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บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ประจําป#  ๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

00000000000000000000000000000 
ผู/มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ 0 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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๒๗ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป)ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป)ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล/า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก/วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม/จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป78ยม 
นายเชิด         ป)ญญาชัย 
นายอ9อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ=ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ/ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปCชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 
นายนันทวัฒน�  เตชะ 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�ฤพริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป)ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป)ง 
เลขานุการสภา อบต.แม�พริก 

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�     เกษรพรม      
ยิ่ง         พ�อยะ 
วิทยา     กองใจ 
สง�า        ป)ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป)ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล/า 
สุข        ยศวงศ� 

HลาH 
สายันต�   แก/วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ� 
วิยะดา    โม/จันทร� 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป78ยม 
        HลาH 
อ9อด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญ=ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ/ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปCชัย    ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
นันทวัฒน�  เตชะ  

                                                                                                             



๒ 

 

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

  

ลําดับท่ี ช่ือ 0 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางศศิณัฏฐ�    แก/วปาเฟKอย 
นางสุณิสา       เพชรโต 
             

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองคํา      จินะสะทุ�ง 
ศศิณัฏฐ�    แก/วปาเฟKอย 
สุนิสา       เพชรโต 
 

ผู/เข/าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ/าง/ผู/เข/าร�วมรับฟ6ง 

ลําดับท่ี ช่ือ 0 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ)กเป7Lยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปNอเครือ 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก/ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายโอฬาร  กันทะวงศ� 
นางริสา  วัฒนะรัตน� 
นางรัตนิน  ปฐมวงศ� 

หัวหน/าสํานักงานปลัด 
หัวหน/าส�วนการคลัง 
นายช�างโยธา ๖ ว 
นักพัฒนาชุมชน 
จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน ๕ 
นักวิชาการศึกษา ๕ 
นายช�างโยธา ๕ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ 
เจ/าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ/าพนักงานปNองกันฯ ๔ 
(จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร/อย 
ผู/ใหญ�บ/าน หมู�ท่ี ๓ ต.แม�พริก 
ครู กศน.แม�พริก 
ครูอาสาฯ 
 

สมหมาย   ฟ)กเป7Lยม 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
สมคิด ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส  มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย  ปลัดนู 
นฤมล  ปNอเครือ 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก/ว 
 
สงัด  ทุยะทา 
โอฬาร  กันทะวงศ� 
ริสา  วัฒนะรัตน� 
รัตนิน ปฐมวงศ� 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ประจําป#  ๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได/ตรวจรายชื่อแล/ว ครบองค�ประชุม มีผู/มาร�วมประชุม จํานวน ๒๔ ท�าน ผู/ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ ร�วมประชุม จํานวน  ท�าน คือ นายเชิด ป)ญญาชัย  และนายสามารถ  ไชยอาษา โดยมี 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน/าท่ีเปSน
ประธาน ในท่ีประชุม และ ได/เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให/สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปTดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ประจําป7  ๒๕๕๘ เรียกประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู/บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ กํานัน 
ประธานสภาฯ  ผู/แทนประชาคม ทุกท�าน วันนี้เปSนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัย 

ท่ี ๔ ประจําป7 ๒๕๕๘ ผมไม�มีเรื่องท่ีจะแจ/งให/ทราบ ท�านคณะผู/บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ/ง 
ให/ทราบหรือเปล�าครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๒   ประจําป7 ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข/อสงสัย หรือ จะแก/ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป7 ๒๕๕๘  

เม่ือวันท่ี  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  หรือไม� ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรอง
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป7 ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป7 
๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  
ประธานสภาฯ  ๒ ประจําป7 ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ 

บริหารส�วนตําบลแม�พริก  ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญเจ/าหน/าท่ีและคุณสมหมาย ฟ)กเป7Lยม ได/ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวผลการดําเนิน 
ประธานสภาฯ งานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ประจําป7

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  



๔ 

 

นางสาวสมหมาย ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การ 
หัวหน/าสํานักปลัด          บรหิารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการรายงานผลการ
ดําเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ได/ประชุมและได/สรุปและคณะกรรมการพัฒนาแผนองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริกไปแล/ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการจัดทําแผนพัฒนา ซ่ึงจะต/อง
รายรายงานผลต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงเปSนการรายงานผลการดําเนินงานตม
แผนพัฒนาประจําป7 ๒๕๕๘H๒๕๖๐ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
การใช/จ�ายงบประมาณ  ป#  พ.ศ. ๒๕๕๘   

ในป#งบประมาณ ๒๕๕๘ ได/รบังบประมาณ  ๒๒,๓๒๖,๗๗๘.๖๖ บาท เพ่ือดําเนินการตามภารกิจหน/าท่ีและ
ส�งเสริม 

การใช/จ�ายงบประมาณ  ป#  พ.ศ. 2558
ในป#งบประมาณ 2558 ได/รับงบประมาณ  22,326,778.66 

บาท เพ่ือดําเนนิการตามภารกิจหน/าที่และส�งเสริมสนับสนุนท/องถิ่น

ลําดับท่ี แผนงาน จํานวน  (บาท)

1 ด/านบริหารงานท่ัวไป 10,097,442.92

2 ด/านบริการชุมชนและสังคม 6,121,100.37

3 ด/านเศรษฐกิจ 245,859.68

4 ด/านการดําเนินงานอื่น 978,445.00

รวม 17,442,847.97

 
 

สรุปงบประมาณรายจ�ายป7 ๒๕๕๘ ดังนี้ 
1. ด/านบริหารท่ัวไป  ๕๘ % 
2. ด/านบริการชุมชนและสังคม ๓๕ % 
3. ด/านเศรษฐกิจ ๑ % 
4. ด/านการดําเนินงานอ่ืน ๖ % 

                 

ลําดับท่ี รายการ งบประมาณรายจ�าย

1 งบกลาง 978,445.00

2 งบเงินอุดหนุน 1,897,529.13

3 งบดําเนินงาน 4,581,857.63

4 งบบุคลากร 8,761,564.00

5 งบรายจ�ายอ่ืน 0

6 งบลงทุน 1,223,452.21

รวม 17,442,847.97

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

 
 



๕ 

 

 
 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ลําดับท่ี แผนงาน จํานวน  (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป 8,891,712.57

2 แผนงานบริหารงานคลัง 1,158,730.35

3 แผนงานปNองกันภัยฝdายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 47,000.00

4 แผนงานการศึกษา 2,877,459.24

5 แผนงานสาธารณสุข 346,389.00

6 แผนงานเคหะและชุมชน 2,026,262.13

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 200199.68

8 แผนงานการเกษตร 45,660.00

9 แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน 382,520.00

10 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 488,470.00

11 แผนงานงบกลาง 978,445.00

 รวม 17,442,847.97

จาํแนกตามลกัษณะงาน

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านโครงสร/างพื้นฐาน

1 ก�อสร/างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อมซอย 6 หมู� 3 ต.แม�พริก 100,000.00

2 ก�อสร/างถนน คสล. ซอย 3 หมู�ที่ 9 ต.แม�พริก 93,882.00

3 ก�อสร/างถนน คสล.ซอย 1 กลุ�มพัฒนาที ่1 หมู� 7 ต.แม�พริก 98,904.00

4 ขยายเขตไฟฟNาสาธารณะพร/อมติดตั้งโคมไฟถนนภายใน
หมู�บ/าน 7จุด  หมู� 11 ต.แม�พรกิ

99,469.13

 
ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านแหล�งนํ้า

5 ติดต้ังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ/าน หมู� 4 ต.แม�พริก 98,000.00

6 วางท�อระบบประปาหมู�บ/าน บ/านห/วยไร� หมู�ที่ 4 ต.ผาป)ง 102,199.68

 



๖ 

 

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านสังคม

7 สนับสนนุการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00

8 โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย� 67,620.00

9 ก�อสร/างโรงเก็บของกลุ�มแม�บ/าน หมู� 2 ต.ผาป)ง  213,500.00

10
ค�าใช/จ�ายในการดําเนินการกิจการของศนูย�ปNองกันภัย

ฝdายพลเรือน อบต.แม�พริก
30,000.00

11 โครงการซ/อมแผนปNองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 17,000.00

12 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต�อต/านยาเสพติด 2,020.00

13 เบี้ยยังชีพผู/ปdวยเอดส� 100,500.00

14 ค�าพาหนะรบัส�งนักเรียน บ/านปางยาว 65,300.00

15 โครงการแผ�นดินธรรมแผ�นดินทอง 11,600.00

 
 

 

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านเศรษฐกจิ

16 โครงการศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลผาป)ง

16,000.00

17 โครงการฝeกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกให/แก�ผู/พิการสมาคมคน
ตาบอด ผู/พิการ และด/อยโอกาส อาํเภอแม�พริก

10,000.00

18 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําจังหวัดและการ
สนับสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก

30,000.00

19 วัสดุการเกษตร 3,060.00

20 โครงการประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
ศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
แม�พริก

15,000.00

 



๗ 

 

                                                                                                                                                                               

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

26 โครงการเข/าค�ายอบรมตีกfองปูจา หมู� 2 ต.ผาป)ง 10,000.00

27 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ�โรงเรียนบ/านแม�เชียงราย
ลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก

20,000.00

28 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ�โรงเรียนผาป)งวิทยา หมู� 
3 ต.ผาป)ง

30,000.00

29 โครงการจัดกิจกรรมวันเดก็แห�งชาติ 40,000.00

30 โครงการจัดงานประเพณไีม/ค้ําศรสืีบชะตาหลวง สรง
นํ้าพระธาตุสิริภูมิวนา แห�ครัวตาน ในเทศกาลป7ใหม�
เมือง หมู� 4 ต.ผาป)ง 

15,000.00

31 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต� หมู� 8 ต.แม�พริก 5,000.00

32 โครงการจัดงานลอยกระทงประจาํป7 196,440.00
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

33 โครงการจัดประเพณีสงกรานต� หมู� 3 ต.ผาป)ง 5,000.00

34 โครงการประเพณสีงกรานต�บ/านแม�พริกบน หมู� 4 
ต.แม�พริก

30,000.00

35 โครงการรดน้ําดําหัวผู/สูงอายุประจําป7 143,780.00

36 โครงการแลกเปลี่ยนความรู/ด/านภาษา วัฒนธรรมกับ 
นานาชาติ เพื่อเตรยีมความพร/อมสู�ประชาคมอาเซียน
โครงการแลกเปล่ียนวัฒธรรมทางภาษาไทยHอเมริกันH
ญ่ีปุdน) โรงเรียนผาป)งวิทยา

30,000.00

37 โครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

3,300.00

38 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาป)งหลวง 
หมู� 2 ต.ผาป)ง

10,000.00

 
 

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

39 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวงวัด ผาป)ง
กลาง หมู� 3 ต.ผาป)ง

5,000.00

40 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� หมู� 11 ต.แม�พริก 10,000.00

41 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� หมู� 3 ต.แม�พริก 10,000.00

42 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� หมู� 7 ต.แม�พริก 10,000.00

43 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสักการะ ดอย
พระธาตุ หมู� 10 ต.แม�พริก

30,000.00

44 โครงการอาหารกลางวัน 1,840,940.00

45 โครงการอาหารเสริมนม 857,084.24

 



๙ 

 

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการเมือง0การบริหาร

46 ค�าจ/างพนักงานจ/าง 2,098,521.00

47 ค�าเช�าคู�สายอินเตอร�เน็ตตําบล 73,106.20

48 ค�าเช�าบ/าน 105,008.00

49 ค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการ 281,232.00

50 ค�าใช/จ�ายเพ่ือให/มาซึ่งบริการ 330,022.00

51 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 2,500.00

52 ค�าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแข�งขัน 
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก          

41,450.00

53 ค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ/าง กรรมการ
ตรวจงานจ/างและควบคุมงาน

11,200.00

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการเมือง0การบริหาร

54 ค�าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาสมาชิก
สภา เลขานุการสภา

2,392,560.00

55 ค�าโทรศัพท� 90,324.29

56 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� 93,266.53

57 ค�าไปรษณยี� 13,605.00

58 ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม/และพวงมาลา 1,000.00

59 ค�าไฟฟNา 246,749.62

60 โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ 0



๑๐ 

 

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการเมือง0การบริหาร

61 โครงการบริหารศูนย�รวมข/อมูลข�าวสาร อ.แม�พริก จ.
ลําปาง

30,000.00

62 โครงการประชาคมหมู�บ/านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป7 14,990.00

63 โครงการฝeกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู/บริหาร สมาชิก
ฯ พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ/าง

17,775.00

64 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ
เพ่ือประชาชน

0

65 โครงการเสริมสร/างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในการปฎิบัตริาชการ

4,950.00

66 เงินค�าตอบแทนรายเดือน 61,413.00

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการเมือง0การบริหาร

68 เงินเดือน/ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง/ค�าตอบแทนพิเศษ
นายก อบต./รองนายก อบต./เลขานุการนายก

