บันทึกการประชุมสภาองคการสวนตําบลแมพริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห1องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
22222222222222222222222222222
ผู1มาประชุม
ลําดับที่

ชื่อ 2 สกุล

ตําแหนง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายประจักษ ฮอธิวงศ
นายอดุลย เกษรพรม
นายยิ่ง
พอยะ
นายวิทยา กองใจ
นายสงา
ป?ญญาดิษวงศ
นายชาญกิจ ป?ญญาดิบวงศ
นายจรัญ ดีหล1า
นายสุข
ยศวงศ
นายพิสิฐ
วงศสี
นายสายันต แก1วกองเครือ
นายสมใจ ชาวงษ
นางสาววิยะดา โม1จันทร
นางสาคร อุปาละ
นายนิต
ปาเป%Cยม
นายเชิด
ป?ญญาชัย
นายอDอด คําภิระเตรียมวงศ
นายสมศักดิ์ เมืองเหมอะ
นายสุคนธ สุรินทรบาง
นายวิญFู ทิพยพิมพวงศ
นายไพรัตน คันธชุมภู
นายถนอม เมืองเหมอะ
นายวราวุฒิ เสนจุ1ม
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ
นายศิลปIชัย ทิพยมา
นายสมัก
เกตเพ็ช
นายสามารถ ไชยอาษา
นายนันทวัฒน เตชะ

ประธานสภา อบต.แมพริก
รองประธานสภา อบต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แมพริก
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.แมพริก

ลายมือชื่อ
ประจักษ ฮอธิวงศ
อดุลย เกษรพรม
ยิ่ง
พอยะ
วิทยา กองใจ
สงา
ป?ญญาดิษวงศ
ชาญกิจ ป?ญญาดิบวงศ
จรัญ ดีหล1า
สุข
ยศวงศ
พิสิฐ
วงศสี
สายันต แก1วกองเครือ
สมใจ ชาวงษ
วิยะดา โม1จันทร
สาคร อุปาละ
นิต
ปาเป%Cยม
2ลา2
อDอด
คําภิระเตรียมวงศ
สมศักดิ์ เมืองเหมอะ
สุคนธ
สุรินทรบาง
วิญFู
ทิพยพิมพวงศ
ไพรัตน คันธชุมภู
ถนอม
เมืองเหมอะ
วราวุฒิ เสนจุ1ม
กิตติคุณ เสนสุวรรณ
ศิลปIชัย ทิพยมา
สมัก
เกตเพ็ช
สามารถ ไชยอาษา
นันทวัฒน เตชะ
๒/ ผู1เข1ารวม...

2๒2
ผู1เข1ารวมประชุม
คณะผู1บริหารองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ 2 สกุล
นายถนอมชัย ทิชัย
นายทองคํา จินะสะทุง
นางสาวกรรณิกา แก1วน1อย

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานายก อบต.แมพริก

ลายมือชื่อ
ถนอมชัย ทิชัย
ทองคํา จินะสะทุง
กรรณิกา แก1วน1อย

ผู1เข1ารวมประชุม
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ1าง องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ลําดับที่

ชื่อ 2 สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวสมหมาย ฟ?กเป%Mยม
นางกฤตธีรา คําภิธรรม
นายสมคิด ฮอธิวงศ
นายโสฬส มุยแดง
นายนิรันดร ยะฟู
นางสาววันวิสาข โพธิ
นายอุทัย ปลัดนู
นางสาวนฤมล ปOอเครือ
นางสาวชนันธร ปวงดี
นางสาวกาญจนี ศรีวิชัยวงค
นางสาวปราณีต เครือคําวัง
นายศรัณย มะหลีแก1ว

๑๓

นายสงัด สุยะทา

ตําแหนง
หัวหน1าสํานักปลัด
ผู1อํานวยการกองคลัง
นายชางโยธา
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นายชางโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักทรัพยากรบุคคล
เจ1าพนักงานธุรการ(กองชาง)
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด)
เจ1าพนักงานปOองกันฯ
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย)
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย

ลายมือชื่อ
สมหมาย ฟ?กเป%Mยม
กฤตธีรา คําภิธรรม
สมคิด ฮอธิวงศ
โสฬส มุยแดง
นิรันดร ยะฟู
วันวิสาข โพธิ
อุทัย ปลัดนู
นฤมล ปOอเครือ
ชนันธร ปวงดี
กาญจนี ศรีวิชัยวงค
ปราณีต เครือคําวัง
ศรัณย มะหลีแก1ว
สงัด

สุยะทา

ผู1เข1ารวมประชุม
ผู1เข1ารวมรับฟ?งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ลําดับที่
๑

ชื่อ 2 สกุล
นางสมรักษ พันธะโฮม

ตําแหนง
ผญบ. หมูที่ ๘ ตําบลแมพริก

ลายมือชื่อ
สมรักษ พันธะโฮม
๓/บันทึกรายงาน....

