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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ  
สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  
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 สิทธินวล 
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 นายสุรพล องค์การ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุรพล องค์การ 
14 นายนำศักด์ิ ย่ิงยวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 นำศักด์ิ ย่ิงยวด 
15 นายศรีมูล ยศสาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ศรีมูล ยศสาย 
16 นายอนันต์ นันตาดี เลขานุการสภา อบต. อนันต์ นันตาดี 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายขจรศักด์ิ คำดี นายก อบต.แม่วะ ขจรศักด์ิ คำดี 
2 นางเสาวนีย์ ใจหาญ เลขานุการนายก อบต. เสาวนีย์ ใจหาญ 
3 นายสมชาย จีนาวุธ รองนายก อบต.แม่วะ สมชาย จีนาวุธ 
4 นายสุข แก้วดี รองนายก อบต.แม่วะ สุข  แก้วดี 
5 นางสาวเบญญาภา พงษ์นา หัวหน้าสำนักปลัด เบญญาภา พงษ์นา 
6 นางณัฐกาญ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการกองคลัง ณัฐกาญ ศรีอ่อน 
7 นายประสงค์ 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 2563 สมัยที่ 1 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

นางนิตยา  แปงงาม  - ท่านนายกฯ,ท่านปลัด,ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.แม่วะ อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2563 ในระเบียบวาระน้ี ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 เรื่อง น.ส.จันทรรัตน์ ทุมอาริยะ ส.อบต. หมู่ 7 ได้ลาออกจาก

สมาชิกสภา อบต.แม่วะ มีผลต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งท่านได้ไป
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 การแข่งขันกีฬา อปท .เถิน ณ  สนามกีฬาหมู่ บ้านสุขสวัสด์ิ             

ตำบลแม่ถอดนั้น ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 เรื่องเทศน์มหาชาติ ปีน้ีจัดที่วัดเด่นชัยในวันที่ 8 มีนาคม 2563 

อบต.แม่วะเราได้รับเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ที่ 7 มหาพน เรียนเชิญท่านสมาชิก
สภา อบต.เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 4 เรื่องฌาปณกิจตำบลแม่วะ เก็บได้ 12,700 บาท/ศพ แยกเป็น

จ่ายให้ญาติผู้เสียชีวิต 10,690 บาท หักค่าคนเก็บเงินทั้งตำบล 10 คน ๆ 
ละ 200 บาท รวม 2,000 บาท ต่อ 1 ศพ หักให้คณะกรรมการเก็บไว้ศพ
ละ 10 บาท รวม 12,700 บาท 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 5 ภัยแล้ง ปีน้ีแล้งแน่นอน บางหมู่บ้านเจาะบ่อบาดาลกันเยอะ     

บ่อละ 150,000 บาท ถึง 160,000 บาท ก็มี ที่ถูกบ่อละ 6,000 บาท 
ก็มีแต่อุปกรณ์เป็นของเราหมด 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 6 เรื่องโรคโคโรนา น่ากลัวมาก ดังน้ันเราไปในที่ชุมชนมาก ๆ หรือ

ไปโรงพยาบาล ควรมีผ้าปิดจมูก เพ่ือป้องกันตัวเองค่ะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 7 การเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล ให้ท่าน ส.อบต. ไปเสียภาษี               

ที่สรรพากรด้วย ถ้ารายได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็ไม่ต้องเสีย แต่ต้องไป
ย่ืนที่สรรพากร อ.เถิน ค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระการประชุมที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทางเลขานุการสภา อบต.            
ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะขอ
แก้ไขในรายงานการประชุมบ้างเชิญค่ะ 

 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ผมขออนุญาตแก้ไขหน้า 42 บรรทัดสุดท้าย นายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ    

ผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ไขเป็น นายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ครับ  

 
นางนิตยา แปงงาม - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด จะขอแก้ไขอีกหรือไม่เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ สภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 ค่ะ 
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ที่ประชุม - สมาชิกสภา อบต.แม่วะ ยกมือรับรอง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานฯ) 

 
ระเบยีบวาระการประชุมที่ 3 - กระทู้ถาม 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี ไม่มีกระทู้ถาม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 - เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2, 

3, 4 และสมัยแรกของปีถัดไป 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี คือ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 2563 สมัยที่ 2, 3, 4 และสมัยแรกของปีถัดไป ในระเบียบวาระน้ีเชิญท่าน

ปลัดฯ ได้ช้ีแจงเร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ว่าด้วยการ
กำหนดสมัยประชุมค่ะ 

 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ปลัด อบต.แม่วะ ในระเบียบวาระน้ี คือ การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญประจำปี 

2 5 6 3  สมั ยที่  2 , 3 , 4  และสมั ยแ รกของปี ถั ด ไป  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 2 ว่าด้วยการประชุม ข้อ 
21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับ             
โดยอนุโลม 

  ข้อ 11 วรรค 3 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีก่ีสมัย         
แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกำหนดกี่ วัน กับให้
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
กำหนดกี่วัน และเมื่อปีที่แล้วได้กำหนดไว้ คือ 

 สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2562 
 สมัยที่ 3 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 25 สิงหาคม 2562 
 สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 
 การประชุมสมัยแรกของปีถัดไป คือ 
 สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 
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นางนิตยา แปงงาม - สรุปแล้ว การกำหนดสมัยประชุมน้ัน ให้ที่ประชุมเสนอว่าปีหน่ึงเราจะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ประชุมกันก่ีสมัย ๆ ละก่ีวัน เริ่มวันไหน และสิ้นสุดวันไหน ให้เสนอได้ค่ะ 
 
นางบุญก่ิง ศิริธางกุล - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอรูปแบบเหมือนปีที่แล้วครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ การกำหนดสมัยประชุมน้ัน เราก็ควร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ที่จะคำนึงถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย ถ้าไม่กระทบกบัการทำงานก็น่าจะ

