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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ  
สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 

วันที่ 18 พฤษภาคม 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 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 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 นางณัฐกาญ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการกองคลัง ณัฐกาญ ศรีอ่อน 
5 นายประสงค์ คำปัน ผู้อำนวยการกองช่าง ประสงค์ คำปัน 
6 นางสาวญาติกา บุพการีพร นักวิชาการศึกษา ญาติกา บุพการีพร 

นายอนันต์ นันตาดี  - เรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.แม่วะ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชา 
เลขานุการสภาอบต. แม่วะ พระรัตนตรัย เรียนเชิญครับ 
 
นางนิตยา  แปงงาม  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
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นายสมชาย จีนาวุธ  - กล่าวนำไหว้พระ 
รองนายก อบต.แม่วะ       
 
นางนิตยา  แปงงาม  - บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

นางนิตยา  แปงงาม  - ท่านนายกฯ,ท่านปลัด,ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.แม่วะ อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 

2563 ในระเบียบวาระน้ี ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 เรื่องการไถกลบบ่อขยะ ตอนน้ีทาง อบต.ได้ดำเนินการไถกลบ  

บ่อขยะทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแม่วะกำลังดำเนินการ 

เริ่มต้นหมู่ 5 ค่ะ ได้ประมาณหมู่บ้านละ 33 เที่ยว 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 สถานการณ์ภัยแล้งในตำบลแม่วะของเราน้ัน ปีน้ีแล้งมากได้ส่งน้ำ

หมู่ 3, หมู่ 7 อยู่ทุกวัน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 4 เรื่องไข้เลือดออกปีน้ีของอำเภอเถินได้เกิดขึ้นแล้วที่บ้านเด่นแก้ว

และสบคือ ตำบลล้อมแรด และในเขตตำบลแม่ถอดก็เกิดแล้วค่ะ ทาง อบต.
ของเราโดยฝ่ายบริหารก็ได้จัดซื้อทรายอะเบทเรียบร้อยแล้ว และทาง อสม.
ก็ได้ไปแจกให้ทุกหลังคาเรือนแล้วค่ะ และปีน้ีตำบลแม่วะเรา อสม .          
จะสลับกันตรวจลูกน้ำยุงลาย เช่น อสม.หมู่ 5 ไปตรวจลูกน้ำยุงลาย หมู่ 4 
อสม.หมู่ 4 ไปตรวจลูกน้ำยุงลาย หมู่ 5 เป็นต้น และ อสม.โซนเหนือ อสม.
ดูแลลูกน้ำยุงลายทุกวันพุธค่ะ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบยีบวาระการประชุมที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี คือการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ซึ่งเป็นการประชุมสภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางเลขานุการสภา อบต.               
ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะขอ
แก้ไขในรายงานการประชุมบ้างเชิญค่ะ 

 
นายนำศักด์ิ ย่ิงยวด - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ทุกท่านครับ ผมขอแก้ไขหน้า 10 ข้อ 14 ข้อแก้ไขจากโครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรังสายประปาแม่วะ ถึงห้วยสามขา แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายประปาแม่วะหลวงถึงห้วยสามขา 

 หน้า 32 บรรทัดที่ 18 ขอแก้ไขจากเคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะใช้งบฯ 
หมู่บ้านขุดตักดินทำร่องน้ำ แต่ก็เงียบหายไป ขอแก้ไขเป็น กองดินไหล่ถนน
บริเวณบ้านทุ่งน้อย (ช้างหมอบ) ถนนแคบเคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะขุดตัก
ดินออก ก็เงียบหายไป จึงขอฝ่ายบริหารจ้างรถแม๊กโฮ และทางหมู่บ้าน              
มีรถด๊ัมเล็กจะเอาดินออกไปทิ้งครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายธวัชชัย ยานะเครือ - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ หน้า 33 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บรรทัดที่ 9 และบรรทัดที่ 11 ขอแก้ไขจากลงวิชัย เป็น ลุงวิชัย ครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายศรีมูล ยศสาย - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน หน้า 3 วาระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 การประชุมที่ 4 ขอแก้ไขจาก พ.ศ.2561 – 2562 เป็น พ.ศ.2561 – 2565 

ครับ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 

 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุม 
ประธานสภา อบต.แม่วะ สภา อบต.แม่วะ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2563 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 - การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 รายการ 

 1.โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุต้ังไว้     
    70,000.- บาท  

 2.โครงการฝึกอบรม อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดินต้ังไว้ 
                                                                 20,000.- บาท 
 3.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้ังไว้ 
                                                                  25,000.- บาท 
 4.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนต้ังไว้ 
                                                                  20,000.- บาท 
 รวม 135,000.- บาท มาเป็นค่า 
 1.โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน  
    1 เครื่อง งบประมาณ 27,000.- บาท 
    2.โครงการจัดซื้อแอร์ติดต้ังรถดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง 
                                                                   งบประมาณ 28,630.- บาท 
    3.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 
                                                                   งบประมาณ 22,000.- บาท 
    4.โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงกรวยแก้ว ขนาด 
                                                                   2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ใบละ 8,500 บาท 
     รวม 34,000.- บาท 
    5.โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 6.5 HP ขนาด 3 น้ิว 
                                                                   จำนวน 1 เครื่อง รวม 9,500.- บาท 
    6.โครงการจัดซื้อท่อดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน  
                                                                   8 เมตร เมตรละ 200 บาท รวม 1,600.- บาท 
    7.โครงการจัดซื้อสายส่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน  
                                                                   1 ม้วน รวม 750.- บาท 
    8.โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรอื LED ขาวดำ ชนิด Network 
                                                                   แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) งบประมาณ 8,900 บาท   
    รวมทั้งหมด 132,380.- บาท 

 

นางนิตยา แปงงาม  - ในระเบียบวาระน้ี เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ  
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นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบ 
นายก อบต.แม่วะ วาระน้ี คือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 รายการ 

 1.โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุต้ังไว้     
    70,000.- บาท  