2๓2
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห1องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
…………………………….
ครบองคประชุม
นายนันทวัฒน เตชะ
เลขานุการสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองคประชุม มีผู1มารวมประชุม จํานวน ๒๕ ทาน ผู1ไมมา
รวมประชุม จํานวน ๑ ทาน คือ นายเชิด ป?ญญาชัย ส.อบต. หมูที่ ๑๐ โดยมี
นายประจักษ ฮอธิวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทําหน1าที่เปTน
ประธาน ในที่ประชุม และ ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกทานพนมมือบูชาพระรัตนตรัย
ประธานสภาองคการบริหารสวนกลาวเปUดประชุมและ ดําเนินการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เรียกประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ
นายประจักษ ฮอธิวงศ เรี ย น ทานผู1 บ ริ ห าร ทานสมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก ผู1 ท รงเกี ย รติ
ประธานสภาฯ
ผู1เข1ารวมประชุม ทุกทาน วันนี้เปTนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ และได1กลาวเปUดประชุมและดําเนินการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป%
๒๕๕๙ เรียกประชุมดังนี้ สําหรับเรื่องแจ1งของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ไมมี
เรื่องที่แจ1งให1ทราบ
นายประจักษ ฮอธิวงศ ทานคณะผู1บริหารจะมีเรื่องที่จะแจ1งให1ทราบหรือเปลาครับ
ประธานสภาฯ
นายถนอมชัย ทิชัย
ไมมีครับ
นายก อบต.แมพริก
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานสมาชิก อบต.แมพริก ทานใดจะมีเรื่องให1ทราบไหมครับ ถ1ามีขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายประจักษ ฮอธิวงศ เรียน ทานผู1บริหารท1องถิ่น ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ประธานสภาฯ
ผู1ทรงเกียรติ ผู1แทนประชาคม และผู1เข1ารวมประชุมทุกทาน ซึ่งรายงานประชุมได1สงให1
พร1อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล1ว ทานสมาชิก คงจะได1อานมาเรียบร1อยแล1ว
มีทานใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔
๔/ เดือน พฤษภาคม .....