เอารูปแบบเดิมครับ  
 
นางนิตยา แปงงาม - มใีครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
ที่ประชุม - ไม่ม ี
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่ม ีดิฉนัจะขอมติในทีป่ระชุมว่า ใครเห็นว่าการกำหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2, 3, 4 และการประชุมสภาสมัยแรก 

ของปีถัดไป คือ 
 สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2563 
 สมัยที่ 3 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 25 สิงหาคม 2563 
 สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2563 
 การประชุมสมัยแรกของปีถัดไป คือ 
 สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 
 บ้างยกมือขึ้น 
 
ที่ประชุม - สมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อสภา อบต. มีมติเห็นชอบ ดังน้ัน ให้เจา้หน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ต่อไป 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระน้ี เชิญท่านนายกฯ แจ้งข้อราชการค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ ในระเบียบวาระน้ี ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ 

อบต.แม่วะ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง, งานกีฬาประชาชน และ 
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 น้ี คือการแข่งขันกีฬา อปท.เถินสัมพันธ์             
ณ สนามกีฬาสุขสวัสด์ิ ตำบลแม่ถอด คงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี
เช่นเคย 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 
  ตามหนังสือที่ อ้างถึง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการ

รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล น้ัน 

  กรมการปกครองแจ้งว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาภัย
แล้งในหลายพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
เกษตรกรรม และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะ
ประธานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง            
ในการประชุมเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2563 และได้พิจารณาแล้วเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล อำเภอจึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางเพ่ิมเติม ดังน้ี 

  1. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกัก
น้ำและใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ 
รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ให้ทราบถึง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่รวมถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ 
โดยเน้นให้เข้าใจง่ายและรับทราบได้อย่างทั่วถึง 

  2. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร โดยลงพ้ืนที่ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือสามารถปรับตัวและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ อาทิ การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น หรือการส่งเสริมอาชีพอ่ืน 
เพ่ือสร้างรายได้ทดแทนการเพาะปลูก 

  3. ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ในเขตชลประทานโดยสามารถนำแผนการบริหารจัดการน้ำฯ ดังกล่าว            
ของกรมชลประทานไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอ หรือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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  4. กำหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 
เช่น การลักขโมยเคร่ืองสูบน้ำ เครื่องมือทางการเกษตร การลักขโมยผลิตผล
ทางการเกษตร เพ่ือลดการซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ตลอดจนระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกรณีการแย่งชิงน้ำหรือการ
นำประเด็นการขาดแคลนน้ำมาใช้จัดต้ังกลุ่มมวลชนเพ่ือสร้างสถานการณ์
ความขัดแย้งโดยเด็ดขาด 

  5. ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยทำความเข้าใจกับ
ผู้ให้เช่านา และกำหนดค่าเช่านาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหายหรืองด
เก็บค่าเช่านา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญั ติการเช่าที่ ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ.2524 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

  6. ขอความร่วมมือสถานธนานุเคราะห์ สถานธนานุบาลของเทศบาล 
และโรงรับจำนำของเอกชน ดำเนินการดังน้ี 

    6 .1 ปรับลดอัตราดอกเบ้ียรับจำนำ ตามมาตรา 17 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ตามท่ีเห็นสมควร 

    6.2 ผ่อนผันหรือยึดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ ตาม
มาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 โดย            
ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงเดือนนับจาก
วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน) 

  7. ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 และการบริหารจัดการ
น้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง             
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือดำเนินการต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง  กุนาคำ) 
         นายอำเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 การงดการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามประกาศ
จังหวัดลำปางที่ส่งมาพร้อมน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ราษฎรทราบโดยทั่วกัน 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง  กุนาคำ) 
         นายอำเภอเถิน 
 
 



8 – 12 
ประกาศจังหวัดลำปาง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด

เล็ก PM 2.5 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
ทราบ น้ัน 

  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 
พิจารณาแล้วเพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้
หน่วยงานดำเนินการ ดังน้ี 

  1. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) 
    1.1 ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด

ลำปาง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่ง
สาธารณะ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือลดปริมาณยานพาหนะใน
เขตเมืองเพ่ือไม่ทำให้การจราจรติดขัด ตลอดจนการฉีดล้างทำความสะอาด
พ้ืนผิวถนนอย่างต่อเน่ือง 

    1.2 ให้ควบคุมการเผาในท่ีโล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด 
โดยรณรงค์ และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อย
สลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา สำหรับพ้ืนที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้
วิธีการเผา จะต้องมีการกำหนดมาตรการ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะ
พ้ืนที่ แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสม และดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ โดยมีหน่วยงานทำหน้าที่ควบคุมพ้ืนที่ ดังน้ี 

      1.2.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ควบคุมการเผา
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

      1.2.2 สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง ควบคุมการเผา
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

      1.2.3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ควบคุมการ
เผาในพ้ืนที่เขต สปก. และพ้ืนที่การเกษตร 

      1.2.4 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการเผาใน
พ้ืนที่ชุมชนและอ่ืน ๆ 

      1.2.5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 
และแขวงทางหลวงชนบทลำปาง ควบคุมการเผาในพ้ืนที่ริมทางหลวง 
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    1.3 ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่ ดำเนินมาตรการ
ป้องกันและควบคุมเพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยติดตาม
ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
มาตรการฯ และหลักวิชาการ 

    1.4 ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ตรวจสอบและ
ควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดย
หากมีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษของโรงงานให้
ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

  2. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 
    2.1 ให้ทุกหน่วยงาน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยใช้

ข้อมูลจากรมควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายเครือข่าย
แจ้งเตือน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์
ที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดิน
หายใจ เป็นต้น 

    2.2 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการมี            
ส่วนร่วม สร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมของประชาชน ในการลด 
การเผาในที่โล่ง พ้ืนที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชน/เมือง 

  3. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ในการ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน 
การเปล่ียนมาใช้น้ำมันเช้ือเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการดับเคร่ืองยนต์
ขณะจอดในสถานที่ราชการ และการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ
เดินทางมาทำงานเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ 