684,720.00

69 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 3,091,230.00

70 เงินประจําตําแหน�ง 165,622.00

71 เงินเพิ่มค�าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ/าง 345,198.00

72 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการส�วนท/องถิ่น 160,600.00

73 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,401.00

74 เงินสํารองจ�าย 517,936.00

75 จัดหาครภุัณฑ�ภายใน อบต. 25,000.00

76 รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 19,375.00

 
 
 
 



๑๑ 

 

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านการเมือง0การบริหาร

77 รายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย�สิน 79,144.43

78 วัสดุ พาหนะและขนส�ง 28,850.00

79 วัสดุก�อสร/าง 207,637.00

80 วัสดุคอมพิวเตอร� 87,430.00

81 วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 4,850.00

82 วัสดุงานบ/านงานครัว 20,631.00

83 วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน 390,659.00

84 วัสดุไฟฟNาและวิทยุ 76,404.00

85 วัสดุสํานักงาน 292,874.85

 
 
 

โครงการที	ใชง้บประมาณจ่ายขาดจากเงินสะสม

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

1 โครงการ จัดซื้อครภัุณฑ�ยานพาหนะขนส�ง รถบรรทุกเทท/ายติด
เครนพร/อมกระเช/าซ�อมไฟฟNา ชนดิ 6 ล/อ

2,478,000.00

2 โครงการก�อสร/างถนนลูกรังสายบ/านนาริน – ห/วยต/อง หมู�ที่ 1 
ต.ผาป)ง

100,000.00

3 โครงการก�อสร/างถังกรองนํ้าระบบประปาหมู�บ/าน  บ/านผาป)ง
กลาง หมู�ที่ 3 ต.ผาป)ง

100,000.00

รวม 2,678,000.00

 



๑๒ 

 

โครงการที	ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและโครงการถ่ายโอน 
ประจาํปี 2558

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู/สูงอายุ 8,908,400.00

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,700,000.00

3 โครงการซ�อมบํารุงถนนลาดยางเดมิด/วยการฉาบผิว
พาราสเลอรี่ซีลสายบ/านแม�พรกิบน ตําบลแม�พริก 
กว/าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร 

829,000.00

4 โครงการก�อสร/างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.
ศพด.1) หมู� 3 บ/านแม�เชียงรายลุ�ม ตําบลแม�พริก 
จํานวน 1 หลัง 

1,522,900.00

รวม 12,960,300.00

โครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่พริก

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ�มเส่ียงของโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  รพ.สต.บ/านแม�เชียงรายลุ�ม

6,300.00

2 โครงการลดเค็ม ลดเสีย่ง เลี่ยงไตวาย รพ.สต.บ/านแพะดอกเข็ม 9,900.00

3 โครงการห/องเรียนเบาหวาน รพ.สต.บ/านผาป6งกลาง 12,800.00

4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงต�อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสงู รพ.แม�พริก บ/านแม�พริกบน บ/านวัง
สําราญ บ/านร�มไม/ยาง และบ/านสันข้ีเหล็ก

13,500.00

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และจิตอาสาในการดูแลผู/ปTวยโรค
เรื้อรัง ผู/พิการและผู/สูงอาย ุบ/านแม�เชียงรายลุ�ม อสม.บ/านแม�
เชียงรายลุ�ม

8,200.00

6 โครงการวัยรุ�นสดใส ไม�ท/องก�อนวัยทักษะชีวิตดีมีอนาคต อสม.
บ/านแม�เชียงรายลุ�ม

5,300.00



๑๓ 

 

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

7 โครงการตรวจสารเคมีตกค/างในกระแสเลือดเกษตรกรบ/านแม�
เชียงรายลุ�ม อสม.บ/านแม�เชยีงรายลุ�ม

12,300.00

8 โครงการลดเสี่ยงเล่ียงความดัน เบาหวาน อสม.บ/านแพะดอกเข็ม 7,300.00

9 โครงการปรับพฤติกรรม เปลีย่นสุขภาพ ลดการใช/สารเคมี อสม.
บ/านแพะดอกเข็ม

11,600.00

10 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตําบลผาป6ง ชมรม อสม.
ตําบลผาป6ง

11,050.00

11 โครงการสร/างสุขภาพตําบลผาป6ง ชมรมออกกําลังกายตําบลผาป6ง 12,750.00

12 โครงการตรวจสารเคมีตกค/างในกระแสเลือด อสม.บ/านผาป6งกลาง 9,300.00

13 โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพในเยาวชนบ/านแม�พริกบน 
บ/านวังสําราญ บ/านร�มไม/ยาง และบ/านสันข้ีเหล็ก อสม.บ/าน
วังสําราญ

26,080.00

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

14 โครงการเรียนรู/ถักทอสายใยครอบครัวบ/านแม�พริกบน บ/านวังสําราญ 
บ/านร�มไม/ยางและบ/านสันข้ีเหล็ก อสม.บ/านร�มไม/ยาง

15,190.00

15 โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอและบุหร่ี บ/านแม�พริกบน 
บ/านวังสําราญ บ/านร�มไม/ยาง และบ/านสันขี้เหล็ก อสม.บ/านสัน
ข้ีเหล็ก

17,860.00

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู/สูงวัยเพ่ือสุขภาวะบ/านแม�เชียงรายลุ�ม อส
ม.บ/านแม�เชียงรายลุ�ม

8,300.00

17 โครงการชุมชนผู/สูงวัยใส�ใจสุขภาพช�องปาก อสม.บ/านแพะดอกเข็ม 11,450.00

18 โครงการส�งเสริมสิทธแิละสุขภาพผู/พิการ ชมรมคนพิการตําบลแม�พริก 5,000.00

19 ค�าบริหารโครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก

32,095.00

รวม 236,275.00



๑๔ 

 

โครงการที�ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

1 โครงการก�อสร/างรางระบายน้ําสายประปาหมู�บ/าน 
บ/านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 

245,000.00

2 โครงการซ�อมแซมดาดลําเหมืองสายท�าสูบ, สาย
ท/ายเหมือง, สายทุ�งข/าวเน�า, สายทุ�งแพะ, และสาย
ทุ�งใต/  บ/านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก 

107,500.00

รวม 352,500.00

โครงการที	ไดก้นัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

1 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน  1  ตัว 5,200.00

2 ค�าจัดซ้ือสว�านไฟฟXา จํานวน  1  ตัว 2,850.00

3 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟXา จํานวน  1  ตัว 7,150.00

4 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็กไฟฟXา จํานวน  1  ตัว 5,850.00

5 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ(ป6Yมลม) จํานวน  1  ตัว 30,000.00

6 ค�าจัดซ้ือเล่ือยยนต� จํานวน  1  ตัว  9,500.00

7 ค�าจัดซ้ือซ้ือสายดับเพลิง จํานวน  2  เส/น   30,000.00



๑๕ 

 

โครงการที	ไดก้นัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

8 โครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ซอย 
9 บ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก  

100,000.00

9 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยบ/าน
นางจํารูญ บ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก  

36,900.00

10 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยบ/าน
นายสีอูน บ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก  

56,000.00

11 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยบ/าน
นายตีน บ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก  

42,400.00

12 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยบ/าน
นางสุนีรัตน� บ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก  

47,900.00

โครงการที	ไดก้นัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่ี งาน/โครงการ
จํานวน 
(บาท)

13 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายซอยสายบ/านนายย่ิง 
บ/านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก  

45,400.00

14 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายซอย 2/3            
บ/านร�มไม/ยาง หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก

64,500.00

15 โครงการก�อสร/างถนนลูกรังภายในองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  98,500.00

16 โครงการก�อสร/างหอถังสูง บ/านสันข้ีเหล็ก หมู�ที่ 10 ต.แม�พริก 100,000.00

17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ/าน บ/านนาริน หมู�ท่ี 1 ต.ผาป)ง 134,300.00

18 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลประจําหมู�บ/าน บ/านผาป)งกลาง หมู�ท่ี 3 
ต.ผาป)ง

121,800.00



๑๖ 

 

 

โครงการที	ไดก้นัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

19 โครงการขุดสระนํ้า SML บ/านห/วยไร� หมู�ที่ 4 ต.ผาป6ง 74,000.00

20 โครงการก�อสร/างพนังปXองกันตลิ่งพังวัดผาป6งกลาง0บ/านเด�นอุดม บ/านเด�นอุดม 
หมู�ที่ 5 ต.ผาป6ง  

152,000.00

21 โครงการต�อเติมโรงเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก บ/านผาป6งหลวง หมู�ที่ 2 ต.ผาป6ง  139,900.00

22 โครงการขุดลอกหน/าฝายทุ�งเด�นยาว บ/านห/วยไร� หมู�ที ่4 ต.ผาป6ง 95,000.00

23 ก�อสร/างทํานบดินห/วยคอกควาย  ณ บริเวณทีท่ําการองค�การบริหารส�วนตาํบลแม�
พริก  

100,000.00

24 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ/านนายประพันธ� บ/านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก   

31,500.00

25 โครงการวางท�อเมนระบบประปาหมู�บ/าน บ/านวังสําราญ  หมู�ที่ 6 ต.แม�พริก  163,800.00

 

โครงการที	ไดก้นัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

26 โครงการขุดลอกลําห/วยแม�พริกฝายเก9าง้ิว บ/านแพะดอกเข็ม 
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

100,000.00

27 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก  

116,000.00

28 โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ซอย 1 กลุ�ม
พัฒนาท่ี 1  บ/านห/วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก

70,000.00

28 โครงการก�อสร/างถนนลูกรังซอย 14 บ/านแพะดอกเข็ม    
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก

28,400.00

30 ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน็ตบุ9ค จํานวน  8 เครื่อง 136,000.00

 



๑๗ 

 

            

โครงการที	ไดก้นัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท)

31 ค�าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ�คอมพิวเตอร�ชนิดเลเซอร� ขาวดํา(18หน/า/
นาที) จํานวน 1 ตัว 

3,700.00

32 ค�าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ�แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 ตัว 

9,900.00

33 โครงการก�อสร/างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งนาบวก  บ/านห/วยไร� 
หมู�ที่ 4 ต.ผาป)ง 

113,000.00

34 โครงการติดตั้งราวกันตกสายบ/านเด�นอุดมHวัดผาป)งกลาง บ/าน
เด�นอุดม หมูท่ี 5 ต.ผาป)ง

134,400.00

รวม 2,405,850.00

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ รวม

1)  มีการเปTดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 30.98 58.6 10.42 100

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรบัรู/ข/อมูลของโครงการ /กิจกรรม 33 57.73 9.27 100

3)  มีการเปTดโอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 28.09 62.5 9.41 100

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 25.4 64.99 9.61 100

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 31.32 60.28 8.4 100

6)  การดําเนินงานเปSนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 33.2 57.66 9.14 100

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป)ญหา 26.28 63.78 9.95 100

8)  ประโยชน�ทีป่ระชาชนได/รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 23.66 67.27 9.07 100

ภาพรวม 28.99 61.60 9.41 100

ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ	นในภาพรวม

 
 

สรุป ความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินในภาพรวม ดังนี้ 
๑.พอใจมาก ๒๘.๙๙ % 
๒.พอใจ ๖๑.๖๐ % 
๓. ไม�พอใจ ๙.๔๑ % 



๑๘ 

 

ข้อเสนอแนะของประชาชน
1. เพิ�มการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารให้กบัประชาชนได้รับทราบมากยิ�งขึ/น
ขอให้เพิ�มพื/นที�ในการเกบ็กบันํ/าให้มากขึ/น
2. การออกเยี�ยมเยยีนประชาชนทกุครัวเรือน
3. อนุรักษ์และสนับสนุนบุคลากรที�มคีวามรู้ความสามารถทางด้านการศาสนาและ
วฒันธรรม 
4. การสร้างความโปร่งใสในระบบการจดัซื/อจดัจ้าง 
5. การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนในพื/นที� การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้
ตรงกบัประเดน็ความต้องการของประชาชน

 

ยุทธศาสตร�ท่ี  1 ด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.39

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.43

3)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.44

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.08

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.02

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.90

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.40

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได/รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.74

ภาพรวม 6.30

ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

 



๑๙ 

 

   

ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.44

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.46

3)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.62

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.32

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.29

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.03

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.58

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได/รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.85

ภาพรวม 6.45

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด/านแหล�งนํ้า

ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

ยุทธศาสตร�ที่  3 ด/านสังคม

ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.31

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.28

3)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.27

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.13

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.02

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.01

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.43

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได/รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.40

ภาพรวม 6.23

ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง



๒๐ 

 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.10

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.24

3)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.29

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.18

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.92

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.90

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.32

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได/รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.42

ภาพรวม 6.17

ยุทธศาสตร�ที่  4 ด/านเศรษฐกิจ

ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

ยุทธศาสตร�ที่  5 ด/าน
สาธารณสุข

ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.60

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.54

3)  มีการเป̂ดโอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.48

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.27

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.17

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.27

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.57

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได/รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.70