 2.โครงการฝึกอบรม อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดินต้ังไว้ 
                                                                 20,000.- บาท 
 3.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้ังไว้ 
                                                                  25,000.- บาท 
 4.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนต้ังไว้ 
                                                                  20,000.- บาท 
 รวม 135,000.- บาท มาเป็นค่า 
 1.โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน  
    1 เครื่อง งบประมาณ 27,000.- บาท 
    2.โครงการจัดซื้อแอร์ติดต้ังรถดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง 
                                                                   งบประมาณ 28,630.- บาท 
    3.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 
                                                                   งบประมาณ 22,000.- บาท 
    4.โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงกรวยแก้ว ขนาด 
                                                                   2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ใบละ 8,500 บาท 
     รวม 34,000.- บาท 
    5.โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 6.5 HP ขนาด 3 น้ิว 
                                                                   จำนวน 1 เครื่อง รวม 9,500.- บาท 
    6.โครงการจัดซื้อท่อดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน  
                                                                   8 เมตร เมตรละ 200 บาท รวม 1,600.- บาท 
    7.โครงการจัดซื้อสายส่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน  
                                                                   1 ม้วน รวม 750.- บาท 
    8.โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรอื LED ขาวดำ ชนิด Network 
                                                                   แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) งบประมาณ 8,900 บาท   
    รวมทั้งหมด 132,380.- บาท 

 รายการทั้งหมดที่จะขอจัดซื้อน้ัน แต่ละโครงการฯ มีความจำเป็นต่างกัน
ออกไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่วนในรายละเอียดต่าง ๆ น้ัน      
เชิญทางท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจงครับ 

 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมขอ 
ปลัด อบต.แม่วะ อนุญาตช้ีแจงครับ 
 1. โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ สำนักงานปลัดจำนวน 1 เครื่อง         

งบ 27,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด คือ 
 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู 
 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมติดต้ัง 
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 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 

 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 

 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
 6. การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3 นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

 7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี 
สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร  

 ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562 
 เหตุผลที่ ต้องจัดซื้อ คือ เครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัด เสีย 1 ตัว           

ไม่สามารถซ่อมได้แล้ว เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าวเป็นรุ่นเก่าจัดซื้อ
มาต้ังแต่ปี 2547 และได้ซ่อมมาตลอด ตอนน้ีไม่สามารถท่ีจะซ่อมได้แล้ว
เน่ืองจากอะไหล่ไม่มีแล้วครับ จึงขออนุญาตจัดซื้อเพ่ือมาทดแทนของเดิมครับ 

 2. โครงการจัดซื้อแอร์ติดต้ังรถดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
28,630 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

ลำดับท่ี 
จำนวน
หน่วย 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

บาท สต. 
1  คอมแอร์ (compressor) fspec 6,495 6,495 -
2  คอยล์เย็น evaporator 2,235 2,235 -
3  แผงระบายความร้อน condenser 2,365 2,365 -
4  พัดลมเป่าแผงคอยล์ร้อน 24 v.+ รีเลย์ 24 v. 1,875 1,875 - 

5  รีซีฟเวอร์/ดรายเออร์ (receiver dryer) 800 800 -
6  วาล์วบล็อก (expension valve block) 650 650 -
7  ขาคอมแอร์ 1,500  -
8  สายแรงดันต่ำ 1,080  -
9  สายแรงดันสูง 978  -
10  ท่อแรงดันสูง 

- เส้นท่ี 1 
- เส้นท่ี 2 
- เส้นท่ี 3 

 
356 
750 
916 

 
356 
750 
916 

 
- 
- 
-

11  น้ำมันคอมแอร์ (compressor oil) 380 380 -
12  สายพาน 450 450 -
13  แว็กอากาศ+เติมสารทำความเย็น 1,500 1,500 -
14  ค่าแรงในการติดต้ัง 2,500 2,500 -
15  ฟิล์มกรองแสงรอบคัน+บานหน้าเต็มบาน 3,800 3,800 -

รวม 28,630 -
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 เหตุผลที่ต้องจัดซื้อเน่ืองจากรถน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) น้ัน ต้ังแต่

จัดซื้อมาน้ันยังไม่มีแอร์ ซึ่งพนักงานขับรถต้องขับรถส่งน้ำให้ทางราชการ      
ทุกวัน ทั้งเหน่ือยทั้งร้อน อยากจะได้แอร์ติดรถ จำนวน 1 เครื่องครับ 

 3. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
22,000 บาท รายละเอียดมีดังน้ี 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) จำนวน 

1 หน่วย โดยมคีุณลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MP  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน    
ไม่ น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน    
ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 
หน่วย 

 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 ส่วนเหตุผลในการจัดซื้อน้ัน เชิญ ผอ.กองช่าง ได้ช้ีแจงครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมขอ 
ผู้อำนวยการกองช่าง อนุญาตช้ีแจงครับ การที่กองช่างขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คน้ัน 

เน่ืองจากกองช่างมีงานรับผิดชอบหลายด้าน เช่น งานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย กรณีอุทกภัย วาตภัย การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน การประชุมหน่วยงานของอำเภอ จังหวัด ในพ้ืนที่ตำบลแม่วะ          
กองช่างจะต้องรวบรวมข้อมูลทำรายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอในที่
ประชุมครับ  จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้ อครับ  จึงขออนุมั ติจัดซื้ อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คครับ 
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นายอนันต์ นันตาดี - 4. โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงกรวยแก้ว ขนาด 2,000 ลติร  
ปลัด อบต.แม่วะ จำนวน 4 ใบ ใบละ 8,500 บาท รวม 34,000 บาท 
 5. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6.5 HP ขนาด 3 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง 

รวม 9,500 บาท 
 6. โครงการจัดซื้อท่อดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน 8 เมตร ๆ ละ 

200 บาท รวม 1,600 บาท 
 7. โครงการจัดซื้อสายส่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน 1 ม้วน     

รวม 750 บาท  
 เหตุผลที่ต้องจัดซื้อ เน่ืองจาก อบต.แม่วะ ต้องช่วยเหลือราษฎร กรณีประสบ

ภัยแล้ง โดยนำถังน้ำ, สายส่ง, สายดูด และเครื่องสูบน้ำมาใช้ในกิจกรรมใน
การช่วยเหลือประชาชนโดยนำอุปกรณ์ดังกล่าวใส่รถขยะคันใหม่บรรทุกน้ำ
แจกจ่ายให้ราษฎร โดยเฉพาะหมู่ 3, หมู่ 7 และหมู่ 8 ซึ่งน้ำขาดแคลน      
ซึ่งตอนนี้เรามีรถน้ำอเนกประสงค์รถดับเพลิงคันเดียวส่งไม่ทัน ถ้าเพ่ิมมาอีก    
1 คัน น่าจะเพียงพอกับการช่วยเหลือประชาชนครับ วันน้ีจึงขออนุมัติจาก
ทางสภา อบต.ครับ 