  4. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจใน
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการ
กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

  5. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการข้างต้น ให้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางทราบทุกวัน
พฤหัสบดี 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
        (นายณรงค์ศักด์ิ  โอสถธนากร) 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
      ผู้อำนวยการจังหวัด 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 5 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ฝุ่นละอองขนาด PM 2.5  
  ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติได้แจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามท่ี
คณ ะรั ฐม น ต รี มี ม ติ เห็ น ชอบ  เมื่ อ วั น ที่  1  ตุ ล าค ม  2 5 6 2  แล ะ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว
ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือความร่วมมือในการบูรณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือ             
ที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์มลพิษ
ทางอากาศดังกล่าว จึงมีบัญชาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย            
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังน้ี 

  1. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) 
    1.1 ให้ลดมลพิษจากการขนส่งและจราจร โดยการเข้มงวด

ตรวจจับรถควันดำ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองเพ่ือไม่
ทำให้การจราจรติดขัด ตลอดจนการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่าง
ต่อเน่ือง 

    1.2 ให้ควบคุมการเผาในท่ีโล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด 
โดยรณรงค์และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อย
สลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา สำหรับพ้ืนที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้
วิธีการเผา จะต้องมีการกำหนดมาตรการ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะ
พ้ืนที่ แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสม และดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ 

    1.3 ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมเพ่ือลดปริมาณฝุ่น
ละอองจากการก่อสร้างโดยติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง
ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการฯ และหลักวิชาการ 

    1.4 ให้ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยหากมีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน
ผลกระทบจากมลพิษของโรงงานให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
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  2. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 
    2.1 ให้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากกรม

ควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายเครือข่ายแจ้งเตือนเพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง 
วิธีการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 
เป็นต้น 

    2 .2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  สร้างความตระหนัก และปรับ
พฤติกรรมของประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง พ้ืนที่การเกษตร และการ
เผาขยะในชุมชน/เมือง 

  3. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ในการตรวจสภาพ
รถยนต์ของทางราชการไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน การเปลี่ยนมาใช้
น้ำมันเช้ือเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดับเครื่องยนต์ขณะจอดใน
สถานที่ราชการ และการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาทำงาน 
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ 

  ทั้งน้ี หากมีปัญหามลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผล
ก ระท บ ต่ อ สภ าพ ชี วิ ต ค ว าม เป็ น อ ยู่ ข อ งป ระ ช าชน  ใ ห้ ร าย งาน
กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร่งด่วน 

  จึงเรียนมาเพ่ือดำเนินการต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
            (นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
            ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 6 มาตรการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

จังหวัดลำปาง (เพ่ิมเติม) 
  จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2563 มีค่า PM 2.5 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น และ
มีจุดความร้อน (Hot Spot) เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง รวม 497 จุด และ
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จึงได้มีการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำปางเป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการประชุมให้ปรับแผน/มาตรการ             
โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการ ดังน้ี 

  1. ให้อำเภอทุกอำเภอ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำตามความเหมาะสม 
เพ่ือลดค่าฝุ่นละออง โดยให้คำนึงถึงปริมาณน้ำที่ใช้ด้วย 
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  2. ให้หน่วยงานทางหลวงกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างฉีดพ่นละอองน้ำ 
อย่าให้ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ขอความ
อนุเคราะห์งดดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ฝุ่นควันสูงมากตามความเหมาะสม 

  3. ให้หน่วยงานตำรวจจราจร หามาตรการในการบริหารสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณแยกสนามบิน เน้นย้ำให้ผู้ใช้บริการบริเวณตลาดพระบาทให้ดับ
เครื่องยนต์ทุกคร้ัง และขอให้ขนส่งทางบกตรวจรถควันดำที่เข้ามาในเขตเมือง 

  4. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ทำการตรวจสอบ 
หากพบเกษตรกรรายใดทำการเผาแล้วลามไปยังพ้ืนที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ให้ขึ้นบัญชี และรายงานหน่วยเหนือให้พิจารณา
งดการช่วยเหลือทุกกรณี 

  5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยให้ทุกอำเภอประสานผู้นำ
ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ โดยประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ให้งดเว้นการทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดไฟ 

  6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 13 
(สาขาลำปาง) จัดทำแผนเชิงรุกมาเป็นแผนป้องปรามแบบบูรณาการระหว่าง
กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จัดชุดลาดตระเวนไฟ และประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้กับ กำนัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้นำชุมชน ในการบริหารจัดการ
เช้ือเพลิงจะต้องเป็นไปตามประกาศจังหวัด ตามหลักวิชาการและจัดทำแนว
กันไฟมิให้ลุกลามเข้าไปพ้ืนที่ป่า และดำเนินการประกาศเสียงตามสายอย่าง
ต่อเน่ือง ขอความร่วมมือชุมชนไม่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ในเขตปกครองตนเองอย่างเข้มงวด 

  7. ให้หน่วยงาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ จัดทำประกาศควบคุม 
ห้ามบุคคลใดเข้าไปดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตป่า หากมีความจำเป็นให้ไป
ขอรับอนุญาตได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยหน่วยงานป่าไม้ จะได้ทำเอกสาร 
ขออนุญาตเข้าป่ามีการกำหนดวัน เข้า-ออก และเหตุผลความจำเป็นไว้ 

  8. ให้หน่วยงานทางหลวงบริหารจัดการเช้ือเพลิงในเขตทางหลวง 
(ข้างละ 50 เมตร) การตัดก่ิงตบแต่งต้นไม้ต้องเอาเศษวัสดุออกจากเขตทาง
ให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งให้เป็นเช้ือเพลิงโดยเด็ดขาด 

  9. ให้รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โดยให้รายงานช่ือผู้บังคับหน่วย 
และผู้ประสานงานทุกคร้ัง เป็นประจำทุกวันอังคาร ไม่เกิน 16.30 น. 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
         (นายณรงค์ศักด์ิ  โอสถธนากร) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
       ผู้อำนวยการจังหวัด 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 7 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธ์ุใหม่ 2019  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์ปัจจุบันได้

เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019             
ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเช้ือได้ง่าย 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 
กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด 

  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้
อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง แจ้งให้
สถานศึกษาดำเนินการ ดังน้ี 

  1 . ให้ครู เฝ้ าสั งเกต  การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาใน
สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบนักเรียนที่มีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว            
ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัว มีอาการไอต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก 
ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทั้งน้ี             
หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ทันที และหากมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. วิธีป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ดังน้ี 
    2.1 ด่ืมน้ำอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก 30 – 50 ซีซี, ผู้ใหญ่ 50 

– 80 ซีซี) 
    2.2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม 
    2.3 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
    2.4 สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
    2.5 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อ่ืน  เช่น  ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ 

ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 
    2.6 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้

กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 
    2.7 หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 

เจลล้างมือ 
    2.8 ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย 

มีสารอาหารครบถ้วน 
    2.9 นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
          (นายสุรพล  บุรินทราพันธ์ุ) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 8 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 และขอความ

ร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด 
  ด้วยจังหวัดได้รับเจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า 

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อนำโดย
ยุงลาย เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำ
โดยยุงลายไม่ ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อ เข้าสู่ฤ ดูการระบาด 
คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 140,000 
ราย พ้ืนที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน 224 อำเภอ ใน 60 
จังหวัด และโรคไข้ปวดข้อยุงลายมีโอกาสที่จะระบาดต่อเน่ืองและสามารถ
แพร่กระจายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสถานที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาด ได้แก่ บ้านเรือนในชุมชน 
สถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ 
และโรงพยาบาล 

  เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ 
นำโดยยุงลายไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาด             
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังน้ี 

  1. พิจารณานำผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 ไปใช้ใน
การวางแผนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดย
ยุงลายไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาด 

  2. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดู
การระบาด (มกราคม – มีนาคม) อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่เสี่ยงสูงควรดำเนินการทุกสัปดาห์ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและ
กระตุ้นเตือนหน่วยงานราชการและประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่าง ๆ นำไปสู่การ
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  

  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโดยตรงได้ที่ กองโรคติดต่อ             
นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3104 – 5             
ทั้ ง น้ี  ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด เอ ก ส า ร สิ่ ง ที่ ส่ ง ม า ด้ ว ย ไ ด้ จ า ก 
http://qrgo.page.link/MaSEp หรือ QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือที่ส่ง
มาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทราบและดำเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
           (นายสุรพล  บุรินทราพันธ์ุ) 
          รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 9 การเจาะบ่อบาดาล เชิญทาง ผอ.กองช่าง ช้ีแจงที่ไปประชุมมา             

ที่สุโขทัยครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมกับท่านนายกฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ไปประชุมเรื่องการเจาะน้ำบาดาลที่จังหวัดสุโขทัย เขาสอนเรื่องแผนท่ี             

จุดไหนพ้ืนที่ไหนมีน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำขนาดไหน โดยเอาแผนที่และพิกัด
ต่าง ๆ โดยกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาลได้โดยมีความลึกสามารถเปรียบเทียบได้ 
พ้ืนที่บ้านเราสามารถมีน้ำได้อยู่ในระดับปานกลาง สามารถเจาะน้ำบาดาลได้ 
อยู่ซอกหินมากกว่า การเจาะต้องใช้เครื่องเจาะ โดยตรวจสอบก่อนว่ามีร่องน้ำ 
มีสายน้ำบาดาลอยู่ ถ้าเป็นกรมทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานใหญ่ ๆ จะเจาะผ่านหิน
ลงไป จะเจาะเจอน้ำที่ เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามต้องประสานกับกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ลำปางต่อไป และต้องอยู่ในแผนพัฒนาฯ ด้วย ที่ อบต.
เราส่งเจาะน้ำบาดาลของ หมู่ 4 และหมู่ 7 ไปทางอำเภอนั้น อำเภอบอกว่า
จะไม่ได้น้ำ ไม่ชัดเจนจึงยกเลิกไป แต่ต่อไปคงจะส่งไปยังกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาลครับ เหมาะสมกว่าครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจงข้อราชการเพ่ิมเติมค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ปลัด อบต.แม่วะ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลัง
ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา
บุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยให้ดำเนินการตาม หมวด 3 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกต้ัง ส่วนที่ 2 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกต้ังตามข้อ 
229 
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  เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำ

องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็น ไป ด้วยความเรียบร้อย  สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดลำปาง ขอแจ้งว่า บัดน้ี สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 231 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดังน้ี 

  1. แจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทราบและดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

  2. ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สำหรับการสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้า
รับการสรรหาฯ ย่ืนใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.2/1 

  3. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร หากมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 31 ของระเบียบฯ 
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทาบทามข้าราชการเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ หรือ  
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีคุณสมบัติตามข้อ 72 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
33 ให้ครบตามจำนวนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใน 3 วัน นับแต่สิ้นสุด
การรับสมัคร 

  4. ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหา
และผู้ได้รับการทาบทาม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ
ทาบทาม ตามแบบบัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการ
ทาบทามฯ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 จำนวน 7 ชุด และสำเนาใบสมัครพร้อม
เอกสารที่เก่ียวข้องของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกต้ัง
ประจำจังหวัดภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์
เอกสารดังกล่ าวที่ บั นทึ กในโปรแกรม  Microsoft Word ทาง e-mail 
nongyndee-555@hotmail.com ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายฐิติพล   ทศรฐ) 
        ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดลำปาง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตจาก หมู่ 7 

บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ถึงอุทยานแห่งชาติแม่วะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 4,326,000 บาท             
ซึ่งบางส่วนเข้าเขตอุทยานและป่าไม้ ตอนน้ีอยู่ขั้นตอนแก้ไขแบบแปลนและ
ประมาณการ โดยแก้ไขเป็นขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร            
หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 3,735,000 บาท ถ้าได้รับอนุมัติแล้วจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