ภาพรวม 6.45



๒๑ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี  6 ด/านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเปด̂โอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.68

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.60

3)  มีการเปด̂โอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.53

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.33

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.23

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.20

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.42

8)  ประโยชน�ที่ประชาชนได/รบัจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.63

ภาพรวม 6.45

ยุทธศาสตร�ท่ี  7 ด/านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล/อม
ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเปด̂โอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.45

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.33

3)  มีการเปด̂โอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.31

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.25

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.20

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 5.97

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.31

8)  ประโยชน�ที่ประชาชนได/รบัจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.46

ภาพรวม 6.28



๒๒ 

 

ยุทธศาสตร�ที่  8 ด/านการเมือง การบริหาร
ความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1)  มีการเปด̂โอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.11

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให/ประชาชนรับรู/ข/อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.13

3)  มีการเปด̂โอกาสให/ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.15

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.10

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.02

6)  การดําเนินงานเป_นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 5.87

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก/ไขป6ญหา 6.09

8)  ประโยชน�ที่ประชาชนได/รบัจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.25

ภาพรวม 6.09

 
 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญเจ/าหน/าท่ีส�วนการคลังได/ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงิน ประจําป7 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นางสาวนฤมล  ปNอเครือ  เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การบริหาร 
นักวิชาการเงินและบัญชี ส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การ 

บริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ดิฉันเปSนตัวแทนส�วนการคลังจะได/มารายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน ประจําป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

รายรับตามงบประมาณ ประมาณการ รายรับจริง 
H 
+ 

ตํ่า 
สูง 

รายรับตามประมาณ     
รายรับ     
หมวดภาษีอากร ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓,๙๔๐.๕๒ + ๒๓,๙๔๐.๕๒ 
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๗๔.๘๐ + ๖,๕๗๔.๘๐ 
หมวดรายได/จากทรัพย�สิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙๔๐๐.๘๔ + ๔๙,๔๐๐.๘๔ 
หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๘๖๓๗๓.๐๐ H ๓๘,๖๒๗.๐๐ 
หมวดรายได/จากทุน ๕,๐๐๐.๐๐ H H ๕,๐๐๐.๐๐ 
หมวดภาษีจัดสรร ๑๕,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๔๙,๘๕๖.๐๐ H ๑,๑๖๒,๑๔๓.๕๐ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๘๖,๔๑๓.๐๐ + ๘๖,๔๑๓.๐๐ 
รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น ๒๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๒๒๐,๕๕๘.๖๖ H ๑,๐๓๙,๔๔๑.๓๔ 
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๗,๑๙๐,๐๕๔.๙๖ 
รวมรายรับท้ังสิ้น ๓๙,๔๑๐,๖๑๓.๖๒ 

 

  



๒๓ 

 

รายจ�ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ�ายจริง 
H 
+ 

ตํ่า 
สูง 

ค�าใช/จ�ายตามประมาณการ     
หมวดรายจ�ายงบกลาง ๑,๒๕๘,๕๒๐.๐๐ ๑,๐๐๒,๒๕๗.๐๐ H ๒๕๖,๒๖๓.๐๐ 
หมวดเงินเดือนฝdายการเมือง ๓,๐๘๙,๕๒๐.๐๐ ๓,๐๗๗,๒๘๐.๐๐ H ๑๒,๒๔๐.๐๐ 
หมวดเงินเดือนฝdายประจํา ๖,๓๘๙,๓๑๐.๐๐ ๕,๕๖๒,๑๑๑.๐๐ H ๕๒๗,๑๙๙.๐๐ 
หมวดค�าตอบแทน ๙๔๔,๔๐๐.๐๐ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ H ๘๐๒.๔๐๐.๐๐ 
หมวดค�าใช/สอย ๓,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ ๑,๙๑๗,๐๕๒.๔๓ H ๑,๓๘๖.๑๔๗..๕๗ 
หมวดค�าวัสดุ ๑,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๔๙,๐๒๐.๐๙ H ๓๕๑,๐๒๐.๐๙ 
หมวดค�าสาธารณูปโภค ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ ๔๓๖,๕๘๘.๕๗ H ๑๑๒,๔๑๑.๔๓ 
หมวดเงินอุดหนุน ๒,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๙๗,๕๒๙,.๑๓ H ๔๑๙,๔๗๐.๘๗ 
หมวดรายจ�ายอ่ืน ๒๐,๐๐๐.๐๐ H H ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ๓,๖๔๑,๐๕๐.๐๐ ๓,๖๐๗,๓๐๒.๒๑  ๓๓,๗๔๗.๗๙ 
รวมรายจ�ายตามประมาณการรายจ�าย
ท้ังสิ้น 

๒๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๔๑,๑๔๐.๔๓ 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค�/เฉพาะกิจ ๑๗,๐๒๗,๕๑๗.๕๐ 
รวมรายจ�ายท้ังสิ้น ๓๗,๐๖๘,๖๕๗.๙๓ 
รายรับสูง(ตํ่า)กว�ารายจ�ายจริง ๒,๓๔๑,๙๕๕.๖๙ 

 

 
มติท่ีประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง  รายงานการประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ�ชี้วัดการจัดบริการ 

                         สาธารณะ ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญเจ/าหน/าท่ีและคุณสมหมาย ฟ)กเป7Lยม ได/รายงานการประเมินบริการ 
ประธานสภาฯ  สาธารณะขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
นางสาวสมหมาย ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู/บริหารท/องถ่ิน  
หัวหน/าสํานักปลัด  ท�านสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ขอสรุปรายงานการประเมิน 
    ผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ�ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค�การ 

บริหารส�วนตําบลแม�พริก ดังนี้ 
ข/อมูลพ้ืนฐาน องค�การบริหารส�วนตําบล แม�พริก 

แหล�งข/อมลู 

รายการข/อมูล หน�วย 
ข/อมูล ณ ป# 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อปท.
เอง 

(เลือก) 

จาก
แหล�ง
อ่ืน  

(เลือก) 

ไม�มี
บริการ

สาธารณะ 

๑. ข/อมูลพ้ืนฐาน      

  
๑.๑ จํานวนครัวเรือนท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ี อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
ครัวเรือน 

ครัวเรือน ๑,๘๓๕.๐๐   �    

  
๑.๒ ระบุจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร�ในเขตพ้ืนท่ี อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๕,๘๒๑.๐๐   �     

  ๑.๓ จํานวนหมู�บ/านในเขตพ้ืนท่ี อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีหมู�บ/าน หมู�บ/าน  ๑๓  �     



๒๔ 

 

  
๑.๔ จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีไร�  

ไร� 
๒๕,๔๐๐.๐

๐  
   �   

  
๑.๕ จํานวนอาคารส�วนราชการของ อบต. ท่ีสมควรต/องจัดให/มีห/องนํ้า ทางลาด และ/หรือท่ี
จอดรถสําหรับคนพิการ ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีอาคาร 

อาคาร        � 

๒. ข/อมูลด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน      

  
๒.๑ ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางท่ีอยู�ในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.  ๓๐.๔๗๐  �     

  
๒.๒ ระบุความยาวของถนนคอนกรีตท้ังหมดในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม. ๒๙.๒๒๐   �     

  
๒.๓ ระบุความยาวของถนนลาดยางท้ังหมดในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.  ๑.๘   �      

  
๒.๔ ช�วงความยาวของถนนท่ีได/มาตรฐานทางหลวงท/องถ่ินช้ันท่ี ๔ (หรือตั้งแต�ช้ันท่ี ๔ ข้ึนไป) 
ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า มีสภาพความเสียหายต/องได/รับการบํารุงรักษา
ท้ังการบํารุงตามปกติและการบํารงุตาม 

ก.ม.         �  

  
๒.๕ ช�วงความยาวของถนนท่ีได/มาตรฐานทางหลวงท/องถ่ินช้ันท่ี ๕ (ต่ํากว�าช้ันท่ี ๔ ลงมา) ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�ามีสภาพความเสียหายต/องได/รับการบํารุงรักษาท้ัง
การบํารุงตามปกติ และการบํารุงตามกําหนด 

ก.ม.         �  

  
๒.๖ ความยาวของถนนสายหลักในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิน้ป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.         �  

  
๒.๗ ความยาวของถนนสายรองในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.        �   

  
๒.๘ จํานวนทางแยกทางร�วมในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง  ๑๒๕  �       

  
๒.๙ จํานวนวงเวียนท่ีไม�มีสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         �  

  
๒.๑๐ จํานวนสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจในความรับผิดชอบของ อบต. ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง        �   

  
๒.๑๑ จํานวนตลาดในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง        �   

  
๒.๑๒ จํานวนสนามเด็กเล�นในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง        �   

  
๒.๑๓ จํานวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง        �   

  
๒.๑๔ จํานวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๑    �      

  
๒.๑๕ จํานวนสะพานในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         �  

  
๒.๑๖ จํานวนสะพานลอยคนข/ามในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิน้ป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         �  

  
๒.๑๗ จํานวนปNายจราจร ได/แก� ปNายบังคับ ปNายเตือน ปNายแนะนํา และหลักกิโล ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�ามีสภาพเสียหายในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีอัน 

อัน        �   

  ๒.๑๘ จํานวนสายทางของถนนท่ีมีเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางในความรับผดิชอบของ สายทาง        �   



๒๕ 

 

อบต. ท่ีสํารวจพบว�า เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางเสื่อมสภาพต/องได/รับการซ�อมแซม ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีสายทาง 

  
๒.๑๙ จํานวนครั้งของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า มี
ป)ญหาในการใช/งาน (อาทิ ดับ กระพริบ ค/าง จังหวะผดิปกติ) ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง         �  

  
๒.๒๐ จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสมควรจะต/องดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงให/แม�นํ้า 
คลอง ห/วย ในความรับผิดชอบของ อบต. ให/สามารถใช/ประโยชน�ได/เต็มศักยภาพ ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/
โครงการ 

        �  

๒. ข/อมูลด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน      

  
๒.๒๑ จํานวนสระ บ�อ บึง ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า สมควรได/รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงให/ใช/งานเต็มศักยภาพ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๗   �       

  
๒.๒๒ จํานวนสถานท่ีกําจัดขยะมลูฝอย และ/หรือสถานท่ีวางกอง/ฝ)งกลบขบยะมูลฝอย ในเขต
พ้ืนท่ีของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง  ๑๓   �      

๓. ข/อมูลงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต      

  
๓.๑ จํานวนเด็กเล็กในศูนย�เด็กเลก็และ/หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต. 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๙๘   �      

  
๓.๒ จํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดอบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นท่ีคน 

คน         �  

  ๓.๓ จํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นท่ีคน คน        �   

  
๓.๔ จํานวนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ/หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต. ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๕   �       

  
๓.๕ จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีพิการและด/อยโอกาสในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจ
พบว�ามีความต/องการเข/ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบ ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีคน 

คน        �   

  
๓.๖ จํานวนเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี อบต. ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๖๐๐  �       

  
๓.๗ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีคน 

คน 
 ๑,๒๒๘.๐

๐ 
    �    

  
๓.๘ จํานวนผู/สูงอายุในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า มคีวามต/องการขอรับการ
ตรวจสุขภาพประจําป7 ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีคน 

คน 
 ๑,๒๒๘.๐

๐ 
   �     

  
๓.๙ จํานวนผู/สูงอายุในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า พ่ึงตนเองไม�ได/ ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๑๒๑  �       

  
๓.๑๐ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน  ๑๘๒   �      

  
๓.๑๑ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรบัผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า มี
ความต/องการเข/ารับการตรวจสุขภาพประจําป7 ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๑๘๒    �     

  
๓.๑๒ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรบัผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�ามี
ความต/องการขอรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบ ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๘   �       

  
๓.๑๓ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรบัผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�ามี
ความต/องการเข/ารับการพัฒนาทักษะอาชีพในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน         �  

  
๓.๑๔ จํานวนผู/ปdวยโรคเอดส�ท่ียากจน ถูกทอดท้ิง และ/หรือไม�มผีู/อุปการะ และไม�สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได/ ในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ้นป7 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน  ๑๔   �      



๒๖ 

 

รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

  
๓.๑๕ ระบุจํานวนเด็กอายุ ๐ – ๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๙๘  �       

  
๓.๑๖ จํานวนเด็กอายุ ๐ – ๕ ป7 ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีสํารวจพบว�า มีป)ญหาทุพ
โภชนาการ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีคน 

คน         �  

  
๓.๑๗ จํานวนครั้งของการเกิดป)ญหาโรคติดต�อท่ีสําคัญในเขตพ้ืนท่ี อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๕      �    

  
๓.๑๘ จํานวนหญิงมีครรภ�ท่ีได/รับการฝากครรภ�ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี อบต. ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ีคน 