2๔2
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือไม ถ1าไมมี ผมขอมติที่ประชุม วาจะรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยการยกมือขึ้น
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
2เห็นชอบ รับรอง จํานวน ๒๕ เสียง
นายประจักษ ฮอธิวงศ
มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่
ประธานสภาฯ
๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
2ไมเห็นชอบ รับรอง จํานวน ๐ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒)
นายประจักษ ฮอธิวงศ เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริกได1ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประธาสภาฯ
แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เชิญครับ
นายถนอมชัย ทิชัย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิกสภา
นายก อบต.แมพริก
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1ารวมประชุมทุกทาน
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1จัดทํารางแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2
๒๕๖๒) จะครอบคลุมทั้ง ๘ ด1าน ซึ่งได1ผานการประชาคมหมูบ1านในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท1องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท1องถิ่นแล1ว และมีโครงการพัฒนาพัฒนารายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบด1วย
๑. ด1านโครงสร1างพื้นฐาน
๒. ด1านแหลงน้ํา
๓. ด1านสังคม
๔. ด1านเศรษฐกิจ
๕. ด1านสาธารณสุข
๖. ด1านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๗. ด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
๘. ด1านการเมืองการบริหาร
เพื่อนําแผนพัฒนาสามป%ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
นายประจักษ ฮอธิวงศ เชิญ หัวหน1าสํานักปลัด อบต.แมพริก ได1ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามป%
ประธานสภาฯ
(พ.ศ.๒๕๖๐2๒๖๕๒) เชิญครับ
น.ส.สมหมาย พักเป%Mยม เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานรองประธานสภาองคการ
หัวหน1าสํานักปลัด
บริหารสวนตําบลแมพริก ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทุกทาน
วันนี้เปTนพิจารณารางแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพื่อขอความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข1อ ๑๗ ระบุวา การจัดทํา
แผนพัฒนาสามป%ให1ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่นรวมกับประชาคมท1องถิ่นกําหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให1สองคล1องกันวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
๕/ ยุทธศาสตร......
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ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคล1องกับป?ญหาความต1องการของประชาชนและชุมชน
โดยให1นําข1อมูลพื้นบานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และข1อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป%
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่นรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนาป?ญหาความต1องการและข1อมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป%แล1ว
นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป%เพื่อนําเสนอ
ผู1บริหารท1องถิ่น
๔. ผู1บริหารท1องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป%และประกาศใช1
แผนพัฒนาสามป%
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลให1ผู1บริหารท1องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามป%ตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อให1ความเห็นชอบกอนแล1วผู1บริหารท1องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป%ตอไป
ซึ่งแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๐๕๖๒) ได1ผานการประชาคมหมูบ1าน
หนวยงานตาง ๆ และตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได1ประชุม เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได1ผานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท1องถิ่น โดยมาปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปTนประธานแล1วนําเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท1องถิ่น โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปTนประธาน แล1วนํารางแผนพัฒนา
สามป%(พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) นําเสนอผู1บริหารท1องถิ่น เพื่อนําเสนอรางแผนพัฒนาสามป%ตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อให1ความเห็นชอบกอนแล1วผู1บริหารท1องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป%ตอไป ขอให1ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแมพริก ทุกทานได1พิจารณาตามโครงการตาง ๆ ที่ได1จัดทําขึ้นตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพื่อประกอบการพิจารณาให1ความเห็นชอบ ตอไป ถ1ามีทานใดมีข1อ
สงสัยก็สอบถามได1
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีสมาชิกทานได1มีข1อสงสัยหรือมีข1อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวแผนพัฒนาสามป%
ประธานสภาฯ
(พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) หากไมมีจะขอมติที่ประชุมวาจะให1ความเห็นชอบรางแผนพัฒนา
สามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒)
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
2เห็นชอบ จํานวน ๒๕ เสียง
นายประจักษ ฮอธิวงศ
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒)
ประธานสภาฯ
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
2ไมเห็นชอบ จํานวน ๐ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม เชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาฯ
๖/ นายนันทวัฒน....
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นายนันทวัฒน เตชะ
ปลัด อบต.แมพริก