 8. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำหรือ Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) งบประมาณ 8,900 บาท รายละเอียดมีดังน้ี 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 ส่วนเหตุผลและความจำเป็นน้ัน เชิญทาง ผอ.กองคลังครับ 
 
นางณัฐกาญ ศรีอ่อน - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่านค่ะ เหตุผลที่จะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ขอจัดซื้อ คือ ของเดิมน้ันเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้จัดซื้อมาต้ังแต่ปี 2552     

แล้วค่ะ ได้ซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว แต่ถึงตอนน้ีไม่สามารถจัดซ่อมได้แล้ว 
เพราะเคร่ืองเก่าอะไหล่หาไม่ได้ จึงขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองใหม่ค่ะ 

 
นายอนันต์ นันตาดี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปลัด อบต.แม่วะ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน 
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 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น วันน้ีทางฝ่ายบริหารจึงนำเข้าสภา อบต.แม่วะ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ ผมขอช้ีแจงเพียงแค่น้ีครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามการโอนงบประมาณของฝ่าย 
ประธานสภา อบต.แม่วะ บริหารในคร้ังน้ี เชิญค่ะ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมแห่งน้ีว่า ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 รายการ 

 1.โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุต้ังไว้     
    70,000.- บาท  

 2.โครงการฝึกอบรม อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดินต้ังไว้ 
                                                                 20,000.- บาท 
 3.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้ังไว้ 
                                                                  25,000.- บาท 
 4.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนต้ังไว้ 
                                                                  20,000.- บาท 
 รวม 135,000.- บาท มาเป็นค่า 
 1.โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน  
    1 เครื่อง งบประมาณ 27,000.- บาท 
    2.โครงการจัดซื้อแอร์ติดต้ังรถดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง 
                                                                   งบประมาณ 28,630.- บาท 
    3.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 
                                                                   งบประมาณ 22,000.- บาท 
    4.โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงกรวยแก้ว ขนาด 
                                                                   2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ใบละ 8,500 บาท 
     รวม 34,000.- บาท 
    5.โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 6.5 HP ขนาด 3 น้ิว 
                                                                   จำนวน 1 เครื่อง รวม 9,500.- บาท 
    6.โครงการจัดซื้อท่อดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน  
                                                                   8 เมตร เมตรละ 200 บาท รวม 1,600.- บาท 
    7.โครงการจัดซื้อสายส่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จำนวน  
                                                                   1 ม้วน รวม 750.- บาท 
    8.โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรอื LED ขาวดำ ชนิด Network 
                                                                   แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) งบประมาณ 8,900 บาท   
    รวมทั้งสิ้น 132,380.- บาท ให้ยกมือขึ้นค่ะ 
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ที่ประชุม - สมาชิกสภา อบต.แม่วะ ยกมือเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

(ประธานฯ) 
 
นางนิตยา แปงงาม - เมื่อสมาชิกสภา อบต.มีมติให้ความเห็นชอบการโอนฯ ครั้งน้ีแล้ว  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ในระเบียบวาระน้ี คือ เรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่านนายกฯ แจ้งข้อราชการค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ ในระเบียบวาระน้ี ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 เรื่องการซ่อมแซมไฟก่ิงน้ัน บางครั้งอาจล่าช้าไปต้องขออภัย     

เพราะพนักงานต้องไปส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขับรถเร็ว   
ก็อันตราย ขับช้าชาวบ้านก็รอนาน เป็นต้น 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 โครงการขุดลอกอ่างน้ำดิบต้นกอกที่หมู่ 2 ทำโครงการเข้ามาน้ัน    

ได้ทำหนังสือประสานไปยังกรมชลประทานแล้ว และทางชลประทานได้ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และบอกว่าจะตรวจสอบที่ดินว่าเข้า
เขตป่าสงวนหรือไม่ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบการ กรณีเปิด

ลำปาง (Reopen – Lampang) ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยร้านอาหาร      
แผงลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมในจังหวัด
ลำปาง ได้มีความรู้และทราบแนวทางมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นการ
ทำงานเชิงรุกในการป้องกันความสูญเสียทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม จังหวัดลำปาง จึงได้กำหนดจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่วิทยากรระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย 
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ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ่ายทอด
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VSC) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นด้วยความ
เรียบร้อย อำเภอเถินจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมรับฟังการถ่ายทอด   
องค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเถิน 
ช้ัน 2 ที่ว่าการอำเภอเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    (นายยรรยง  กุนาคำ) 
        นายอำเภอเถิน 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
  ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจในการกำกับ ดูแล การ

ประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาลให้กับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยได้กำหนดประเภทการใช้น้ำ
บาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมและ
ลักษณะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลเป็นสำคัญ ในการน้ี 
เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ย่ืนขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล     
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีน้ำเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ดังน้ัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค 

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เก่ียวกับการประกอบกิจกการน้ำบาดาล พ.ศ.2556 ได้กำหนดการใช้น้ำ
บาดาล ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การใช้น้ำบาดาลเพ่ืออุปโภคหรือ
บริโภค (2) การใช้น้ำบาดาลเพ่ือธุรกิจ และ (3) การใช้น้ำบาดาลเพ่ือ
เกษตรกรรม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ.2559 
ได้กำหนดให้การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ได้แก่ การใช้น้ำบาดาล
เพ่ือเป็นน้ำด่ืมหรือน้ำใช้ภายในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย รวมท้ังการใช้น้ำ
บาดาลเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เพ่ือบริการชุมชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่มิได้รวมถึงการใช้น้ำ
บาดาลเป็นวัตถุดิบหรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม หรือการใช้น้ำบาดาลในสถานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
อ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำบาดาลเพ่ืออุปโภคหรือบริโภคของ
ประชาชนแต่อย่างใด เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภคหรือบริโภค โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาให้แก่
ประชาชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพ่ือบริการ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพ่ือ
อุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล 
 ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กำกับดูแล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาลเป็นประเภทอุปโภคหรือบริโภค ให้ดำเนินการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยใช้น้ำบาดาลเป็น
วัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพ่ือบริการชุมชนสำหรับอุปโภคหรือบริโภค
เท่าน้ัน ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล 
ตลอดจนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำเพ่ืออุปโภคหรือบริโภค
ของประชาชนในชุมชน ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้การกำกับดูแลได้ทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่วกัน จะขอบคุณย่ิง 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
          (นายศักด์ิดา  วิเชียรศิลป์) 
       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) 

  ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และ
ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่     
ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563     
ซึ่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 กำหนดมาตรการต่าง ๆ บังคับใช้เป็นการทั่วไป เพ่ือยับย้ังการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ไปสู่พ้ืนที่อ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาด
ใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมไว้ น้ัน   



- 13 – 
 
  เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในส่วนที่เก่ียวกับพ้ืนที่ของ

จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ดังน้ี 

  1. ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา     
ทุกประเภทเพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำ
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่ เป็นการดำเนินการสื่อสาร
แบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

  2. ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะ
มั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การ
สัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเว้น
ระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหน่ึงเมตร สถานที่ทำ
กิจกรรมต้องโล่งแจ้ง หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมี
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม      
การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วต้ังแต่วันที่ 19 
เมษายน พ.ศ.2563 

  3. ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน 
สั่งหรือกำหนดเป็นเง่ือนไขในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้แยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศหรือสถานท่ีซึ่งทางราชการกำหนด     
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือเง่ือนไขดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด 

  4. การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตาม
ประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใดให้เป็นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศาสนสถานนั้น ในกรณีมีมาตรการหรือ
คำแนะนำขององค์กรปกครองทางศาสนาน้ันหรือของทางราชการเกี่ยวกับ 
การป้องกันโรค ให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตามมาตรการหรือคำแนะนำดังกล่าว 

  อน่ึง การปฏิบัติตามข้อเน้นย้ำดังกล่าวให้ถือปฏิบัติไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548             
(ฉบับที่ 5) 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง  กุนาคำ) 
         นายอำเภอเถิน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 5 การงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดตามข้อกำหนด 

(ฉบับที่ 5) 
  ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และ
ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่     
ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าวออกไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2563 และต่อมาได้
มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 กำหนดให้
ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น 
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจ
คัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนด
อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวก   
ในการเดินทาง 

  เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดลำปางจึงได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย
ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ให้คงมาตรการตรวจคัดกรองสำหรับประชาชนที่เดินทางข้าม
จังหวัดพ้ืนที่จังหวัด หากมีประชาชนเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดให้สอบถาม
ความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการได้กำหนดไว้แล้ว 

  กรณี ตรวจสอบพบบุคคลเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือพ้ืนที่
เสี่ยง หรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นจำนวนมาก เดินทางกลับเข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้ดำเนินการตามมาตรการกักกันตัวเองไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine 
หรือ Home Quarantine แล้วแต่กรณี) และดำเนินการตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 14 วัน โดยขอให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่เข้าไปดูแล
เฝ้าระวัง และให้แนะนำ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 

  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ิมความ
เข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/
ชุมชน/อำเภอ/จังหวัด หากตรวจพบกักกันตัวเองไว้สังเกตอาการ (Home 
Quarantine) และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข       
เป็นระยะเวลา 14 วัน 

  3. ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วน
ภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง งดหรือชะลอการ 
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เดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผล
และหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งต้องรับการตรวจสอบคัดกรอง และต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ราชการกำหนดและให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) กรณี มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด และ
เดินทางไปยังพ้ืนที่ เสี่ยง หรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก     
หากเดินทางไปยังพ้ืนที่ ดังกล่าว จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์              
(Time Line) โดยละเอียด และเมื่อกลับเข้ามาในจังหวัด จะต้องกักกันตัวเอง
ไว้สั ง เกตอาการ  (Home Quarantine) ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นระยะเวลา 14 วัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   (2) กรณี มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด และ
เดินทางไปยังพ้ืนที่ไม่เสี่ยง และหรือจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาด หรือจังหวัด
ที่ไม่พบผู้ติดเช้ือมากกว่า 28 วัน เมื่อเดินทางกลับยังจังหวัด ให้สังเกตอาการ
และดำเนินการควบคุมตนเอง (Selt Monitoring) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
14 วัน หากพบว่ามีไข้ ให้ไปพบแพทย์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทันที โดยให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รายงานให้จังหวัด
ทราบทุกสัปดาห์ หน่วยงานใดไม่มีผู้เดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดไม่ต้อง
รายงาน โดยขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มิฉะน้ันหากพบมีการ
ติดเช้ือขึ้นมาอาจพิจารณาว่าเป็นการรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
 4. แนวทางการปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติ ณ จุดคัดกรอง 
   (1) ในการพิจารณาคัดกรองจุดของตรวจคัดกรองต่าง ๆ ให้
พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม โดยให้ช้ีแจงแก่เจ้าหน้าที่ประจำ
จุดคัดกรองให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ตามข้อกำหนดโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้
ประสานการปฏิบัติโดยยึดถือร่วมกันว่าเป็นการบูรณาการการทำงานภาพรวม
ทั้งประเทศ มิใช่เป็นการจำกัดการปฏิบัติจังหวัดใดจังหวัดหน่ึง และให้ผู้ที่
เก่ียวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง ความขัดแย้ง เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
   (2) มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประจำจุดคัดกรอง จัดเก็บข้อมูล
สำหรับผู้เดินทาง (เฉพาะปลายทางจังหวัดลำปาง) ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย 
และรวบรวมส่งให้ฝ่ายสาธารณสุขบันทึก/จัดเก็บในระบบ 
   (3) กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการในการคัดกรอง     
วัดอุณหภูมิผู้โดยสาร การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม 
ในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณสุข ทุกระบบต้ังแต่เดือนมีนาคม 
2563 เป็นต้นมา ตลอดจนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ที่มีสถานีขนส่ง สถานีรถไฟในพ้ืนที่ ประสานงานกับจังหวัดในการเตรียม
สถานที่และบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดด้วยแล้ว 
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 ทั้งน้ี ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่า
จะมีการสั่งเปลี่ยนแปลง 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    (นายยรรยง  กุนาคำ) 
        นายอำเภอเถิน 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