คน  ๕    �     

๔. ข/อมูลด/านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร/อย      

  
๔.๑ จํานวนครั้งของกิจกรรมการฝeกซ/อมเพ่ือปNองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไว/ใน
แผนปNองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกันท้ังสิ้นก่ี
ครั้ง 

ครั้ง  ๑  �       

  
๔.๒ จํานวนครัวเรือนท่ีประสบภยัพิบัติในเขตพ้ืนท่ี อบต. ท่ีได/รบัการสํารวจและแจ/งรายงาน
ความเสยีหายไปยังหน�วยงานท่ีมีหน/าท่ีสนับสนุนการจ�ายเงินทดรองราชการเพ่ือช�วยเหลือ
ผู/ประสบภยัพิบัติ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครัวเรือน 

ครัวเรือน         �  

 

การให/บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี ๒0๑ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
       

ภารกิจท่ี ๑ การก�อสร/างและบํารุงรักษาถนน      

  
๑.๑ ความยาวของถนนคอนกรีตและลาดยางในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/
มาตรฐานทางหลวงท/องถ่ินช้ันท่ี ๔ (หรือตั้งแต�ช้ันท่ี ๔ ข้ึนไป) ณ สิน้ป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร  

ก.ม. ๖.๗๒๐ ๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

    

  

๑.๒ ช�วงความยาวของถนนในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/มาตรฐานทางหลวง
ท/องถ่ินช้ันท่ี ๔ (หรือตั้งแต�ช้ันท่ี ๔ ข้ึนไป) ท่ีได/รับการบํารุงรักษาท้ังการบํารุง
ตามปกติและการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.         � 

  
๑.๓ ช�วงความยาวของถนนในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/มาตรฐานทางหลวง
ท/องถ่ินช้ันท่ี ๕ (ต่ํากว�าช้ันท่ี ๔ ลงมา) ท่ีได/รับการบํารุงรักษาท้ังการบํารุงตามปกติ
และการบํารุงตามกําหนดเวลา ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.         � 

ภารกิจท่ี ๒ น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร      

  
๒.๑ จํานวนครัวเรือนในความรบัผดิชอบของ อบต. ท่ีมีนํ้าสะอาดเหมาะสําหรับ
การอุปโภคและบริโภคอย�างไม�ขาดแคลน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น
ก่ีครัวเรือน 

ครัวเรือน ๑,๘๓๕.
๐๐ 

๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

    

  
๒.๒ ปริมาณพ้ืนท่ีทําการเกษตรในความรับผิดชอบของ อบต. ทีมีนํ้าเพียงพอต�อ
ความต/องการใช/นํ้าเพ่ือการเกษตร ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีไร� 

ไร�  ๓๑,๒๗๔.
๐๐ 

๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

    

  
๒.๓ จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีได/ดําเนินการพัฒนา หรือปรับปรุงให/แม�นํ้า/
คลอง/ห/วย ในความรับผดิชอบของ อบต. ให/สามารถใช/ประโยชน�ได/เต็มศักยภาพ 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิจกรรม/โครงการ  

กิจกรรม/
โครงการ 

        � 

  
๒.๔ จํานวนสระ/บ�อ/บึง ในความรับผิดชอบของ อบต. ได/รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๓ ๓๑๑,๘๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินการ

เอง 

    

ภารกิจท่ี ๓ การจัดให/มีหรือบํารุงรักษาไฟฟXาและความส�องสว�าง      



๒๗ 

 

  
๓.๑ ความยาวของถนนสายหลัก ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง 
ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.         � 

  
๓.๒ ความยาวถนนสายรอง ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.         � 

  
๓.๓ จํานวนทางแยก ทางร�วม ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๑๒๕ ๐ อปท.
ดําเนินการ

เอง 

    

  
๓.๔ จํานวนวงเวียนท่ีไม�มีไฟสัญญาณจราจร ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมี
ไฟฟNาส�องสว�าง ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

  
๓.๕ จํานวนสวนสาธารณะ หรือสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

  
๓.๖ จํานวนตลาดในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ท่ีมี
ไฟฟNาส�องสว�าง ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

  
๓.๗ จํานวนตลาดในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีบริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) 
ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

  
๓.๘ จํานวนสนามเด็กเล�น ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

  
๓.๙ จํานวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง        � 

  
๓.๑๐ จํานวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟNาส�องสว�าง 
ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

  
๓.๑๑ จํานวนสะพานในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

ภารกิจท่ี ๓ การจัดให/มีหรือบํารุงรักษาไฟฟXาและความส�องสว�าง      

  
๓.๑๒ จํานวนสะพานลอยคนข/ามในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิน้ป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง         � 

ภารกิจท่ี ๔ งานวิศวกรรมจราจร      

  
๔.๑ จํานวนปNายจราจร ได/แก� ปNายบังคับ ปNายเตือน ปNายแนะนํา และหลักกิโล ท่ีตดิตั้ง
บนถนนใน ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีชํารุดเสียหายท่ีได/รับการซ�อมแซมให/สามารถ
ใช/งานได/เหมือนเดิม ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อัน         � 

  
๔.๒ จํานวนสายทางของถนนท่ีมีเครื่องหมายจราจร บนพ้ืนทางในความรับผดิชอบของ 
อบต. ท่ีได/รับการปรบัปรุงเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางท่ีเสื่อมสภาพให/มีสภาพการใช/
งานปกติ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สายทาง         � 

  
๔.๓ จํานวนครั้งในการแก/ไขสญัญาณไฟจราจรใน ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีป)ญหา
การใช/งาน (อาทิ ดับ กระพริบ ค/าง จังหวะผิดปกติ) ให/สามารถใช/งานได/ตามปกติ ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง         � 

การให/บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี ๒0๒ องค�การบริหารส�วนตําบล แม�พริก 
ภารกิจท่ี ๕ การส�งเสริมการพัฒนาสตร ี      

  
๕.๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส�งเสริมอาชีพ และสร/างรายได/ให/แก�กลุ�ม
อาชีพท่ีมีสตรีร�วมกลุ�มท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน จัดข้ึนใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ก่ีครั้ง 

ครั้ง      �  

  
๕.๒ จํานวนกลุ�มอาชีพท่ีมสีตรีร�วมกลุ�มในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/รับการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย�างต�อเน่ือง ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น
ก่ีกลุ�ม 

กลุ�ม      �  



๒๘ 

 

  
๕.๓ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝeกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาฝ7มือให/กับ
สตรีท่ี อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมจัดกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง      �  

  
๕.๔ จํานวนของคณะกรรมการท่ีมสีตรเีปSนประธานคณะกรรมการ ในกิจการ
สาธารณะตามหน/าท่ีของ อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ก่ีคณะ 

คณะ      �  

ภารกิจท่ี ๖ การพัฒนาเด็กและเยาวชน      

  
๖.๑ จํานวนเด็กเล็กในศูนย�เด็กเลก็และ/หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับอาหารเสริม(นม)หรืออาหารเสริมอ่ืนๆ ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นท่ีคน  

คน ๙๘ ๒๑๔,๕๘๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๖.๒ จํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด อบต. ท่ีได/รบั
อาหารเสริม(นม)หรืออาหารเสริมอ่ืนๆ ในป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
คน  

คน       � 

  
๖.๓ จํานวนเด็กในสถานศึกษาสังกัด อบต. ท่ีได/รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค�าทางโภชนาการ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน       � 

  
๖.๔ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค�ให/ความรู/แก�บิดา มารดาในการเลี้ยงดู
บุตรท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง       � 

  
๖.๕ จํานวนศูนย�เด็กเล็กและ/หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีได/มาตรฐานตามกําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๕ ๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  

๖.๖ จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีพิการและด/อยโอกาสในความรับผิดชอบของ อบต. 
ท่ีเทศบาลได/ช�วยเหลือสนับสนุน หรือประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนเพ่ือให/ไเ�รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบหรือนอกระบบ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน       � 

  
๖.๗ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาท/องถ่ิน ท่ี อบต. รับผดิชอบ
จัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพ่ือให/เด็ก และเยาวชนรวมกลุ�มจัดทํากิจกรรม 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนก่ีครั้ง 

ครั้ง      �  

  
๖.๘ จํานวนเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
ท่ีเข/าร�วมกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาท/องถ่ิน ท่ีเทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน    �  

  
๖.๙ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพ่ือให/เด็กและเยาวชนเข/าร�วมกิจกรรม ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง  

ครั้ง ๑ ๓,๓๐๐.๐๐ อปท.
ดําเนินการ

เอง 

  

  
๖.๑๐ จํานวนเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
ท่ีเข/าร�วมกิจกรรมทางศาสนา ท่ี อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัด
ข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน ๑๐ ๓,๓๐๐.๐๐ อปท.
ดําเนินการ

เอง 

  

  
๖.๑๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเล�นกีฬาและการออกกําลงักาย ท่ี อบต. 
รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๒ ๕๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินการ

เอง 

  

  
๖.๑๒ จํานวนเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
ท่ีเข/าร�วมกิจกรรมการเล�นกีฬาและการออกกําลังกายท่ีเทศบาลรับผดิชอบจัดหรือ
ร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน      �  

  
 



๒๙ 

 

รายการข/อมูล หน�วย 
จํานว

น 

งบประมาณ 
พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

รูปแบบ  
พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

ไม�ได/
ดําเนินการ 

ใน
ป7งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไม�มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี ๗ การส�งเสริมการพัฒนาผู/สูงอาย ุ      

  
๗.๑ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับการตรวจสุขภาพ
ประจําป7โดย อบต. รับผดิชอบหรอืร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน    �  

  

๗.๒ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส�งเสริมการออกกําลังกายให/กับผู/สูงอายุท่ี 
อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๗๕ ๑๒,๗๕๐.๐
๐ 

ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  

๗.๓ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีพ่ึงตนเองไม�ได/ ได/รับการ
ช�วยเหลือด/านท่ีอยู�อาศัย หรืออาหารและเครื่องนุ�งห�มตามความจําเปSนโดย อบต. 
รับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๒๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐
๐ 

ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  

๗.๔ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมท่ีสร/าง ความตระหนัก และเห็นคุณค�าผู/สูงอายุ
ของคนในครอบครัวและชุมชนท่ี อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัด
ข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ัง 

ครั้ง ๕ ๑๘๔,๔๘๐.
๐๐ 

ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  

๗.๕ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝeกอบรมให/ความรู/หรือการส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานแก�อาสาสมัครผู/ดูแลผู/สงูอายุท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๓ ๐ ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  

๗.๖ จํานวนครั้งของการให/บริการชุมชนเคลื่อนท่ี การบริการเยีย่มบ/านผู/สูงอายุ ท่ี
จัดโดย อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๑๒ ๐ ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๗.๗ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีได/รับเบ้ียยงัชีพตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนด ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๑๑๘๐ ๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๗.๘ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส�งเสรมิอาชีพผู/สูงอายุท่ี อบต.รับผิดชอบ
จัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

  

๗.๙ จํานวนกลุ�ม ชมรม หรือสมาคมผู/สูงอายุ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๑๓ ๐ ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  

๗.๑๐ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรวมกลุ�ม ชมรมหรือสมาคมผู/สูงอายุ ท่ี
ได/รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๕ ๑๘๔,๔๘๐.
๐๐ 

ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

ภารกิจท่ี ๘ การส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให/สามารถพ่ึงตนเองได/      

  ๘.๑ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี คน    �  



๓๐ 

 

ได/รับการตรวจสุขภาพประจําป7 โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

  
๘.๒ จํานวนคนพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับการช�วยเหลือ
สนับสนุนหรือประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนเพ่ือให/ได/รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังใน
ระบบหรือนอกระบบ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  
๘.๓ จํานวนคนพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับการฝeกอาชีพหรือ
พัฒนาทักษะอาชีพอย�างเหมาะสมโดยไม�เสียค�าใช/จ�าย โดย อบต. รับผิดชอบหรือ
ร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน     � 

  

๘.๔ จํานวนกลุ�มอาชีพท่ีอยู�ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีคนพิการได/เปSน
สมาชิก ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

กลุ�ม ๒ ๐ ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๘.๕ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
ได/รับการจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๓๑ ๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

       

  
๘.๖ จํานวนศูนย�การเรยีนรู/เพ่ือการฟK8นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน ท่ี อบต. 
รับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
แห�ง 

แห�ง    �  

  
๘.๗ จํานวนของอาคารส�วนราชการของ อบต. ท่ีมีการจัดทําห/องนํ้า ทางลาด 
และ/หรือท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
อาคาร 

อาคาร     � 

  
๘.๘ จํานวนอาสาสมัครช�วยเหลือคนพิการท่ี อบต. จัดให/มีข้ึนหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