  2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตจาก 
โรงเรียนแม่วะวิทยา มาวัดแม่วะกลางและมาสิ้นสุดที่วัดแม่วะหลวง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 1,459,000 บาท 
ตอนน้ีอยู่ขั้นตอนขอแก้ไขแบบแปลนและประมาณการ โดยแก้ไขเป็น             
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,032 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 
1,184,000 บาท ที่แก้ไขเน่ืองจากบางส่วนได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 งบประมาณจากการไฟฟ้าแม่เมาะประสานงานโดยอำเภอเถิน คือ 
  1. โครงการขุดลอกวังเจ้าวงศ์ ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 120 

เมตร ลึก 1 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท 
  2. ขุดลอกสระประมง หมู่ 3 ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร 

ลึก 2 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งทางอำเภอแจ้งว่าถ้าได้รับเงิน
จัดสรรจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 เรื่องที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร 

หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท ของ อบจ.ลำปาง น้ัน 
ตอนน้ีอยู่ในข้อบัญญัติฯ ของ อบจ.เรียบร้อยแล้ว ได้รับแจ้งว่าถ้าเงินเข้ามาจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 เรื่องที่ 5 ฝายแกนดินเหนียวใต้ทราย ของตำบลแม่วะ จำนวน 1 โครงการ 4 

หมู่บ้าน 8 จุด แยกเป็น 
 หมู่ 2  จำนวน 2 จุด 
 หมู่ 3 จำนวน 2 จุด 
 หมู่ 4  จำนวน 1 จุด 
 หมู่ 8 จำนวน 3 จุด 
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 โดยจะได้รับงบประมาณตามโครงการของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ ตามแนวพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 
ซึ่งตอนน้ีทางอำเภอและกองช่างของ อบต.แม่วะ ได้ไปช้ีแจงรายละเอียด
โครงการที่จังหวัดเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อทางอำเภอได้รับเงินจัดสรรทาง
อำเภอจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 6 การแข่งขันกีฬา อปท.เถิน ณ บ้านสุขสวัสด์ิ ตำบลแม่ถอด ในวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2563 น้ัน ขอความร่วมมือผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.             
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยครับ เช่น เดินพาเหรด การแข่งขันกีฬาเปตอง, 
ตะกร้อ กีฬาพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 7 การแข่งขันกีฬาแม่วะคัพ ซึ่งทาง อบต.แม่วะ ได้จัดขึ้นเป็นการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ปี 2563 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 
18 ปี  รับสมัครแต่แต่ วันที่  3 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2563             
ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่วะ และกำหนดการแข่งขันต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา อบต.แม่วะ ค่าสมัครทีมละ 500 บาท             
ค่าประกันทีม 1,000 บาท ส่วนรางวัลการแข่งขันมีดังน้ี  

 รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 4,000 บาท 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 3,000 บาท 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 2,000 บาท 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - ผมขออนุญาตเสริมอีกเล็กน้อยครับ 
นายก อบต.แม่วะ 1. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองของ หมู่ 8 และ 
 2. โครงการสูบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 น้ัน ผมจะพยายามติดตามกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไปครับ 
 3. อีกโครงการหน่ึง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดลำปาง 

ร่วมกับ กศน. และ อบต.แม่วะ 
   3.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เช่น ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ 

ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
   3.2 กิจกรรมนิทรรศการ เช่น นิทรรศการเคลื่อนที่ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 

กล้องดูดาวพร้อมวิทยากรเคลื่อนที่ เป็นต้น 
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   3.3 กิจกรรมการศึกษา 
   3.4 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
   3.5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 4. กิจกรรมบริการวิชาการ 
 ส่วน กศน.อำเภอเถิน จังหวัดมีโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  - การทำกะหรี่ป๊ับ 
  - การทำขนมลอดช่องสิงคโปร์ 
  - รถมินิโมบายเคลื่อนที่ (รถอ่านฉัน) 
 ส่วน อบต.แม่วะ เป็นสถานที่ เบรกและอาหารครับ ซึ่งจะจัดในวันที่ 3 

มีนาคม 2563 ณ อบต.แม่วะ ครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาต 
ผู้อำนวยการกองช่าง เสริมท่านนายกฯ ครับ ขอแนะนำสายทางถนนทางหลวงท้องถิ่น ภายใน

ตำบลแม่วะครับ มีดังต่อไปน้ีครับ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ถนนสายหลังโรงเรียนเด่นชัยน้ัน ฝุ่นมาก กระทบกับนักเรียนและบ้านใกล้ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ เรือนเคียง บริเวณดังกล่าว อบต.ก็สร้างได้ปีละน้อย ฝากฝา่ยบริหารประสาน

หน่วยงานอ่ืนมาดำเนินการด้วยค่ะ 
 - ขณะนี้เวลา 12.00 น. เห็นควรพักรับประทานอาหารกลางวัน และ 
 เริ่มประชุมในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ค่ะ 
 
เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. สอบถามการทำงานของฝ่ายบริหารค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ เชิญหมู่ 1 ค่ะ 
 
หมู่ 1 - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ  
 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาต 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 สอบถาม สายทางจากช้างคู่เข้ามาภายในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 

เมตร ถึง 0.70 เมตร เป็นถนนแอสฟัลติกส์ได้หรือไม่ครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตตอบครับ การขยาย 
ผู้อำนวยการกองช่าง ไหล่ทาง เดิมน่าจะทำเป็นถนน คสล.ก่อนครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายโอภาส วงศ์ตาน้อย - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมมีเรื่อง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 สอบถามฝ่ายบริหารอยู่ 3 – 4 เรื่อง ครับ 
 เรื่องที่ 1 ผมได้ทำหนังสือมายัง อบต.แล้ว โดยขอออกโฉนดที่ป่าช้าประมาณ 