เรื่องที่ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 
 ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส            
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ได้รับรายงานจาก
จังหวัดภูเก็ตว่า ได้ทำการสำรวจและเปิดให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สภาวะการตกงาน ขาดแคลนรายได้ในการดำรงชีวิตจากการที่ภาคสินค้าและ
บริการ สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก ปิดบริการและประสงค์จะเดินทาง
ออกจากจังหวัดกลับภูมิลำเนา โดยให้ลงทะเบียนเพ่ือแจ้งความจำนง             
ขอเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนประมาณ 20,000 ราย 
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 
 เพ่ือเป็นการยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และป้องกันมิให้
โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ กรณีผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดจึง
ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังน้ี 
 1. กรณี ผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่มีภูมิลำเนาและเข้ามาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ มีเอกสารรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อและผ่านกระบวนการกักกันตัวจากจังหวัดภูเก็ตครบ 14 วัน      
เป็นรายบุคคลแล้ว ให้พิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม     
โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว (Local Quarantine) ณ สถาน
กักกันตัวของจังหวัด โดยให้สังเกตและควบคุมตนเอง (Self Monitoring) 
และหลีกเลี่ยงชุมชน 
 2. กรณี ผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่มีภูมิลำเนาและเข้ามาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ มีเอกสารรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อและผ่านกระบวนการกักกันตัวจากจังหวัดภูเก็ตครบ 14 วัน เป็น
รายบุคคลแล้ว แต่มีกรณีสงสัยหรือข้อบ่งช้ีที่ ชัดเจน ให้พิจารณานำเข้าสู่
กระบวนการกักกันตัวเพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) 
และให้เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเข้าตรวจอาการทุกวัน และหากมีอาการที่
ชัดเจนให้แพทย์ได้วินิจฉัยสั่งการต่อไป 
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 3. กรณี ผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่มีภูมิลำเนาและเข้ามาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ ไม่มีเอกสารรับรองการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และผ่านกระบวนการกักกันตัวจากจังหวัดภูเก็ตครบ 14 วัน ให้พิจารณา
นำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว (Local Quarantine) เพ่ือสังเกตอาการ       
ณ สถานกักกันตัวของจังหวัด/อำเภอ 
 4. กรณีจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางผ่านของผู้ประสงค์จะเดินทางกลับ
ภูมิลำเนา กรณี ผู้ เดินทางมี เอกสารรับรองการผ่านการคัดกรองจาก           
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผ่านกระบวนการกักกันตัวจากจังหวัดภูเก็ต
ครบ 14 วัน เป็นรายบุคคลแล้ว ให้พิจารณาอำนวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว (Local Quarantine) 
ในพ้ืนที่จังหวัด 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
สำหรับอำเภอทุกอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทราบและ
ถือปฏิบัติด้วย 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
       (นายณรงค์ศักด์ิ  โอสถธนากร) 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

เรื่องที่ 7 หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอหารือไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจังหวัดต่าง ๆ ได้หารือเก่ียวกับแนวทางการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอหารือเก่ียวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ตามระเบียบดังกล่าวว่า ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ดังน้ี 
 1. ขณะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนใน
เบ้ืองต้นโดยฉับพลันทันที่ เพ่ือการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณะภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
ป้องกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก่ประชาชนตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บั ติกรณี ฉุก เฉินหรือไม่ ก็ตาม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 วรรคแรก 
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  2. หลังเกิดสาธารณภัย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ที่เกิดภัย 
และมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานอำเภอหรือจังหวัดหรือหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณานำเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 7 
(1) นอกจากน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยได้อีกทางหนึ่ง โดยต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 วรรคสอง 

  3. การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะเป็น
การช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้
ความช่วยเหลือได้ทันที ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 11 วรรคแรก 
โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

  บัดน้ี ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดังน้ี 

  1. กรณีตามข้อหารือที่ 1 เห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 3 กำหนดว่า       
สาธารณภัย หมายความว่า สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และข้อ 6 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า กรณีเกิดสาธารณภัย             
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะมีประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที 
เพ่ือการดำรงชีพ  หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับ             
สาธารณภัยหรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะ
เกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังน้ัน ขณะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่
ไม่ว่าจะมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
หรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด 

  2. กรณีตามข้อหารือที่ 2 เห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 กำหนดว่า กรณี
มีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิด
สาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังน้ี (1) กรณีมีประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย 
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ให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณานำเงิน
ทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ดังน้ัน กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใดแล้ว หากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่
สามารถใช้งบประมาณของตนเองไปช่วยเหลือประชาชนได้ต้องรายงาน
อำเภอ จังหวัด เพ่ือใช้เงินทดรองราชการ 
 3. กรณีตามข้อหารือที่ 3 เห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 วรรคหนึ่ง 
กำหนดว่า กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่า
จะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
หรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบ้ืองต้น โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพ หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจำเป็น 
ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา ดังน้ัน ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกต้อง
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
          (นายมณฑล  สุดประเสริฐ)  
         อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

เรื่องที่ 8 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเฉพาะ     
ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 
 ด้วยจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า 
กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ในการดำเนินงาน
เพ่ือความปลอดภัยจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มี เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด 
ประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดท้ังปี โดยปี 2562 
พบว่า มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 202 คน ในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีเด็ก
จมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด 
 ในการน้ี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจาณาดำเนินการตาม
แนวทางเพ่ือความปลอดภัยจากการจมน้ำ ดังน้ี 
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 1. แหล่งน้ำที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว (เช่น น้ำตก ทะเล อ่างเก็บน้ำ 
สวนน้ำ และหนองน้ำ) ต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) คอยดูแล มีเสื้อ
ชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มารับบริการ ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง
ที่ เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ และห้ามด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์      
แบ่งเขตพ้ืนที่สำหรับเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยคน    
ตกน้ำติดต้ังไว้เป็นระยะ สามารถเข้าถึงได้ ง่าย และติดป้ายแจ้งเตือน        
(เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ น้ำลึก น้ำวน) รวมทั้งป้ายบอกระดับความลึกของน้ำ 
 2. สระว่ายน้ำต้องมีเจ้าหน้าที่ ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) มีอุปกรณ์
ช่วยชีวิตและป้ายแสดงข้ันตอนการใช้งาน ป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือข้อความ
ต่าง ๆ และมีรั้วล้อมรอบสระว่ายน้ำทั้ง 4 ด้าน 
 3. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรหรือแหล่งน้ำในชุมชนให้มีการสร้างรั้ว    
ติดป้ายคำเตือน ป้ายบอกระดับความลึกของน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ เช่น 
ถังแกลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือก ไม้ และ นกหวีดหรือระฆังไว้บริเวณแหล่ง
น้ำเสี่ยงเป็นระยะ 
 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดสนับสนุน
ให้เด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ได้เรียนว่ายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง) 
 5. ให้เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ทราบถึงอันตราย วิธีการป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 
2 ปี ให้ใช้คอกก้ันเด็กหรือการกำหนดพ้ืนที่ เช่น ที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก 
(Playpen) 
 6. บูรณาการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับ
เงินและระดับทอง เพ่ือดำเนินการป้องกันการจมน้ำให้ได้อย่างน้อยตำบลละ 
1 ทีม 
 7. เร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำ   
โดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้น
เดือนพฤษภาคม 