ภารกิจท่ี ๙ การสงเคราะห�ผู/ปdวยโรคเอดส�      

  
๙.๑ จํานวนผู/ปdวยเอดส�ท่ียากจนหรือถูกทอดท้ิง ไม�มีผู/อุปการะ และไม�สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองท่ีได/ลงทะเบียนไว/กับ อบต. ท่ีได/รบัเบ้ียยงัชีพ ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๑๗ ๑๐๒,๐๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

ภารกิจท่ี ๑๐ การสาธารณสุขมลูฐาน      

  
๑๐.๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร� และให/ความรู/เรือ่งโภชนาการ
ให/กับหมู�บ/านหรือชุมชน ท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

  

๑๐.๒ จํานวนเด็กอายุ ๐H๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/รับการเฝNาระวัง
ทางโภชนาการ โดยทําการช่ังนํ้าหนักประเมินภาวะโภชนาการทุก ๖ เดือน ที
ดําเนินการโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  

๑๐.๓ จํานวนของเด็กอายุ ๐H๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีป)ญหาทุพ
โภชนาการ ท่ีได/รับอาหารเสริม และคําแนะนําในการแก/ไขป)ญหาทางโภชนาการ 
ท่ีดําเนินการโดยเทศบาลหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน     � 

  
๑๐.๔ จํานวนของเด็กอายุ ๐ H ๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไม�มีป)ญหา
ภาวะทุพโภชนาการ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  
๑๐.๕ จํานวนครั้งของการจัดการแก/ไขป)ญหาชุมชน/หมู�บ/านท่ีเกิดป)ญหาโรคติดต�อ 
โดยการจัดให/มีวัสดุอุปกรณ�และ/หรืองบประมาณ เพ่ือปNองกันและควบคุม

ครั้ง ๕ ๑๒๘,๘๘๙.
๐๐ 

ทํา
ร�วมกับ

  



๓๑ 

 

โรคตดิต�อท่ีสําคัญ ท่ีดําเนินการโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ส�วน
ราชการ 

  
๑๐.๖ จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมปNองกันและควบคุมโรคติดต�อท่ีสาํคัญ ใน
ท/องถ่ินท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๕ ๑๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๑๐.๗ จํานวนของหญิงมีครรภ�ท่ีได/รับการฝากครรภ�ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี
ของ อบต. ได/รับความรู/และคําแนะนําเรื่องการเสริมสร/างภูมคุิ/มกันโรค ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน    �  

  
๑๐.๘ จํานวนของหญิงมีครรภ� ท่ีได/รับการฝากครรภ�ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี
ของ อบต. ได/รับความรู/และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม�และเด็ก ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน    �  

  
๑๐.๙ จํานวนของหญิงหลังคลอด ท่ีได/รับการฝากครรภ� ในสถานพยาบาลในเขต
พ้ืนท่ีของ อบต. ได/รับความรู/และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม�และเด็ก ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน    �  

  
๑๐.๑๐ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเผยแพร�ความรู/เรื่องอนามัยสิ่งแวดล/อมท่ี
จัดโดย อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

  
๑๐.๑๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมลดมลภาวะ และส�งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล/อม โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีจัดโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน
จัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

การให/บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี ๒0๒ องค�การบริหารส�วนตําบล แม�พริก 
ภารกิจท่ี ๕ การส�งเสริมการพัฒนาสตร ี      

  
๕.๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส�งเสริมอาชีพ และสร/างรายได/ให/แก�กลุ�ม
อาชีพท่ีมีสตรีร�วมกลุ�มท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน จัดข้ึนใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ก่ีครั้ง 

ครั้ง      �  

  
๕.๒ จํานวนกลุ�มอาชีพท่ีมสีตรีร�วมกลุ�มในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/รับการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย�างต�อเน่ือง ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น
ก่ีกลุ�ม 

กลุ�ม      �  

  
๕.๓ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝeกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาฝ7มือให/กับ
สตรีท่ี อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมจัดกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง      �  

  
๕.๔ จํานวนของคณะกรรมการท่ีมสีตรเีปSนประธานคณะกรรมการ ในกิจการ
สาธารณะตามหน/าท่ีของ อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ก่ีคณะ 

คณะ      �  

ภารกิจท่ี ๖ การพัฒนาเด็กและเยาวชน      

  
๖.๑ จํานวนเด็กเล็กในศูนย�เด็กเลก็และ/หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับอาหารเสริม(นม)หรืออาหารเสริมอ่ืนๆ ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นท่ีคน  

คน ๙๘ ๒๑๔,๕๘๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๖.๒ จํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด อบต. ท่ีได/รบั
อาหารเสริม(นม)หรืออาหารเสริมอ่ืนๆ ในป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
คน  

คน       � 

  
๖.๓ จํานวนเด็กในสถานศึกษาสังกัด อบต. ท่ีได/รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค�าทางโภชนาการ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน       � 

  ๖.๔ จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมรณรงค�ให/ความรู/แก�บิดา มารดาในการเล้ียงดูบุตรท่ี อบต. 
รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอื่นจัดขึ้น ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังส้ินกี่คร้ัง 

ครั้ง       � 



๓๒ 

 

  
๖.๕ จํานวนศูนย�เด็กเล็กและ/หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีได/มาตรฐานตามกําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๕ ๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  

๖.๖ จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีพิการและด/อยโอกาสในความรับผิดชอบของ อบต. 
ท่ีเทศบาลได/ช�วยเหลือสนับสนุน หรือประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนเพ่ือให/ไเ�รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบหรือนอกระบบ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน       � 

  
๖.๗ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาท/องถ่ิน ท่ี อบต. รับผดิชอบ
จัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพ่ือให/เด็ก และเยาวชนรวมกลุ�มจัดทํากิจกรรม 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนก่ีครั้ง 

ครั้ง      �  

  
๖.๘ จํานวนเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
ท่ีเข/าร�วมกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาท/องถ่ิน ท่ีเทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน    �  

  
๖.๙ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพ่ือให/เด็กและเยาวชนเข/าร�วมกิจกรรม ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง  

ครั้ง ๑ ๓,๓๐๐.๐๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๖.๑๐ จํานวนเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
ท่ีเข/าร�วมกิจกรรมทางศาสนา ท่ี อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัด
ข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน ๑๐ ๓,๓๐๐.๐๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๖.๑๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเล�นกีฬาและการออกกําลงักาย ท่ี อบต. 
รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๒ ๕๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๖.๑๒ จํานวนเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
ท่ีเข/าร�วมกิจกรรมการเล�นกีฬาและการออกกําลังกายท่ีเทศบาลรับผดิชอบจัดหรือ
ร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน      �  

       

ภารกิจท่ี ๗ การส�งเสริมการพัฒนาผู/สูงอาย ุ      

  
๗.๑ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับการตรวจสุขภาพ
ประจําป7โดย อบต. รับผดิชอบหรอืร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน  

คน    �  

  
๗.๒ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส�งเสริมการออกกําลังกายให/กับผู/สูงอายุท่ี 
อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๗๕ ๑๒,๗๕๐.๐
๐ 

ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๗.๓ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีพ่ึงตนเองไม�ได/ ได/รับการ
ช�วยเหลือด/านท่ีอยู�อาศัย หรืออาหารและเครื่องนุ�งห�มตามความจําเปSนโดย อบต. 
รับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๒๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐
๐ 

ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๗.๔ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมท่ีสร/าง ความตระหนัก และเห็นคุณค�าผู/สูงอายุ
ของคนในครอบครัวและชุมชนท่ี อบต. รับผดิชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัด
ข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ัง 

ครั้ง ๕ ๑๘๔,๔๘๐.
๐๐ 

ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๗.๕ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝeกอบรมให/ความรู/หรือการส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานแก�อาสาสมัครผู/ดูแลผู/สงูอายุท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๓ ๐ ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๗.๖ จํานวนครั้งของการให/บริการชุมชนเคลื่อนท่ี การบริการเยีย่มบ/านผู/สูงอายุ ท่ี
จัดโดย อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 

ครั้ง ๑๒ ๐ ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  



๓๓ 

 

๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

  
๗.๗ จํานวนผู/สูงอายุท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีได/รับเบ้ียยงัชีพตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนด ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๑๑๘๐ ๐ อปท.
ดําเนินการ

เอง 

  

  
๗.๘ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส�งเสรมิอาชีพผู/สูงอายุท่ี อบต.รับผิดชอบ
จัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

  
๗.๙ จํานวนกลุ�ม ชมรม หรือสมาคมผู/สูงอายุ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ณ 
สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง ๑๓ ๐ ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๗.๑๐ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรวมกลุ�ม ชมรมหรือสมาคมผู/สูงอายุ ท่ี
ได/รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๕ ๑๘๔,๔๘๐.
๐๐ 

ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

ภารกิจท่ี ๘ การส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให/สามารถพ่ึงตนเองได/      

  
๘.๑ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
ได/รับการตรวจสุขภาพประจําป7 โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  
๘.๒ จํานวนคนพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับการช�วยเหลือ
สนับสนุนหรือประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนเพ่ือให/ได/รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังใน
ระบบหรือนอกระบบ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  
๘.๓ จํานวนคนพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได/รับการฝeกอาชีพหรือ
พัฒนาทักษะอาชีพอย�างเหมาะสมโดยไม�เสียค�าใช/จ�าย โดย อบต. รับผิดชอบหรือ
ร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน     � 

  

๘.๔ จํานวนกลุ�มอาชีพท่ีอยู�ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีคนพิการได/เปSน
สมาชิก ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

กลุ�ม ๒ ๐ ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๘.๕ จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
ได/รับการจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๓๑ ๐ อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

       

  
๘.๖ จํานวนศูนย�การเรยีนรู/เพ่ือการฟK8นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน ท่ี อบต. 
รับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
แห�ง 

แห�ง    �  

  
๘.๗ จํานวนของอาคารส�วนราชการของ อบต. ท่ีมีการจัดทําห/องนํ้า ทางลาด 
และ/หรือท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
อาคาร 

อาคาร     � 

  
๘.๘ จํานวนอาสาสมัครช�วยเหลือคนพิการท่ี อบต. จัดให/มีข้ึนหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ณ สิ้นป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

ภารกิจท่ี ๙ การสงเคราะห�ผู/ปdวยโรคเอดส�      

  
๙.๑ จํานวนผู/ปdวยเอดส�ท่ียากจนหรือถูกทอดท้ิง ไม�มีผู/อุปการะ และไม�สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองท่ีได/ลงทะเบียนไว/กับ อบต. ท่ีได/รบัเบ้ียยงัชีพ ณ สิ้น
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน ๑๗ ๑๐๒,๐๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

ภารกิจท่ี ๑๐ การสาธารณสุขมลูฐาน      

  
๑๐.๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร� และให/ความรู/เรือ่งโภชนาการ
ให/กับหมู�บ/านหรือชุมชน ท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ใน

ครั้ง    �  



๓๔ 

 

ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

  

๑๐.๒ จํานวนเด็กอายุ ๐H๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีได/รับการเฝNาระวัง
ทางโภชนาการ โดยทําการช่ังนํ้าหนักประเมินภาวะโภชนาการทุก ๖ เดือน ที
ดําเนินการโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  

๑๐.๓ จํานวนของเด็กอายุ ๐H๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีป)ญหาทุพ
โภชนาการ ท่ีได/รับอาหารเสริม และคําแนะนําในการแก/ไขป)ญหาทางโภชนาการ 
ท่ีดําเนินการโดยเทศบาลหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน     � 

  
๑๐.๔ จํานวนของเด็กอายุ ๐ H ๕ ป7 ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไม�มีป)ญหา
ภาวะทุพโภชนาการ ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีคน 

คน    �  

  

๑๐.๕ จํานวนครั้งของการจัดการแก/ไขป)ญหาชุมชน/หมู�บ/านท่ีเกิดป)ญหาโรคติดต�อ 
โดยการจัดให/มีวัสดุอุปกรณ�และ/หรืองบประมาณ เพ่ือปNองกันและควบคุม
โรคตดิต�อท่ีสําคัญ ท่ีดําเนินการโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๕ ๑๒๘,๘๘๙.
๐๐ 

ทํา
ร�วมกับ
ส�วน

ราชการ 

  

  
๑๐.๖ จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมปNองกันและควบคุมโรคติดต�อท่ีสาํคัญ ใน
ท/องถ่ินท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง ๕ ๑๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

อปท.
ดําเนินกา

รเอง 

  

  
๑๐.๗ จํานวนของหญิงมีครรภ�ท่ีได/รับการฝากครรภ�ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี
ของ อบต. ได/รับความรู/และคําแนะนําเรื่องการเสริมสร/างภูมคุิ/มกันโรค ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน    �  

  
๑๐.๘ จํานวนของหญิงมีครรภ� ท่ีได/รับการฝากครรภ�ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี
ของ อบต. ได/รับความรู/และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม�และเด็ก ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน    �  