60 ไร่ เรื่องไปถึงไหนแล้วครับ และโครงการขุดสระห้วยน้อย ส่งหนังสือไป 
ป่าไม้จังหวัดแล้ว ไม่อยู่ในเขตป่า ขอออกโฉนดได้ไหม 

 เรื่องที่ 2 โครงการขยายสระห้วยน้อย สัญญาค้ำประกัน 2 ปี ครบกำหนด
แล้วครับ ฝากโครงการขยายสระห้วยน้อยด้วยครับ โดยขนดินออกครับ 

 เรื่องที่ 3 โครงการขุดบ่อน้ำต้ืนในลำห้วยแม่วะ ทำเข้ามา อบต.แล้วครับ 
 เรื่องที่ 4 เมื่อปี 2558 – 2559 อบต.ได้ทำบ่อภัยแล้งที่ห้วยโป่งมีน้ำเยอะ 

ชาวบ้านขอทำแท็งก์น้ำได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องสูบจากบ่อน้ำต้ืนมาหาแท็งก์
แล้วให้ชาวบ้านมาเปิดเอา แต่อยู่ในเขตป่าสงวนจะทำได้หรือไม่ 
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นางสิรินทร์ยา อุปนัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารท่ีเคารพทุกท่าน เรื่องภัยแล้ง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 คนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เจ้าของต้องขนน้ำมาให้วัวควาย อยากได้ท่อสัก 2 – 3 

ท่อน มาไว้ตรงสูบน้ำภัยแล้งค่ะ เพราะชาวบ้านไปเปิดน้ำแล้วปล่อยน้ำ             
ทิ้งขว้างเยอะ ถ้ามีท่อรองรับไว้ก็จะประหยัดน้ำค่ะ 

 - ขอให้ทางฝ่ายบริหารทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตรงบริเวณประปา             
หมู่ 3 ค่ะ 

 - ประปาตัวเก่าที่บ้านของนางเล็ก ทิศวงศ์ เมื่อก่อนใช้ตัวน้ันและนางเล็ก             
ทิศวงศ์ ก็ได้สิทธิใช้น้ำฟรี 20 ยูนิต ตามข้อตกลงที่ให้สร้างแท็งก์ในบ้าน             
แต่ปัจจุบันแท็งก์ตัวน้ันไม่ได้ใช้แล้ว จะทุบทิ้งหรือไม่ หรือจะทำอย่างไร             
หรือจะขอใช้ได้หรือไม่ 

 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายเสริม จิวเดช - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ขอพูดเรื่องถนน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 คสล.แต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนนวังเจ้าวงศ์ มายังหมู่ 4 ถนนไม่มีประสิทธิภาพ 

ขอฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือ เครื่องใช้ในการทำงานด้วย เพราะ
ถนนสายดังกล่าวหินจะลอย ไม่มีคุณภาพ 

 
นายกร ร้องกาศ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ผมมีอยู่หลาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 เรื่องครับ 
 เรื่องที่ 1 เรื่องการติดต้ังกล้องวงจรปิด เสร็จหรือยัง ส่วนหมู่ 4 น้ัน ยังไม่

เสร็จเลยครับ 
 เรื่องที่ 2 เรื่องลูกรังประจำปีน้ัน อยากลงตอนหน้าแล้งน้ีครับ 
 เรื่องที่ 3 อยากได้ป้ายช้ีไปบ่อขยะทั้งตำบล และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์  

ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะทิ้งขยะและแนะนำถังสีต่าง ๆ ที่แจกไปให้แต่ละ
หมู่บ้านน้ัน ใส่อะไรบ้างครับ ถังยางรถตามหน้าบ้านจะใส่อะไรบ้าง 

 เรื่องที่ 4 ภัยแล้งที่จะเจาะบ่อบาดาล อยากได้เร็ว ๆ ครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายสุเวช เมธาวงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เรื่องภัยแล้ง ผู้ใหญ่ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต.แล้ว อยากได้ฝายแกน             

ดินเหนียว ให้หมู่ 6 ด้วยครับ รถสามารถลงได้มี 1 จุด ครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารครับ ส่งโครงการเข้ามา 
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้เลยครับ จะประสานส่งหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปครับ และโครงการที่ส่งเข้า

มาให้แนบรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาด้วยครับ เพราะหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เราจะส่งไปน้ันเขาต้องการเป็นเอกสารแนบฯ ครับ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายจำรัส ตาเขียวงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารท่ีเคารพทุกท่าน ฝากฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนแม่วะศรีบุญเรืองไปเกาะหัวช้าง 

และสูบพลังงานน้ำโซล่าเซลล์ด้วยครับ อย่าให้หลุดมือไปได้ครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายสุรพล องค์การ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมมีเรื่อง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สอบถามดังน้ี 
 1. เรื่องบ่อโยกหน้าบ้านตาลี ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมด้วยครับ ฝากกองช่าง

ด้วย 
 2. เรื่องดาดลำเหมืองผาลาด ขอฝ่ายบริหารติดตามด้วยครับ 
 3. เรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 บาท จะเริ่มทำได้เมื่อไหร่ครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายนำศักด์ิ ย่ิงยวด - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมมีเรื่อง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 สอบถามฝ่ายบริหารหลายเรื่องครับ 
 เรื่องที่ 1 เรื่องโครงการเจาะบ่อบาดาลเดิมในแผนใส่ไว้เจาะบาดาล หมู่ 1 – 

หมู่ 8 ตอนน้ีไม่มี ควรใส่ไว้ทุกหมู่บ้านครับ 
 เรื่องที่ 2 ตอนน้ีในตำบลเรามีการเลี้ยงวัวเยอะ ไม่มีน้ำให้วัวในช่วงฤดูแล้งน้ี 

ต้องลากน้ำประปามาให้ วัวควาย ทำให้ ต้นทุนสูง อยากให้ทาง อบต .            
ทำโครงการเจาะบ่อบาดาลให้ด้วยครับ 

 เรื่องที่ 3 เรื่องโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์สายข้างอนามัยบ้านแม่วะ
หลวงน้ี ได้ทำโครงการไปยังหน่วยงานไหนครับ 