ทั้ ง น้ี  สาม ารถดาว น์ โห ลดสิ่ งที่ ส่ งม า ด้ วย  ได้ ท าง เว็บ ไซ ต์  
https:qrgo.page.link/xgGP1 หรือ  QR Code ท้ ายหนังสือที่ ส่ งมาด้วย 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาดำเนินการต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    (นายกมล  ชัยกันทะ) 
    ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 



- 21 – 
 

เรื่องที่ 9 แจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน 
 ด้วยจังหวัดลำปางแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัยและอัคคีภัย โดยให้ดำเนินการ ดังน้ี 
 1. ติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ที่อาจก่อให้เกิดพายุ       
ฤดูร้อนจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนและแจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
 2. รณรงค์แจ้งเตือนเกษตรกรที่เผาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมพ้ืนที่สำหรับ     
ทำการเกษตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5) 
 3. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชน
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย ระมัดระวังอัคคีภัยอันเกิดจาก
ไฟฟ้าลัดวงจร ให้วางระบบป้องกันตรวจสอบ และเฝ้าระวังโดยเฉพาะสถานที่
ที่มีความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ 
 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจตราอาคารสถานที่ ป้าย
โฆษณาสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่งคงแข็งแรง และพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเป็นกรณี
พิเศษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง       
ใต้ต้นไม่ใหญ่ 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (นายยรรยง  กุนาคำ) 
         นายอำเภอเถิน 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

เรื่องที่ 10 แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในช่วงวิกฤติโรค    
โควิด-19  
 ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเถิน 
ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการ
ปกครอง (ศอปส.ปค.) เรื่อง แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดใน
ระบบสมัครใจ ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 รูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและในระบบบังคับบำบัด ทั้งแบบควบคุมตัว และแบบไม่ควบคุม
ตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ช่ือและอาคารสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยให้
ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข การ
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและขอให้ชุดปฏิบัติการตำบล ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ฯลฯ ผนวกการติดตามผู้ผ่านการบำบัด 
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ยาเสพติดร่วมกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 และให้เน้นการ
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดทางอ้อมช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ 
Line SOCIAL MEDIA แบบสอบถาม ฯลฯ 
 เพ่ื อ ให้ การดำเนิ นการดั งกล่ าว เป็ น ไป ด้วยความ เรียบร้อย           
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเถิน (ศป.ปส.อ.เถิน) 
จึงประสานการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวง
สาธารณสุข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    (นายยรรยง  กุนาคำ) 
        นายอำเภอเถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
คำสั่ง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจงข้อราชการเพ่ิมเติมจากท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายอนันต์ นันตาดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ปลัด อบต.แม่วะ ผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบดังต่อไปน้ี 
 เรื่องที่ 1 เรื่องโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรท่ีแต่ละ

หมู่บ้านส่งมายัง อบต.น้ัน บัดน้ี ทาง อบต.แม่วะ ได้จัดส่งโครงการฯ ดังกล่าว
ไปยังผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เรียบร้อยแล้ว
ครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 2 บริเวณด่านชุมชน บ้านท่าช้าง      

หมู่ 2 น้ัน ไม่สามารถต้ังงบประมาณในการก่อสร้างได้ เพราะได้ให้กองช่าง
ตรวจสอบแล้วอยู่ในเขตป่าสงวนครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 3 ประปา หมู่ 4 ตอนน้ีทาง อบต.ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านและ 

สมาชิกสภา อบต.ในการสูบน้ำจากอ่างเด่นยาว มาใส่ถังประปาใบใหญ่และ
แท็งก์ข้างบนเต็มแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการเทสน้ำในระบบจ่ายน้ำ    
ตามท่อจ่ายไปยังหมู่บ้านต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 เรื่องที่ 4 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 และหมู่ 4 
  หมู่ 3 ทราบข่าวว่าเจาะได้ลึกประมาณ 100 เมตร มีน้ำเพียงพอ    

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 
  หมู่ 4 เจาะได้ลึก 80 เมตร มีน้ำเพียงพอ ต้อขอแสดงความยินดี  

ด้วยครับ 
  - ชุดแรก คือ เจาะบ่อบาดาลพร้อมลงท่อ 
  - ชุดสอง คือ จะมาติดต้ังซัมเมิร์ส แผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
  - ชุดสาม จะมาประสานท่อ จากบ่อไปยังสถานที่ที่หมู่บ้านกำหนด 

แต่ต้องไม่เกินประมาณการของโครงการฯ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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 เรื่องที่ 5 การตัดแต่งก่ิงไม้ที่หุ้มสายไฟของการไฟฟ้าฯ ผมได้รับการประสาน

จากช่างทรงวุฒิ  การไฟฟ้าจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ว่าทางการไฟฟ้าฯ          
มีงบประมาณในการตัดแต่งก่ิงไม้ที่หุ้มสายไฟ แต่บุคลากรขาด การไฟฟ้าฯ     
มีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถท่ีจะตัดต้นไม้ทุกหมู่บ้านของอำเภอแม่พริก, เถิน 
และสบปราบได้ ดังน้ัน ขอฝากประชาสัมพันธ์มายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
สำรวจก่ิงไม้ที่พาดสายไฟและเป็นอันตราย ว่าแต่ละหมู่บ้านมีก่ีจุดและ
ประสานการไฟฟ้าฯ เพ่ือจะได้จ้างเหมาติดก่ิงไม้ต่อไป 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ขณะนี้เวลา 12.00 น. เห็นควรพักรับประทานอาหารกลางวัน และ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ เริ่มประชุมในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ค่ะ 
 
เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 
 
นางนิตยา แปงงาม - ขออนุญาตเปิดประชุมภาคบ่ายค่ะ เราอยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่ 5  
ประธานสภา อบต.แม่วะ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ต่อไปเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.สอบถามการทำงานของฝ่ายบริหาร

ค่ะ เชิญหมู่ 1 ค่ะ 
 
นายบุญก่ิง ศิริธางกุล - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมคงเป็นเรื่อง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบมากกว่า 
 เรื่องที่ 1 เรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 1 ซอย 4 ซอยบ้าน             

นางศรีนวล ซึ่งทางนางศรีนวล ได้พบนายกฯ และปลัดฯ และช่างแล้ว 
เก่ียวกับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าว โครงการก่อสร้างราง             
ระบายน้ำอันน้ีไม่รู้ว่าสร้างอย่างไร เอาน้ำมาทิ้งกลางซอย เอาลูกรังมาใส่น้ำ           
ก็ไม่ไหล สรุปแล้วจะนำบรรจุไว้ในแผนฯ และดำเนินการก่อสร้างในโอกาส
ต่อไป 

 เรื่องที่ 2 ไฟก่ิงตรงป้อมตำรวจ หมู่ 1 ได้หรือไม่ ไม่มีสายดับ อยากได้เป็น             
โซล่าเซลล์ก็ได้ 

 เรื่องที่ 3 เรื่องโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองสูบพลังงานน้ำไฟฟ้า ผมได้คุย
กับประธานเมืองไฟฟ้าฯ ประธานฯ ถามว่าจะไปซ่อมแซมเมื่อไหร่ 

 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายนิทัศน์ สายต่างใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ผมอยากถาม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 กองช่าง ที่วัดยกที่ดินให้สร้างประปานั้น ได้ไปติดต่อที่ดินมารังวัดหรือยัง 
 - อีกเรื่อง คือ คุณสิงหเดช ได้พูดกับนายฝายจะช่วยเหลือผลักดันซ่อมแซม

อ่างเด่นมืด, สปริงเวย์และประตูน้ำ ส่วนรูปประกอบโครงการน้ัน คุณสิงหเดช
ได้ไปถ่ายเองทั้งหมด 



- 26 – 
 
 - ส่วนเรื่องสุดท้าย เรื่องห้องน้ำฝากฝ่ายบริหารหาแนวทางในการดำเนินการ

ก่อสร้างด้วยครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายโอภาส วงศ์ตาน้อย - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่านครับ ขออนุญาต 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ปรึกษาเรื่องการลงลูกรัง ตอนน้ีลูกรังลงได้ 2 หมู่ เหลือ 6 หมู่ หยุดก่อน            

ได้ไหม เจาะบ่อน้ำต้ืนก่อน ถ้าน้ำมาก็จะทำงานลำบาก 
 - ตอนนี้ ไดส์วังป๋ิงก็ไหม้ ลากน้ำต้องไปใช้ที่หมู่ 5 รถดับเพลิงเร่ิมเก่า เสียก็คง

จะเดือดร้อนกันอีก 
 
นางสิรินทร์ยา อุปนัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน เรื่องโครงการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 3 น้ัน ต้องขอขอบคุณ 

ฝ่ายบริหารมากค่ะ ที่ช่วยติดต่อประสานงานโครงการฯ ดังกล่าว 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายเสริม จิวเดช - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน เรื่องการลงลูกรัง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 หมู่ 4 ผมได้พูดกับเจ้าของนาหน้าบ้านนายกฯ ตอนน้ีเจ้าของนาถามว่าจะลง

ลูกรังเมื่อไหร่ ทำไมไม่ลงสักที ถ้าเริ่มทำนาแล้วจะไม่ให้ลง ฉะน้ันหมู่ 4        
จะแตกต่างกับหมู่ 3 ถ้าลงวันไหนจะขอแรงชาวบ้านช่วยกันด้วย 

 - ส่วนเรื่องประปาหมู่ 4 ตอนน้ีคืบหน้าไปเยอะแล้ว สูบน้ำมาไกล สูบน้ำขึ้น
เนินไกลกว่า 1 กิโลเมตร แต่ก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันสูบ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 

 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายธวัชชัย ยานะเครือ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ผมทราบจาก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  พนักงานว่าดอกยางรถดับเพลิงไม่มีแล้ว อันตรายครับ ฝากฝ่ายบริหารช่วย

ตรวจสอบด้วยครับ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายจำรัส ตาเขียววงศ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่านครับ อยากสอบถาม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เรื่องสูบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ 6 ตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ 
 - อีกเรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรที่วังป๋ิง ผมได้พบเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

บอกว่าเอกสารไม่ครบ ตีกลับแล้วและให้รวบรวมส่งใหม่ ตอนน้ีตีกลับมา อบต.
หรือยังครับ 
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นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายสุรพล องค์การ - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน ปีน้ีหมู่ 7  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 เจอหนักเรื่องภัยแล้ง ถ้าได้บ่อภัยแล้งจะเดินท่อจากบ่อภัยแล้งมาช่วย

ประปาตัวใหม่ ตอนน้ีมีไดส์สำรองแล้วครับ 
 - เรื่องการจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้านน้ัน น้ำไม่พอต้องขอทาง อบต.ส่งให้          

หมู่ 7 ตามปกติครับ 
 - เรื่องลูกรัง จะขุดในบ่อขยะหมู่ 7 ได้หรือไม่ 
 - เรื่องดาดลำเหมืองผาลาด ช่วยติดตามด้วยครับ 
 - เรื่องการเจาะบ่อบาดาลหมู่ 7 น้ัน ล่าสุดกองทุนเงินล้าน (พัฒนาชุมชน) 

จะมาเจาะให้หมู่ 7 ขอฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วย ฝากกองช่างขออนุญาต
เจาะน้ำบาดาลให้ด้วย 

 
นางนิตยา แปงงาม - เรื่องเก่ียวกับการขุดไถกลบบ่อขยะ โครงการลงลูกรัง และขุดบ่อน้ำต้ืนน้ัน 
ประธานสภา อบต.แม่วะ ถ้าทำพร้อม ๆ กัน ก็ควรหาผู้รับจ้างหลายแห่งก็ได้ค่ะ 
 - ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ค่ะ 
 