  
๑๐.๙ จํานวนของหญิงหลังคลอด ท่ีได/รับการฝากครรภ� ในสถานพยาบาลในเขต
พ้ืนท่ีของ อบต. ได/รับความรู/และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม�และเด็ก ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คน    �  

  
๑๐.๑๐ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเผยแพร�ความรู/เรื่องอนามัยสิ่งแวดล/อมท่ี
จัดโดย อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

  
๑๐.๑๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมลดมลภาวะ และส�งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล/อม โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีจัดโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืน
จัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง    �  

 

การให/บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี ๒0๔ องค�การบริหารส�วนตําบล แม�พริก 

รายการข/อมูล หน�วย 
จํานว

น 

งบประมา
ณ  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

รูปแบบ  
พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

ไม�ได/ดําเนินการ 
ใน

ป#งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไม�มี
บริการ

สาธารณ
ะ 

ภารกิจท่ี ๑๓ การท�องเท่ียว      

  
๑๓.๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส�งเสรมิการพัฒนา แหล�งท�องเท่ียว ท่ี
ดําเนินการโดย อบต. หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง       

� 

  

  ๑๓.๒ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส�งเสรมิให/ประชาชนประยุกต�ใช/หลัก ครั้ง        �   



๓๕ 

 

เศรษฐกิจพอเพียงท่ี อบต. รับผิดชอบจัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

 

การให/บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี ๒0๕ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
       

ภารกิจท่ี ๑๔ การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

     

  
๑๔.๑ จํานวนของหมู�บ/านในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ท่ีมีการจัดทําฐานข/อมูล
เพ่ือการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีหมู�บ/าน 

หมู�บ/าน/
ชุมชน 

      �   

  
๑๔.๒ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมท่ี อบต. รบัผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพ่ือส�งเสริม การลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง        �   

  
๑๔.๓ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมท่ี อบต. รบัผิดชอบจัดหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพ่ือส�งเสริมให/ครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ี อบต. มีการคัด
แยกขยะก�อนท้ิง ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง       �   

  
๑๔.๔ จํานวนครั้งต�อสัปดาห�ของการจัดเก็บขยะมลูฝอยในหมู�บ/านในเขต
พ้ืนท่ี อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณีท่ีอบต. มีรถจัดเก็บขยะ
มูลฝอยหรือมีการจ/างจัดเก็บขยะมลูฝอย) 

ครั้ง        �   

  
๑๔.๕ จํานวนของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และ/หรือสถานท่ีฝ)งกลบ/
วางกองขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี อบต. ท่ีได/รับการตรวจตามหลัก
สุขาภิบาล ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีแห�ง 

แห�ง       �   

  
๑๔.๖ จํานวนครั้งของการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต/ดินบริเวณรอบ
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและ/หรอืสถานท่ีฝ)งกลบ/วางกองขยะมูลฝอย 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต. ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีครั้ง  

ครั้ง        �   

  

๑๔.๗ จํานวนของหมู�บ/าน/ชุมชนท่ีมีโครงการ/กิจกรรม หรือเข/าร�วม
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเสริมสร/างศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ี อบต. จัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ีหมู�บ/าน/ชุมชน 

หมู�บ/าน/
ชุมชน 

      �   

ภารกิจท่ี ๑๕ การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม      

  

๑๕.๑ จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรณรงค�การปลูกต/นไม/ หรอืการ
ดูแลรักษาต/นไม/เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวในเขตเทศบาล ท่ี อบต. รับผดิชอบ
จัดหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึน ในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีครั้ง 

ครั้ง  ๑ ๕๐,๐๐๐.๐๐   อปท.
ดําเนินการ

เอง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

การให/บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี ๒0๖ องค�การบริหารส�วนตําบล แม�พริก 

รายการข/อมูล หน�วย จํานวน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

รูปแบบ  
พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

ไม�ได/ดําเนินการ 
ในป7งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘  

ไม�มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี ๑๖ การอนุรักษ�ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป6ญญาท/องถิ่น      

  

๑๖.๑ จํานวนครั้งท่ี อบต. รับผดิชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ� ฟK8นฟูและสืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภมูิ
ป)ญญาท/องถ่ินท่ีสําคัญของท/องถ่ินใน ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้นก่ี
ครั้ง 

ครั้ง  ๑๓ ๔๘๐,๒๒๐.๐
๐ 

ทําร�วมกับ
ส�วน

ราชการ  

   

  

๑๖.๒ จํานวนประชาชนท่ีเข/าร�วมกิจกรรมการอนุรักษ�ฟK8นฟูและสืบทอด
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภมูิป)ญญาท/องถ่ินท่ีสําคัญของท/องถ่ินท่ี อบต. 
รับผิดชอบหรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนจัดข้ึนในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม
ท้ังสิ้นก่ีคน (ให/นับรวมจํานวนประชาชนท่ีเข/าร�วมในทุกกิจกรรม ตลอดท้ัง
ป7งบประมาณ)  

คน  ๑๓ ๐   ทําร�วมกบั
ส�วน

ราชการ 

    

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเพ่ือก�อสร/าง  

   กศน.ตําบล 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�   เชิญเจ/าหน/าท่ีจาก กศน.แม�พริกชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นางริสา  วัฒนะรัตน� เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การ 
ครู กศน.แม�พริก   บริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และท�านสมาชิก 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ดิฉันเปSนตัวแทน จาก กศน.ตําบลแม�พริก 
จะได/มาชี้แจงรายละเอียดของการขอใช/ท่ีดินเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบล ซ่ึงทางศูนย�การ 
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม�พริก  ได/ทําหนังสือท่ี ศธ 
๐๒๑๐.๖๗๐๘/๘๐๙  ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอใช/พ้ืนท่ีเพ่ือการก�อสร/าง กศน.
ตําบล จํานวน ๑ ไร� ต/องส�งเอกสารไปท่ีสํานักงานใหญ�ท่ีกรุงเทพฯและเอกสารท่ีใช/จะต/อง
เปSนทรัพย�สินของ กศน. และจะต/องจัดทําคําขอจัดต้ังงบประมาณรายจ�าย ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ราการก�อสร/าง กศน.ตําบลท่ีมีความพร/อมในสถานท่ีก�อสร/าง 
พร/อมท้ังส�งเอกสารตัวจริงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  และทางองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก   ได/แจ/งให/   กศน.ตําบลแม�พริก  จํานวน ๒ งาน ทาง กศน.จึงขอ
ความเห็นชอบให/ กศน.ตําบลแม�พริก ใช/ท่ีดินเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบลแม�พริกเพ่ือใช/
ประกอบการพิจารณาขอจัดต้ังงบประมาณรายจ�าย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ต�อไป มีท�านใดจะมีข/อซักถามเก่ียวกับการขอใช/ท่ีดินเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบลแม�พริก 
หรือไม� เชิญค�ะ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
นายก อบต.แม�พริก ส�วนตําบลแม�พริก และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน เรื่อง การขอใช/ท่ีดินเพ่ือก�อสร/าง 
   กศน.ตําบลแม�พริก เปSนเรื่องท่ีดีซ่ึงจะเปSนศูนย�ราชการของตําบลแม�พริก และเปSนการ 



๓๗ 

 

ทํางาน แบบ ONE STOP SERVICE องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ขอใช/พ้ืนท่ีจาก
กรมธนารักษ� ประมาณ ๓๐ ไร� และได/คุยกับช�างแล/ว ต/องดูอาคารท่ีจะก�อสร/าง ทาง 
อบต.จะได/บูรณาการกับ กศน.แม�พริก เพ่ือจะได/ส�งเสริมอาชีพ และการฝeกอบรมเก่ียวกับ
อาชีพต�าง ๆ ให/กับผู/ท่ีสนใจ และเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และขอใช/พ้ืนท่ีของตําบลผา
ป)ง บริเวณสภาตําบลผาป)ง เปSนสถานท่ีก�อสร/าง กศน.ตําบลผาป)ง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกกับการส�งเสริมอาชีพในด/านการอบรมอาชีพต�าง ๆ และด/านเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงมีความสําคัญและประชาชนได/รับผลประโยชน�เม่ือ กศน.ไปก�อสร/างอาคารสํานักงาน 
ขอให/สมาชิกสภาฯ ได/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการขอใช/พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริกก�อสร/าง กศน.ในการขอใช/พ้ืนท่ีของโรงเรียนนั้นข้ันตอนยุ�งยาก 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�  เชิญท�านรองทองคํา จินะสะทุ�ง ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายทองคํา จินะสะทุ�ง เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การ 
รองนายก อบต.แม�พริก    บริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน 
   สําหรับเรื่องท่ีดินของสภาตําบลผาป)งเดิม นั้นมีสถานท่ีคับแคบไปหน�อย ซ่ึงเอกสารสิทธิ์ 
   สภาตําบลผาป)งได/โอนให/ อบต.แม�พริก เรียบร/อยแล/ว ไม�รู/ว�าอาคารท่ีจะก�อสร/างมีขนาด 
                               เท�าใด และจําเปSนจะต/องรื้ออาคาร กศน.ตําบลผาป)งเดิม 
นายถนอมชัย  ทิชัย สําหรับตําบลผาป)ง จะต/องไปทําประชาคมก�อน ประกอบกับทาง กศน.ยังไม�ได/ทําหนังสือ
นายก อบต.แม�พริก        มาให/ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะต/องนําเข/าท่ีประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมสภา
   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ครั้งต�อไป 
นายนิต  ปาเป78ยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การ 
ส.อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก บริหารส�วนตําบลแม�พริก มี เราควรให/ กศนตําบลแม�พริก ๑ ไร� เพ่ือเปSนสถานท่ีก�อสร/าง 
   สํานักงาน และส�วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข/อง 
นางสาวสมหมาย  ฟ)กเป7Lยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองนายกองค�การบริหารส�วน
หัวหน/าสํานักปลัด   ตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การ 
                                 บริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ด�วนท่ีสุดท่ี ศธ  
                                 ๐๒๑๐.๖๗(๐๒) ว ๙๙๕ ซ่ึงจะต/องส�งให/จังหวัดลําปางภายในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
                                  โดยต/องมีเอกสารแนบ ต/องเปSนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน กศน. ดังนี้   

1. ท่ีตั้งสถานท่ีก�อสร/าง (เลขท่ี หมู� ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย� 
2. โฉนดท่ีดินหน/า/หลัง 
3. เอกสารท่ีดินราชพัสดุ 
4. หนังสืออุทิศท่ีดิน 
5. รูปภาพ 
6. แสดงพิกัดแผนท่ี/ทําเลท่ีตั้ง 
ซ่ึงจะเปSนคําขอต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค�า
ก�อสร/าง กศน.ตําบล เพ่ือเปSนข/อมูลประกอบการพิจารณาของสํานักงบประมาณทาง 



๓๘ 

 

กศน.ขอใช/ท่ีดินเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบล จํานวน ๑ ไร� แต�ท�านนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก แจ/งให/ กศน.ตําบล ให/ใช/ท่ีดินเพ่ือการก�อสร/าง จํานวน ๒ งาน และไม�ทราบ
ว�าจะอยู�ก�อสร/างโซนไหน ขอให/ท่ีประชุมช�วยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ี 
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบล  จํานวน ๒ งาน หากเห็นชอบ 

กรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน  ๒๔ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าไม�เห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ี 
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบล  จํานวน ๒ งาน หากไม�
เห็นชอบ 

กรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ จํานวน  ๐ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าไม�เห็นชอบขอใช/พ้ืนท่ี 
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเพ่ือก�อสร/าง กศน.ตําบล  จํานวน ๒ งาน  
                               หากงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  งดออกเสียง จํานวน  ๐ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง  ขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป ๓๐๔๕ บ/านแม�เชียงรายลุ�ม 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�    เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสภาองค�การบริหารส�วน
นายก อบต.แม�พริก ตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน สืบเนื่องจากการประชุมสภา   
                                ครัง้ท่ีแล/ว ได/ชี้แจงรายละเอียดของถนนถ�ายโอน ซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การ 

บริหารส�วนจังหวัดลําปาง ในช�วงท่ีผ�านมามีป)ญหาเรื่องการซ�อม และการออกแบบถนน  
และขาดของผิวจราจรท่ีมีอยู�เดิม ซ่ึงแคบลง และทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางก็ 
ได/ทราบป)ญหาว�าพ้ืนท่ีก�อสร/างมีป)ญหาอะไร ในการก�อสร/างป7ท่ีผ�านมา ผิวจราจรแคบ
กว�าเดิม ซ่ึงไม�สามารถแก/ไขได/ การก�อสร/างก็มีป)ญหา ซ�อมแล/วสภาพถนนก็ไม�ดีข้ึน ซ่ึงได/
จัดทําแผนและขอโครงการท่ีมีป)ญหาอยู� ๓ โครงการ ๓ เส/นทาง ประกอบด/วย 