 เรื่องที่ 4 โครงการดาดลำเหมืองทุ่งหลวง (เหมืองไส้ไก่) ทางเจ้าหน้าที่ของ 
อบจ.มาวัดและสำรวจไปแล้ว จะได้เมื่อไหร่ครับ 

 เรื่องที่ 5 โครงการขุดสระทุ่งแพะ ได้ทำโครงการส่งแล้ว ตอนน้ีเรื่องไปถึงไหน
แล้วครับ 

 เรื่องที่ 6 เรื่องไฟฟ้าการเกษตรส่งตลอด ตอนน้ีเรื่องก็เงียบ อยากถามกองช่าง
ว่ามีเอกสารติดขัดตรงไหน ช่วยเช็คและติดตามด้วยครับ 

 เรื่องที่ 7 เรื่องสัญญาณไฟเตือนตามแยกต่าง ๆ อาจใช้โซล่าเซลล์ ควรมีไว้
ด้วยครับเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านนายกฯ ได้ตอบคำถามท่านสมาชิกสภา อบต.ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ ผมขออนุญาตตอบเรียงหมู่ไปเลยครับ 
 หมู่ 1 ไม่มี 
 หมู่ 2 ขยายไหล่ทางสองข้างทาง ควรเป็นถนน คสล.ครับ และสายหลัก             

ควรขยาย เช่น หมู่ 2, หมู่ 8 เป็นต้น เพราะเวลารถสวนทางกันต้องลง             
ไหล่ทางลูกรังตลอดครับ 

 หมู่ 3 เรื่องออกโฉนดและขยายลำห้วยน้อย เด๋ียวให้ ผอ.กองช่างตอบลำดับ
ถัดไป 

 - เรื่องขุดบ่อน้ำต้ืน ให้ทำโครงการเข้ามาจะรวบรวมดำเนินการต่อไปครับ 
 - เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ให้ทำโครงการเข้ามาครับ จะดำเนินการต่อไปครับ 

ส่วนเรื่องน้ำบาดาลทางสำนักงานน้ำบาดาลที่จังหวัดลำปางบอกว่าตำบล             
แม่วะมีเฉพาะหมู่ 5 นอกน้ันเป็นน้ำซอกหิน พอไปอบรมท่ีสุโขทัยวิทยากร
บอกว่าหมู่อ่ืน ๆ ก็มี แต่มีน้ำปานกลาง 

 หมู่ 4 เรื่องถนน คสล.น้ัน ตอนน้ีเป็นปูนผสมเสร็จ มีการเทสลูกปูนและเทส
เหล็ก การตรวจสอบอยู่ที่กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ครับ 

 - ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด เด๋ียวให้ท่านปลัดฯ ตอบให้ช่วงถัดไปครับ 
 - เรื่องลูกรังจะดำเนินการต่อไปในช่วงฤดูแล้งน้ีครับ 
 - เรื่องป้ายบ่อขยะ ป้ายถังขยะ ป้ายบอกทาง เด๋ียวให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด

ได้ตอบในช่วงถัดไปครับ 
 - บ่อน้ำต้ืน หมู่ 4 จะดำเนินการต่อไปครับ 
 - ถังขยะยางรถ ชาวบ้านคิดว่าจะต้องใส่ทุกอย่าง เด๋ียวทางสำนักงานปลัดจะ

อธิบายครับ 
 หมู่ 6 เรื่องฝายแกนดินเหนียวใต้ทราย ให้ทำมาทุกหมู่บ้านและให้ดูเรื่องทาง

รถลงด้วยครับ 
 หมู่ 7 เรื่องบ่อโยก ให้ทาง ผอ.กองช่างตอบลำดับถัดไปครับ 
 หมู่ 8 โครงการขุดสระทุ่งแพะ หมู่ 8 น้ัน เป็นของอำเภอครับ เด๋ียวจะ

ติดตามต่อไปครับ 
 - ต่อไปเชิญทางสำนักงานปลัด กองช่าง ตอบในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางสาวเบญญาภา พงษ์นา - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านค่ะ 
หัวหน้าสำนักปลัด - เรื่องถังขยะที่แจกไปให้ทุกหมู่บ้านน้ัน เป็นเพียงตัวอย่างในการคัดแยกขยะ

เท่าน้ันเอง ส่วนในทางปฏิบัติน้ัน ทางหมู่บ้านต้องปรับใช้ตามความเหมาะสม
ต่อไป เช่น 

 1. ถังยางรถยนต์ ให้ใส่ขยะทั่วไปที่เรามีกันทุกหมู่บ้าน 
 2 . ถังสี น้ำเงิน  ที่แจกไปเป็นเพียงตัวอย่างใช้กับขยะทั่ วไป  เช่น  โฟม 

ถุงพลาสติก ฯลฯ ก็คือเราใช้ถังยางรถยนต์ในแต่ละหมู่บ้านน่ันเอง 
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 3. ถังสีแดง ใส่ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เศษแก้ว ฯลฯ ให้มา
ใส่ที่หมู่บ้านจัดไว้ 

 4. ถังสีเหลือง ใส่ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ เศษเหล็ก ขวด เป็นเพียงตัวอย่าง 
แต่จริง ๆ แล้วให้แต่ละหมู่แต่ละครัวเรือนคัดไว้ในชุมชนหรือครัวเรือนของ
ตนเอง 

 5. ถังสีเขียว ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร ใบไม้ ฯลฯ เป็นเพียงตัวอย่าง             
เท่าน้ันเอง ในความเป็นจริงแล้วเศษอาหารก็ใส่ถังในบ้านไปให้หมู ไก่ หรือ             
ฝังกลบเป็นปุ๋ยต่อไป 

