวยการกองช่าง อะไหล่ไม่มีเพราะเขาจะรื้อกันไม่เอาแล้ว แต่จะทำหนังสือให้มาตรวจสอบ     

อีกรอบครับ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรื่องกล้องวงจรปิด มอบหมายให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการแล้วครับ 
นายก อบต.แม่วะ หมู่ 6 เรื่องไฟกิ่งให้ ส.อบต.ไปสำรวจมาแล้วนำเข้าข้อบัญญัติฯ ต่อไปครับ 
 หมู่ 4 เรื่องเงินผู้สูงอายุฯ น้ันทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ แล้ว 

และจะดำเนินการต่อไปครับ 
 หมู่ 3 เรื่องรถดับเพลิง รถน้ำ จะไปขอหน่วยงานอ่ืน ขอ อบจ., การไฟฟ้า          

แม่เมาะ, กทม. รถที่เขาให้เราหมดสภาพแล้ว ถ้าได้มาก็จะซ่อมอย่างเดียว 
ส่วนเร่ืองรถขยะนำมาแปรสภาพน่าจะไม่ได้ เพราะรถขยะสีเขียวก็ซื้อมา  
หลายปี ถ้าเสียก็ต้องใช้อีกคัน ถ้านำไปใช้อย่างอ่ืนแล้วถ้ารถขยะเสียมาก็จะ
เดือดร้อนแน่นอน เพราะการซ่อมแต่ละคร้ังหลายวันครับ 

 - ส่วนเรื่องการเอาน้ำวังมายัง หมู่ 3, หมู่ 7 และโครงการก่อสร้างสูบพลังงาน
น้ำไฟฟ้า 11 กม. ก็จะติดตามต่อไปครับ 

 หมู่ 2 ส่วนฝ่ายแกนดินเหนียวใต้ทรายน้ัน จะดำเนินการต่อไปครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายประสงค์ คำปัน - ขออนุญาตเสริมท่านนายกฯ ครับ เรื่องภัยแล้งขอทางท่าน ส.อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหนังสือพร้อมรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเข้ามา อบต. 1 ชุด 

และส่งอำเภอ 1 ชุด เพ่ืออำเภอจะได้ไปประกาศภัยแล้ง เพ่ือใช้งบกลางของ
อำเภอ จังหวัดต่อไปครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 
 
 
 



- 58 – 
 
นางนิตยา แปงงาม - เดือนธันวาคมน้ี ใหท้าง ส.อบต. ได้ไปพูดเรื่องภัยแล้งในที่ประชุมประชาคม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ หมู่บ้านแล้วทำหนังสือมายัง อบต.พร้อมรายงานการประชุมฯ และผู้ได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้งค่ะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายสุรพล องค์การ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ อ่างป่าเป้าที่สำรวจครั้งก่อน อยู่ใน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 เขตป่าหรือไม่ครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน - ขออนุญาตตอบครับ สระป่าเป้าไปดูพ้ืนที่ร่วมกับอุทานแห่งชาติแม่วะแล้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง แต่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าจะทำโครงการต้องทำร่วมกับป่าไม้ครับ 
 
นายสุรพล องค์การ - ขออนุญาตอีกนิดครับ ขุดลอกลำห้วยจะสอบถามท่านนายกฯ ครับ ต้ืนเขิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7  
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - ให้ทำหนังสือเข้ามาครับ พร้อมหนังสือยินยอมของผู้ได้รับผลกระทบครับ 
นายก อบต.แม่วะ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต้องทำหนังสือเข้ามาและประชาคมหมู่บ้านและอยู่ในแผนพัฒนา และต้อง 
ประธานสภา อบต.แม่วะ มีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับผลกระทบค่ะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เรื่องเงินสะสมสามารถจ่ายได้ไหม เชิญ ผอ.กองคลัง ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นางณัฐกาญ ศรีอ่อน - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน เงินสะสมตอนน้ี 
ผู้อำนวยการกองคลัง มีทั้งสิ้น 8,898,135.58 บาท กันไว้สำรองงบบุคลากร 6 เดือน เท่ากับ 

5,936,490 บาท สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า
ประมาณ 3 เดือน เท่ากับ 3,557,100 บาท คงเหลือ จ่ายขาดติดลบ 
เท่ากับ 595,454.42 บาท ค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีใครมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
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