1. สายถนน ลป ๓๐๔๕ สายเชื่อมระหว�างบ/านเด�น ถึงบ/านแม�เชียงรายลุ�ม ระยะทาง ๔๗ 
กิโลเมตร 

2. สายถนน ลป ๔๐๖๐ สายเชื่อมระหว�างบ/านผาป)งกลาง ถึงบ/านโปdงขาม ต.แม�ปุ 
ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร 

3. ถนนสาย ลป ๓๐๑๑ สายเชื่อมระหว�างบ/านนาริน ถึงบ/านนาเบ้ีย ตําบลนาโปdง
ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร 

ทุกวันนี้มีป)ญหาเรื่องการซ�อมแซมถนนท้ังสามสายนี้ เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริกไม�สามารถไปซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดได/ เนื่องจากไม�ใช�ทรัพย�สินขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก ถ/าเปSนถนนของ อบต.ก็สามารถซ�อมแซมได/ ถ/าเกินศักยภาพก็ทําเรื่อง
ไปท่ี องค�การบริหารส�วนจังหวัด และ หน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง เช�น กรมทางหลวงชนบท 
กรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน  
 
 
 



๓๙ 

 

นายศิลปCชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ท�านสมาชิกสภาองค�การส. 
อบต. ม. ๔ ต.ผาป)ง        บรหิารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู/บริหารท/องถ่ินทุกท�าน สําหรับเรื่อง ขอความเห็นชอบ 

พิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป ๓๐๑๑ นาริน ใม�อยู�ในระเบียบวาระการประชุม เห็นควร
นําเข/าสมัยประชุมสมัยสามัญ ครั้งต�อไป  

นายสามารถ ไชยอาษา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เรียนท�านสมาชิกสภาองค�การ 
ส. อบต. ม. ๕ ผาป)ง บริหารส�วนตําบลแม�พริก และ ผู/บริหารท/องถ่ิน ทุกท�าน เรื่องนี้ได/ไปประสานกับเทศบาล 

ตําบลแม�ปุ แล/วหรือยัง กับการรับโอนถนนเส/นนี้ครับ 
นายไพรัตน�  คันธชุมภู เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เรียนท�านสมาชิกสภาองค�การ 
ส. อบต. ม. ๒ ผาป)ง บริหารส�วนตําบลแม�พริก และ ผู/บริหารท/องถ่ิน ทุกท�าน  ถนนสาย ลป ๔๐๖๐ เชื่อม 

ระหว�างบ/านผาป)งกลาง ถึงบ/านโปdงขาม ตําแลแม�ปุ  ซ่ึงอยู�ในเขตเทศบาลตําบลแม�ปุ เปSน 
ถนนท่ีคาบเก่ียวระหว�างองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก กับเทศบาลตําบลแม�ปุ อยาก
ทราบว�าเขตรับผิดขอบของเราอยู�ตรงไหน แล/วจะมีป)ญหาไหมกรณีท่ีเรารับโอนมาเปSน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ขอให/ดูจุดพิกัดด/วย และให/ประสานเรื่องนี้กับ
เทศบาลตําบลแม�ปุ เพ่ือท่ีจะได/ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข/องเก่ียวกับเรื่องนี้ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับ
ประธานสภาฯ  โอนถนนสาย ลป ๓๐๔๕ บ/านแม�เชียงรายลุ�มหากเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน  ๒๒ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับ
ประธานสภาฯ  โอนถนนสาย ลป ๓๐๔๕ บ/านแม�เชียงรายลุ�มหากไม�เห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน  ๑ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับ
ประธานสภาฯ  โอนถนนสาย ลป ๓๐๔๕ บ/านแม�เชียงรายลุ�มหาก งดออกเสียง กรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  งดออกเสียง จํานวน  ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่อง  ขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป ๔๐๖๐ บ/านผาป)งกลาง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� สําหรับรายละเอียดได/คุยกันไปแล/วในวาระท่ี ๗ ไปเรียบร/อยแล/ว มีท�านใดจะเสนอในท่ี 
ประธานสภาฯ  ประชุมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป ๔๐๖๐ 
   บ/านผาป)งกลาง   สําหรับการขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป ๓๐๑๑ 
   บ/านนาริน จะนําไปพิจารณาในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งต�อไป  
มติท่ีประชุม  ไม�มี  
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับ
ประธานสภาฯ  โอนถนนสาย ลป ๔๐๖๐ บ/านผาป)งกลาง หากเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน  ๒๑ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับ
ประธานสภาฯ  โอนถนนสาย ลป ๔๐๖๐ บ/านผาป)งกลาง หากไม�เห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน  ๐ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี จะขอมติท่ีประชุมว�าขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับ
ประธานสภาฯ  โอนถนนสาย ลป ๔๐๖๐ บ/านผาป)งกลาง หากงดออกเสียง กรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  งดออกเสียง จํานวน  ๓ เสียง 
 
 
 



๔๐ 

 

นายศิลปCชัย  ทิพย�มา สําหรับเรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาขอรับโอนถนนสาย ลป ๓๐๑๑   สายเชื่อม 
ส.อบต. ม.๔ ต.ผาป)ง  ระหว�างบ/านนาริน ถึงบ/านนาเบ้ีย ตําบลนาโปdงระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร ไม�อยู�ใน 

ระเบียบวาระ ถือว�าสอดไส/ เห็นควรนําเข/าในคราวประชุมครั้งต�อไป ครั้งนี้ทําได/ และครั้ง 
ต�อไปก็เอาเปSนแบบอย�าง ฉะนั้นเรื่องนี้เอาในสมัยประชุมสามัญครั้งต�อไป 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริการส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
นายก อบต.แม�พริก ส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ  สําหรับเรื่องนี้เม่ือสภามีความเห็นว�าควรนําเข/าท่ีประชุม 

สมัยสามัญครั้งต�อไป ก็ไม�เปSนไรก็เอาเข/าในสมัยประชุมสภาองค�องค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก ครั้งต�อไปก็ได/ครับ           

ระเบียบวาระท่ี ๙  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย 
          แม�น้ําวัง หมูท่ี  ๓  ตําบลแม�พริก 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญผู/ท่ีเก่ียวข/องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับขอความเห็นชอบขอกําหนดพ้ืนท่ีท่ี
ประธานสภาฯ              เหมาะสม(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบลแม�พริก 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสภาองค�การบริหารส�วน
นายก อบต.แม�พริก ตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ เก่ียวข/องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับขอความเห็นชอบขอ 

กําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบล 
แม�พริก และบ/านวังสําราญ หมูท่ี ๖ ตําบลแม�พริก เนื่องจากมีพ่ีน/องประชาชนได/ขอ
อนุญาตดูดทราย ซ่ึงมีอยู� ๒ จุด คือ จุดบ/านแม�เชียงรายลุ�ม และ จุดบ/านวังสําราญซ่ึง
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได/ทําหนังสือไปให/ผู/ใหญ�บ/านบ/านแม�เชียงรายลุ�ม และ
บ/านวังสําราญ ไปทําประชาคม โดยมีเจ/าหน/าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลร�วม
ประชาคมด/วย ท่ีบ/านแม�เชียงรายลุ�ม ประชาคมบ/านแม�เชียงรายลุ�ม มิมติเห็นชอบให/
ดําเนินการ บ/านวังสําราญ ไม�ผ�าน การประชาคม แต�ก็ต/องรายงานให/สภาฯ ทราบ ท่ีผ�าน
การประชาคมคือหมู�ท่ี ๓ บ/านแม�เชียงรายลุ�ม ซ่ึงในการทําโซนนิ่ง และใครท่ีจะมาขอดูด
ทราย เพ่ือทําการค/า จะสามารถดําได/เฉพาะในโซนนิ่งเท�านั้น  ในการขออนุญาตดูดทราย
บ/านแม�เชียงรายลุ�ม จะมีระยะ ๔๐๐ เมตร   ท้ังนี้เปSนเรื่องของท/องถ่ิน ๒ ท/องถ่ินท่ี
ประสานงานกันเก่ียวกับเรื่องขออนุญาตดูดทราย และจะต/องมีการประชุมผู/ท่ีได/รับ
ผลกระทบ และทําประชาคมหมู�บ/าน ว�ามีผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีหมู�บ/านจะได/รับ
การจากดูดทราย ท้ังสองฝ)Lง และท้ังสองท/องถ่ิน  ส�วนเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ได/
ดําเนินการไปเรียบร/อยแล/ว ส�วนของ อบต.เรายัง ซ่ึงในการขอโซนนิ่ง ท่ีดินได/อนุญาตให/
ดูดทรายได/คราวต�อไปผู/ท่ีจะประสงค�จะดูดทราย จะต/องขออนุญาตจะต/องทําประชาคม
อีกรอบหนึ่ง และเข/าท่ีประชุมสภาท/องถ่ินอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้เปSนการขอความเห็นชอบ
โซนนิ่งเฉย ๆ โดยจะให/ดูดทรายเฉพาะบริเวณโซนนิ่งเท�านั้น ต/องไปทําประชาคม ผ�าน
แล/วต/องเข/าเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาท/องถ่ินอีกรอบหนึ่ง ซ่ึงเปSนการดําเนินการตาม
ระเบียบฯ การดําเนินการเหมือนกับการขอความเห็นชอบจากสภาท/องถ่ิน เหมือนกับท่ีขอ
อนุญาตขอใช/พ้ืนท่ีปdา สร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง ทุกอย�างต/องขออนุญาตผ�านสภา ผมยัง
สงสัยการก�อสร/างอ�างเก็บน้ําผาวิ่งชู/ ซ่ึงได/ดําเนินการไปแล/ว ซ่ึงเปSนห�วงว�าจะมีป)ญหา 
เรื่องการขออนุญาตขอใช/พ้ืนท่ี กําลังติดตามเรื่องอยู� ซ่ึงเรื่องนี้ก็ยังไม�ผ�านความเห็นชอบ
จากสภาท/องถ่ินเรา  สําหรับการขออนุญาตดูดทราย หรือ  การทํา Zoning เม่ือผ�านแล/ว 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกก็จะมีรายได/เพ่ิมจากค�าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ดูดทราย ผมขอชี้แจงเพียงแค�นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
 



๔๑ 

 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญผู/ใหญ�บ/าน หมู�ท่ี ๓ บ/านแม�เชียงรายลุ�ม ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายโอฬาร  กันทะวงศ� เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การ 
ผญบ.ม.๓ ต.แม�พริก บริหารส�วนตําบลแม�พริก นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วน 

ตําบลแม�พริกท้ังสองท�าน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ผมขอ
อนุญาตชี้แจงเรื่อง การขอนุญาตโซนนิ่ง บ/านแม�เชียงรายลุ�ม ตามท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก ได/ทําหนังสือถึงผู/ใหญ�บ/าน ประกาศ  และประชาสัมพันธ� ให/ชาวบ/านมารับ
ฟ)งการเก่ียวกับการโซนนิ่ง เพ่ือมติท่ีประชุม ให/ความเห็นชอบขอกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบลแม�พริก และมี
ผู/ประกอบการ ได/ไปร�วมชี้แจงด/วย เพ่ือได/รับฟ)งผลดีผลเสีย และผลกระทบ ซ่ึงมีเจ/าหน/าท่ี
จากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเข/าร�วมประชุมประกอบด/วย   คุณสมหมาย ฟ)ก
เป7ยม นายนิรันดร� ยะฟู นายอุทัย ปลัดนู ได/ชี้แจงเก่ียวGPS ซ่ึงชาวบ/านฟ)งแล/วค�อนข/าง
มึนตึบ  บริเวณท่ีจะขออนุญาตดูดทราย แต�ชาวบ/านก็ไม�เข/าใจ และคุณสมหมาย ก็ได/
ชี้แจงชี้แจงไป ๒ ถึง ๓ รอบ เก่ียวกับเรื่องขอกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม(Zoning) 
ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบลแม�พริก เพ่ิมเติมการจัดโซนนิ่ง ซ่ึงมี
การจัดกัดเขตพ้ืนท่ี ท่ีจะขออนุญาตดูดทราย ซ่ึงการดูดทรายนี้จะมีผลกระทบน/อยมาก ซ่ึง
จะมีหน/าท่ีจากทุกภาคส�วนท้ังภาครัฐและเอกชน คอยกํากับดูแล  และผมได/ชี้แจงเพ่ิมว�า
การจัดการโซนนิ่งนั้น จัดการเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงผู/ประกอบการแต�ละรายนั้น ถ/าได/อนุญาตให/ดูด
ทรายบริเวณนี้ จากทางเหนือไปทางให/ก่ีเมตร ก่ีกิโลเมตรประมาณนี้ และได/ชี้แจงห
ชาวบ/านเข/าใจว�า ผลกระทบท่ีจะได/รับนั้นมีน/อย กลัวว�าตลิ่งจะพัง ซ่ึงเจ/าของท่ีท่ีอยู�ตรง
นั้น เปSนห�วงว�ามันจะทรุด ซ่ึงทางผู/ประกอบการจะเปSนผู/รับผิดชอบ ส�วนผู/ประกอบการ 
จะรับผิดชอบดูดทรายท่ีอยู�ในบริเวณท่ีได/กําหนดไว/เท�านั้น ผลกระทบมีน/อย ประโยชน�ท่ี
ได/รับมีหลายหมู�บ/านในเขตตําบลแม�พริก จะได/ซ้ือทรายในราคาท่ีถูกลง ในการใช/ในการ
ก�อสร/างต�าง ๆ ซ่ึงป)จจุบันเราจะต/องไปซ้ือท่ีอําเภอเถิน ราคาก็แพง ระยะทางก็ไกล ถ/าเรา
มีการจัดการโชนนิ่งเก่ียวกับการดูดทราย ก็จะทําให/ราคาทรายลดลง และการขนส�งใกล/
ข้ึนประหยัดเวลาและประหยัดเงิน  และผมไม�ได/เข/าข/างผู/ประกอบการและไม�มี
ผลประโยชน�กับผู/ประกอบการแต�ประการใด ซ่ึงผู/ท่ีจะได/ผลกระทบก็มีน/อยมาก และ
ตําบลแม�พริกจะได/รับผลประโยชน�มากว�า ด/านการขนส�งและประหยัดค�าใช/จ�ายในการ
จัดซ้ือทราย ท้ังนี้แล/วแต�ว�าทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกว�าจะอนุมัติให/ความ
เห็นชอบหรือไม�ก็ได/ แล/วแต�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผมมีเรื่องชี้แจงเพียง
เท�านี้ครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธวงศ� เชิญท�านวิทยา กองใจ ได/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ ในฐานะท่ีเปSนสมาชิกสภาองค� 
ประธานสภาฯ  การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หมู�ท่ี ๓ บ/านแม�เชียงรายลุ�ม เชิญครับ 
นายวิทยา  กองใจ เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านรองประธานสภาองค�การ 
ส.อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก บริหารส�วนตําบลแม�พริก  ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านรองนายก 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท้ัง ๒ ท�าน  และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมเห็นด/วยกับท�านผู/ใหญ�บ/าน ท่ีได/พูดไปแล/ว 
เก่ียวกับเรื่องประชาคม ทางหมู�บ/านได/ช�วยกันและพร/อมกันท่ีจะสนับสนุนการขออนุญาต 
 