 และแต่ละถังมีช่ือติดอยู่แล้วว่าใส่อะไรบ้าง เป็นเพียงตัวอย่าง ในความเป็นจริง
ต้องทำถังขยะใส่กันเอง เช่น ถ้าขยะเปียกเราอาจใช้ถังสีเขียว เป็นต้น             
ขยะรีไซเคิลก็คัดเก็บไว้ต่างหาก ขยะทั่วไปก็ใส่ถังยางรถยนต์ที่ อบต.แยกไว้
ตามจุดต่าง ๆ ส่วนถังแดงใส่ขยะอันตรายตามที่ ชุมชนต้ังไว้เป็นจุด ๆ             
ในหมู่บ้านน้ัน ๆ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขออนุญาตตอบคำถามเสริมท่านนายกฯ ครับ 
 หมู่ 3 บ่อน้ำต้ืน ได้ส่งอำเภอพร้อมฝายแกนดินเหนียวแล้วครับ แต่ทางอำเภอ

ได้พิจารณาฝายแกนดินเหนียวก่อนครับ เราจึงจะได้ฝายแกนดินเหนียว             
ก่อนครับ 

 - การออกโฉนด นสล.ห้วยน้อยและสระฯ น้ัน ทาง อบต.ได้ทำหนังสือไปยัง          
ป่าไม้แล้วและทางป่าไม้แจ้งมาว่าไม่อยู่ในเขตป่า แต่ได้วงเล็บว่าถ้าที่ใดไม่มี
เอกสารสิทธ์ิถือเป็นป่าไม้ แต่ถ้าหมู่บ้านกันเป็นที่สาธารณะ ที่สาธารณะจะทำ
อะไรต้องขออนุญาตครับ 

 - ที่สาธารณะ แยกเป็นที่ขึ้นทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และ             
ที่สาธารณะที่ออกหนังสือเป็น นสล.แล้ว เราจะทำอะไรในท่ีสาธารณะต้องขอ
อนุญาตผู้ว่าฯ ครับ 

 - ขยายขุดสระห้วยน้อยน้ัน ถ้ารุกล้ำเข้าเขตป่าช้าหมู่บ้านต้องแสดงความ
ยินยอมด้วยครับ โดยทำหนังสือแสดงความยินยอมครับ 

 - การก่อสร้างแท็งก์น้ำหลังทำนบ จะเป็นงานก่อสร้างต้องอยู่ในแผนฯ ทำเป็น
ข้อบัญญัติฯ ครับ ถ้าอยู่ในเขตป่าต้องได้รับอนุญาตจากป่าไม้ครับ 

 หมู่ 4 ถนนท่ีไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือน้ัน ตอนน้ีมีรถมิกส์แล้วครับ มีการยืนยัน
ส่วนผสมอยู่แล้วครับ เครื่องโม่ไม่ต้องใช้แล้วครับ มีการเทสเหล็ก เทสลูกปูน
ตามหลักวิชาช่างครับ 

 - การเจาะบ่อบาดาล ถ้าจะเจาะต้องอยู่ในแผนฯ ต้องอยู่ในข้อบัญญัติฯ ครับ 
 หมู่ 7 บ่อโยก ทางผู้รับจ้างได้เสนอราคาซ่อมแซมบ่อมาแล้วครับ จำนวน 2 

บ่อ เป็นเงิน 50,000 บาท ไม่มีรายละเอียด โทรสอบถามแล้วให้เพ่ิม
รายละเอียดมาด้วยก็หายเงียบไปครับ จะประสานอีกทีครับ 

 
 



- 33 – 
 

 - โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองผาลาด หมู่ 7 น้ันเป็นงบพัฒนาจังหวัด             
เราได้ส่งไปพร้อมถนน หมู่ 4 เช่ือมหมู่ 5 ครับ ตอนน้ีได้ถนนมาแล้ว อำเภอ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนดาดลำเหมืองผาลาดจะติดตาม
ต่อไปครับ 

 หมู่ 8 ถนนข้างอนามัย ของบแหล่งท่องเที่ยวโดยทำเป็นถนนแอสฟัลติกส์            
บดอัด จากข้างอนามัยหมู่ 8 ไปโรงขนมนายชูศักด์ิ ธรรมสอนครับ 

 - ส่วนดาดลำเหมืองทุ่งหลวง ไปหาทาง อบจ.ตลอดครับ คงรองบประมาณ 
เข้าฯ ครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาต 
ปลัด อบต.แม่วะ ตอบเรื่องกล้องวงจรปิดครับ กล้องวงจรปิดน้ัน ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น

ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ ทราบข่าวว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งก็ช้า เด๋ียวจะให้
ทางนายชูศักด์ิ ธรรมสอน ประสานกำนัน ผู้ใหญ่ บ้านเร่งรัดต่อไปครับ             
แต่ทราบข่าวว่าเรายังไม่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างสักบาทเลยครับ 

 - ส่วนเรื่องโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 หมู่ 
คือ ที่ 1 หมู่ 2 จำนวน 100,000 บาท นำมาขยายไหล่ถนน คสล. สองข้าง
ทางหน้าโรงเรียน 

 ที่ 2 หมู่ 7 จำนวน 30,000 บาท เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 

 ที่  3  คือ  หมู่  4  จำนวน  20 ,000 บาท  ทำโครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน หมู่ 4 

 ตอนน้ีอยู่ขั้นตอนจะต้องปรับแผนฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 คือ วันพรุ่งน้ี เมื่อประชุมปรับแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าสู่
สภา อบต.แม่วะ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ภาคบ่ายก็จะโอนเงินมีต้ังจ่ายโครงการทั้ง             
3 โครงการต่อไปครับ และเมื่อโอนเงินมาดำเนินการในโครงการดังกล่าวแล้ว 
ทางกองคลังก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายเสริม จิวเดช - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตเสริมครับ การตรวจรับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 งานจ้างในหมู่บ้าน ตัวแทนประชาคมไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ ฝากฝ่ายบริหาร

ด้วยครับ 
 
นายสุเวช เมธาวงศ์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีหมู่ 2 ได้เสนอทำฝาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 แกนดินเหนียวใต้ทรายยาว 8 เมตร ช่างได้กำหนดส่วนลึกหรือไม่ หรือขุด

จนถึงดินเดิมครับ 
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