นายนำศักด์ิ ย่ิงยวด - เรียนท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารที่เคารพทุกท่าน เรื่องโครงการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ขุดบ่อน้ำต้ืนและลงลูกรัง ความจำเป็นก็พอ ๆ กัน ถ้าฝนตกก็จะไม่ให้ลงลูกรัง 

ถ้าน้ำมาเยอะก็จะขุดบ่อน้ำต้ืนไม่ได้ 
 - เรื่องการขุดบ่อน้ำต้ืน ถ้าน้ำมาหรือมีในลำห้วยก็จะขุดได้ต้ืน ถ้าแล้ง ๆ ก็จะ

ขุดได้ลกึ ได้ดีกว่า ถ้าลงลูกรังหมู่ 4 แล้ว ก็ย้อนมาทำบ่อน้ำต้ืนได้หรือไม่ 
 - เรื่องลูกรังน้ัน ได้ประมาณ 33 เที่ยว อยู่ที่ไกลหรือใกล้ อยากได้เพ่ิมขึ้น

เพราะน้ำมันลดแล้วครับ 
 - ส่วนเรื่องโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ น้ัน เมื่อส่งโครงการแล้ว ฝากฝ่าย

บริหารช่วยติดตามด้วย 
 - เรื่องสัญญาณไฟตามทางแยก ทางโค้ง ดำเนินการถึงไหนแล้ว เรื่องไฟก่ิง    

โซล่าเซลล์ที่ท่านนายกฯ พูด ก็อยากได้เร็ว ๆ 
 - เรื่องโครงการขุดลอกอ่างเด่นมืด ผมได้พูดคุยกับคุณสิงหเดชแล้ว ทราบว่า

จะปรับปรุงแนวดินใหม่ สปริงเวย์จะย้ายมาด้านทิศตะวันตกก็ได้ 
 
นางนิตยา แปงงาม - ต่อไปเชิญท่านนายกฯ ตอบคำถามท่านสมาชิกสภา อบต.ค่ะ 
ประธานสภา อบต.แม่วะ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายก อบต.แม่วะ หมู่ 1 เรื่องรางน้ำ จะนำบรรจุไว้ในแผนฯ และจะดำเนินการก่อสร้างในโอกาส

ต่อไป 
 หมู่ 5 เรื่องเหมืองไฟฟ้า หมู่ 5 น้ัน ได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว ให้ ผอ.กองช่าง 

ช้ีแจงเรื่องน้ีเพ่ิมเติมครับ 
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นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ เรื่องเหมืองไฟฟ้า 
ผู้อำนวยการกองช่าง หมู่ 5 น้ัน ทางกำนัน ประธานเหมืองไฟฟ้า และคณะกรรมการได้พูดคุยกัน

แล้วครับ สรุปจะทำต่อของเก่าเมื่อปีที่แล้ว เพราะชำรุดมากครับ 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรื่องไฟกิ่งโซล่าเซลล์น้ัน ยังเงียบอยู่ จะติดตามต่อไปครับ 
นายก อบต.แม่วะ - เรื่องที่ ดินของวัดท่าช้างที่ อุทิศให้ ก่อสร้างประปา หมู่  2 น้ัน                     

ฝาก ผอ.กองช่างดำเนินการด้วย 
 - เรื่องห้องน้ำ เด๋ียวใช้วิธีจัดซื้อวัสดุช่วยกันทำครับ เพราะอยู่ในเขตป่าสงวน

ครับ 
 หมู่ 4 เรื่องบ่อน้ำต้ืน และลงลูกรังก็สำคัญพอ ๆ กันครับ ทราบข่าวจาก               

ผู้รับจ้าง กำลังสั่งท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร 
 - ท่อผลิตไม่ทัน ผลิตแล้วต้องทิ้งไว้ให้มันแข็งด้วย 
 - เรื่องน้ำมันสูบน้ัน ผมจะช่วยครับ 
 - เรื่องท่อน้ำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 ของอ้ายหนู ขอมาไว้ที่ อบต.             

ถามผู้ใหญ่บ้านว่าอย่างไร 
 
นายกร ร้องกาศ - ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ทาง อบต.ไปถามอ้ายหนูเอง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
 
นายขจรศักด์ิ คำดี - เรื่องยางรถ ดอกยางไม่มีแล้วน้ัน จะดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไปครับ 
นายก อบต.แม่วะ หมู่ 6 เรื่องสูบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์น้ัน ทราบข่าวล่าสุดว่ากำลังจัดซื้อ           

จัดจ้าง แต่อยู่ในขั้นตอนไหนจะติดตามต่อไป 
 - เรื่องการตีกลับของหนังสือโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรนั้น             

ทาง อบต.ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งมาครับ ถ้าหนังสือมาจะดำเนินการต่อไปครับ 
 หมู่ 7 ต้องขอขอบคุณลุงแดง ที่มีสินน้ำใจให้กับพนักงานส่งน้ำด้วยครับ 
 - หมู่ 3, หมู่ 7 ส่งน้ำเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่ขึ้นอยู่กับสภาพรถและคนขับรถด้วย 

ขับรถเร็วก็โดนร้องเรียน ขับช้าก็รอจนบ่น 
 - โครงการดาดลำเหมืองผาลาด จะติดตามต่อไปครับ 
 หมู่ 8 เรื่องการเพ่ิมลูกรังน้ัน ประสานผู้รับจ้างขอเขาเผื่อน่าจะได้ 
 - เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลจะดำเนินการติดตามต่อไปครับ 
 
นายประสงค์ คำปัน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้ช้ีแจงที่ดินของวัดท่าช้าง หมู่ 2 ครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง - ถ้าวัดอุทิศที่ดินให้ อบต.ดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านน้ันง่าย เป็น

อำนาจของเจ้าอาวาส 
 - แต่ถ้าโอนที่ดินให้ อบต.น้ันยาก ต้องไปผ่านสำนักพุทธ กระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นเรื่องยุ่งยาก  
 - ตอนน้ีคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคมยินยอมให้ก่อสร้างแล้ว เจ้าอาวาส   

ก็ยินยอมแล้วจะดำเนินการต่อไปครับ ตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนประมาณการ             
ปร 4, ปร 5 และสำรวจสถานที่ ต้ังโรงสูบบริเวณริมแม่น้ำวัง งานวางท่อ             
งานคำนวณขนาดเครื่องป๊ัมและอ่ืน ๆ จะเร่งดำเนินการครับ 
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