 



๔๒ 

 

ดูดทราย ขอนําเรียนท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านว�าจะต/อง
ใช/เวลาอีกนาน ไม�ใช�ว�าจะดูดทรายได/เด๋ียวนี้ จะมีผลดีมากกว�าผลเสีย อย�างท่ีผู/ใหญ�บ/าน
ได/พูดมา ผมขอยกตัวอย�าง เช�นท่ี วังว/า  มีป)ญหา แต�พวกเราไม�ต/องกลัวป)ญหาเก่ียวกับ
เรื่องนี้ ผมขอให/สมาชิกช�วยกันให/ความเห็นชอบเก่ียวกับเรื่องโซนนิ่งนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบขอกําหนด
ประธานสภาฯ  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบลแม�พริก 
   หากเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ จํานวน  ๒๔ เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมไม�เห็นชอบขอกําหนด
ประธานสภาฯ  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบลแม�พริก 
   หากเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  ไม�เห็นชอบ จํานวน ๐ เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� ถ/าไม�มี ถ/าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมงดออกเสียงเห็นชอบขอกํา
ประธานสภาฯ  กําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม(Zoning) ท่ีสามารถอนุญาตดูดทราย แม�น้ําวัง หมู�ท่ี  ๓  ตําบล 

แม�พริกหากเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร 
นายก อบต.แม�พริก ส�วนตําบลแม�พริกผู/ทรงเกียรติ และแขกผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ ดังนี้ 

1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านท่ีมาร�วมกิจกรรมวัน
ลอยกระทง ท่ีบ/านแม�เชียงรายลุ�ม  

2. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ท่ีมาร�วมกิจกรรม 
วันพ�อแห�งชาติ 

3. เรื่องภัยแล/ง หมู�บ/านใดท่ีได/รับกระสอบทรายไปขอให/ดําเนินการ และให/ถ�ายรูป 
ก�อนทํา ขณะทํา ทําเสร็จแล/ว และให/ดําเนินการโดยด�วนด/วย 

4. เรื่อง บ�อน้ําต้ืน ป7 ๒๕๕๙ ทางกองช�าง และคณะผู/บริหาร จะไปออกสํารวจบ�อน้ําต้ืน 
เพ่ือแก/ไขป)ญหาภัยแล/ง โดยจะไปพบ กํานัน ผู/ใหญ�บ/าน สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลในหมู�บ/าน เพ่ือจะได/ทราบป)ญหาความต/องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. เรื่อง นโยบายในการทํางานจะทํางานเปSนทีมระหว�างผู/บริหาร ฝdายสภา และฝdาย
ท/องท่ี เปSนโครงการคล/ายกับอําเภอ เปSนโครงการเยี่ยมผู/นําทุกหมู�บ/าน ไม�ว�าจะเปSน 
กํานัน ผู/ใหญ�บ/าน ผู/นําชุมชน สมาชิกสภาท/องถ่ิน อสม.คณะกรรมการหมู�บ/าน โดย
จะมีคณะผู/บริหารท/องถ่ิน ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล หัวหน/าสํานักปลัด หัวหน/า
ส�วนการคลัง ผู/อํานวยการกองช�าง และเจ/าหน/าท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล ไปร�วม
ด/วย เพ่ือจะได/ไปรับทราบป)ญหาของหมู�บ/าน จะได/แก/ป)ญหาในป7งบประมาณ ๒๕๖๐ 
สร/างความสัมพันธ�ระหว�างองค�การบริหารส�วนตําบลกับหมู�บ/าน บุกถึงบ/านเพ่ือ
รับทราบป)ญหา อุปสรรคต�าง ๆ เพ่ือนํามาแก/ไข จะเอาต/องการของชาวบ/านจริง และ 
 
 



๔๓ 

 

อาจโชคดีกรณีท่ีหมดวาระ อาจจะได/อยู�ต�ออีก ๒ – ๓ ป7 จนกว�าจะมีการเลือกต้ัง 
และป7ใหม�จะได/นํากระเช/าไปสวัสดีป7ใหม� กํานัน ผู/ใหญ�บ/าน ทุกหมู�บ/าน สําหรับเรื่อง
นโยบายท่ีจะมีการยุบ อบต. เปSนเทศบาล นั้น จะมีการเปลี่ยนชื่อจาก องค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก เปSน องค�การบริหารส�วนตําบลผาป)งHแม�พริก เพ่ือเตรียมความ
พร/อมก�อนท่ีจะเปSนเปSนเทศบาล เม่ือเปSนเทศบาลแล/ว ก็จะมีอํานาจหน/าท่ีมากข้ึน 
กองช�างก็จะมีงานเพ่ิมข้ึน ช�วงนี้งานมีมาก โดยเฉพาะโครงการตําบลละ ๕ ล/าน  เปSน
โครงการกระตุ/นเศรษฐกิจ และต�อไปเราจะต/องเตรียมพร/อมเพ่ือท่ีจะรองรับเก่ียวกับ
ป)ญหาภัยแล/งท่ีจะเกิดข้ึนในป7 ๒๕๕๙ เราจะลดข/อขัดแย/ง และทํางานเปSนทีม ใน
เวลาท่ีเหลืออยู�อีก ๒H๓ ป7 ข/างหน/า เพ่ือพัฒนา อบต.แม�พริก เรื่องไฟก่ิง จะไป
ดําเนินการภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได/รับแจ/ง ต�อไปนี้จะทํางานแบบเชิงรุก และขอ
ประชาสัมพันธ� วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เชิญร�วมงานบ/านสันข้ีเหล็ก มีรําวงย/อนยุค 
วันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๕๙  งานผ/าปdาสร/างอ�างเก็บน้ําห/วยต/อง วันท่ี ๘ – ๙  มกราคม    
๒๕๕๙ งานท่ีวัดผาป)งกลาง  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานศิษย�เก�าโรงเรียนแม�พริก
วิทยา และวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๙ งานศิษย�เก�าโรงเรียนศักด์ิสุนันท�วิทยา  มีเรื่องจะ
ชี้แจงแค�นี้ครับ 

นายนิรันดร� ยะฟู       เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การ 
จนท.วิเคราะห�ฯ                 บริหารส�วนตําบลแม�พริก คณะท�านผู/บริหารท/องถ่ินทุกท�าน ผมมีเรื่องชี้แจงดังนี้ 

1. ขอขอบคุณท่ีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท่ีช�วยกรอกแบบ
สํารวจความพึงพอใจ 

2. ขอขอบคุณท่ีช�วยทําบุญสร/างเจดีย� วัดนาโปdงใต/  มีเงินบริจาค รวมกันแล/ว 
๖,๐๐๐ บาท 

3. โทรศัพท� มีไลน� ขอให/เข/ากลุ�มของ อบต.แม�พริกด/วยครับเพ่ือใช/ในการติดต�อ
ราชการ ถ/าไม�มีไลน�ก็ไม�เปSนไรครับ 

นายสมัก  เกตเพ็ช      เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหาร 
ส.อบต. ม.๕ ต.ผาป)ง      ส�วนตําบลแม�พริก  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู/ทรงเกียรติ 

     ทุกท�าน ขอนําเรียนถามท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เรื่อง โครงการ 
    ก�อสร/างราวกันตก เรื่องไปถึงไหนแล/ว มันนานแล/วครับ ชาวบ/านรอคําตอบว�าจะ 
    ก�อสร/างเม่ือไหร� ขอบคุณครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย     เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การ
นายก อบต.แม�พริก    บริหาร ผู/ทรงเกียรติทุกท�าน  ท่ีจริงได/ประกาศไปรอบหนึ่งแล/ว มีผู/มายื่นรายเดียว 

    คุณสมบัติไม�ได/ แล/วจะใช/อํานาจห/าแสน ตกลงจ/างก็ใช/ไม�ได/เพราะว�าโครงการใดท่ีได/ 
     ดําเนินการไปแล/ว ก็ต/องดําเนินการต�อ จึงต/องดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ   
    และช�วงนี้งานโครงการตําบลละ ๕ ล/านก็ยุ�งมาก เพราะอําเภอขอยืมตัวช�างไป     
    ประมาณการราคาก�อสร/าง ซ่ึงอาจจะทําให/งานช�วงนี้ล�าช/าไปนิดหนึ่ง สําหรับโครงการ    
    ก�อสร/างราวกันตก จะได/ดําเนินการสอบราคาครั้งท่ี ๒ ต�อไป เพ่ือให/เปSนไปตาม   
    ระเบียบพัสดุฯ และใช/วิธีพิเศษต/องไปประกาศสอบราคาครบ ๓ รอบ กรณีครั้งท่ี ๒  
    ยังไม�มีผู/มายื่นซองสอบราคา   ส�วนบ/านแม�พริกบน จนผมไม�ไปในหมู�บ/าน เพราะผู/   
    รับจ/างไม�มาทํางาน และได/ทําหนังสือเตือนไปแล/ว ๒ ครั้ง ถ/าหมดสัญญาถ/ายังไม�เข/า  
 
 
 



๔๔ 

 

   ดําเนินการต�อจะต/องถูกค�าปรับ ตามระเบียบฯ บ/านเด�นอุดม ก็จะดําเนินการประกาศ    
   ให/ ถ/าอีกสองครั้งไม�มีใครมายื่น ก็จะต/องใช/วิธีพิเศษ ต�อไป และช�วงนี้บุคลากรของเรา   
  ไม�พอ โดยเฉพาะช�าง จะต/องไปช�วงงานประมาณการราคาโครงการ ๕ ล/าน และจะมี 
  การไปชี้แจงเก่ียวกับประมาณการราคากลางท่ีได/เสนอไปด/วย และราคากลางท่ีทํา 
  จะต/องเปSนป)จจุบัน  และภายในเดือนกุมภาพันธ� โครงการป7 ๒๕๕๘ คงจะดําเนินการไป 
  หมด และจะได/ดําเนินการโครงการของป7งบประมาณ ๒๕๕๙ ต�อไป ซ่ึงจะได/ดําเนินการ  
 ให/เร็วกว�าป7งบประมาณ ๒๕๕๘ ต�อไป  ขอบคุณครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีท�านนายกได/พูดไปแล/ว ประกาศสอบราคาแล/วไม�ใครมายื่นซองสอบราคา จึง 
ประธานสภาฯ  จําเปSนต/องประกาศสอบราคาอีกรอบหนึ่ง  มีท�านใดจะเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� 

 ถ/าไม�มีผมขอปTดการประชุม และขอให/เดินทางโดยสวัสดิภาพ                                      
 

 
                                            ปTดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น.  

   
 

(ลงชื่อ)             
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู/บันทึก 
 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)         

    (นายอ9อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 