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1ารวมประชุมทุกทาน
ด1วยองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1รับหนังสือจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง
เรื่อง ขอความอนุเคราะหสนับสนุนการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะ
ชวยเหลือประชาชนในชุมชนที่จะเข1าสูกระบวนการยุติธรรมหรือไมได1รับความเปTนธรรม
ในด1านกฎหมาย ผานกลไกลของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีการดําเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนยยุติธรรมชุมชนตามโครงสร1างคณะกรรมการและแนว
ทางการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับตําบล ซึ่งมีโครงสร1าง ดังนี้
โครงสร1างคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรม
ชุมชน ประกอบด1วย
๑. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบด1วย
๑.๑ ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง)
๑.๒ รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน ตามลําดับ
๑.๓ กรรมการ ประกอบด1วย
๑.๓.๑ ผู1ใหญบ1านทุกหมูบ1านในตําบล เลือกกันเอง จํานวน ๒ คน
๑.๓.๒ สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท1องถิ่นในตําบล เลือกกันเอง
จํานวน ๒ ทาน
๑.๓.๓ ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนที่กระทรวงยุติธรรมได1จัดตั้งขึ้นกอน
ในตําบล จํานวน ๑ ทาน (ถ1ามี)
๑.๓.๔ ตํารวจชุมชน (Community Policing) ในตําบลนั้น
จํานวน ๑ คน
๑.๓.๕ ผู1ทรงคุณวุฒิที่กรรมการเห็นชอบรวมกันอีกไมเกิน ๒ คน
๑.๓.๖ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และอาสาคุมประพฤติ ประเภทละ ๑ คน
๑.๓.๗ นิติกรหรือเจ1าหน1าที่ที่ได1รับมอบหมายจากนายก อบต. แล1วแต
กรณี เปTนกรรมการและผู1ชวยเลขานุการ
๒. ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบด1วย ประกอบด1วย
๒.๑ ผู1กํากับสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ตําบล
๒.๒ ปลัดอําเภอผู1ประสานงานตําบล
๒.๓ พัฒนากรตําบล
๒.๔ กํานันท1องที่
๒.๕ นายกองคการบริหารสวนตําบล ในตําบล
๒.๖ ผู1แทนสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ๑ คน
สําหรับฝgายปกครอง ทางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง ได1มีหนังสือถึงฝgาย
ปกครอง (กํานัน) เปTนที่ปรึกษาศูนยฯ และสรรหาผู1ใหญบ1าน จํานวน ๒ ทาน และผู1แทน
อาสาสมัครกลุมตาง ๆ เปTนคณะกรรมการศูนย เรียบร1อยแล1ว ในสวนขององคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก ในสวนที่เกี่ยวข1อง คือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ข1อ ๑.๓.๒
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท1องถิ่น เลือกกันเอง จํานวน ๒ ทาน โดยมีผู1เสนอ ๑ ทาน
๗/ และรับรอง.....
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และรับรอง จํานวน ๒ ทาน เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอรายชื่อ
เชิญครับ
นายประจักษ ฮอธิวงศ เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1เสนอชื่อ และรับรอง
ประธานสภาฯ
จํานวน ๒ ทาน เชิญครับ
นายประจักษ ฮอธิวงศ ผมเสนอ นายศิลปIชัย ทิพยมา ครับ
ประธานสภาฯ
นายสามารถ ไชยอาษา ผมนายสามารถ ไชยอาษา ส.อบต. หมูที่ ๕ ตําบลผาบัง ขอรับรองครับ
ส.อบต.หมูที่ ๕ ต.ผาบัง
นายสุคนธ สุรินทรบาง ผมนายสุคนธ สุรินทรบาง ส.อบต. หมูที่ ๑ ตําบลผาป?ง ขอรับรองครับ
ส.อบต. หมูที่ ๑ ต.ผาป?ง
นายประจักษ ฮอธิวงศ เชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1เสนอชื่อ และรับรอง
ประธานสภาฯ
อีก ๑ ทาน เชิญครับ
นายศิลปIชัย ทิพยมา ผมขอเสนอ นายประจักษ ฮอธิวงศ ครับ
ส.อบต. หมูที่ ๔ ต.ผาป?ง
นายถนอม เหมืองเหมอะ ผมนายถนอม เหมืองเหมอะ ส.อบต. หมูที่ ๒ ต.ผาป?ง ขอรับรองครับ
ส.อบต. หมูที่ ๒ ต. ผาป?ง
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ผมนายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ส.อบต. หมูที่ ๔ ต.ผาป?ง ขอรับรอง ครับ
ส.อบต. หมูที่ ๔ ต.ผาป?ง
นายประจักษ ฮอธิวงศ สรุป คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ประธานสภาฯ
คือ นายศิลปIชัย ทิพยมา และ นายประจักษ ฮอธิวงศ
มติที่ประชุม
2รับทราบ2
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม เชิญนายนิรันดร ยะฟู ครับ
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร ยะฟู
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานรองประธานสภาองคการ
นักวิเคราะหฯ
บริหารสวนตําบลแมพริก ทานผู1บริหาร และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมพริกทุกทาน ผมขออนุญาตชี้แจงขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป% โครงการนั้น
ต1องมาจากชาวบ1าน และมาจากผู1บริหาร เพื่อจะได1นํามาเข1าสูแผนพัฒนาสามป% ซึ่งเปTน
โครงการที่มาจากความคิดของชาวบ1านหรือมาจากความคิดของผู1บริหาร หรือมาจาก
ความคิดชองหมูบ1านหรือชุมชน เปTนต1องการของชาวบ1าน และชาวบ1านได1รับผลประโยชน
อยางแท1จริง สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้คือชาวบ1านมีความต1องการเพื่อแก1ป?ญหาของชาวบ1าน
โดยมีชาวมีสวนรวม และชาวบ1านจะต1องรับรู1 ถึงแม1วาจะเปTนโครงการของผู1บริหารหรือจาก
ชาวบ1านก็แล1วแต ดังนั้นในการที่จะนําโครงการไปสูการทําแผนพัฒนาสามป%หรือนําไปสูการ
เบิกจาย มีขั้นตอนดังตอไปนี้ ลําดับแรก คือวา เราจะต1องไปประชาคม เพื่อไปสอบถามหรือ
ไปแจ1งให1ชาวบ1านได1รับรู1กอนวา โครงการเหลานี้เปTนความต1องการของหมูบ1านเหลานั้น
หรือเปTนโครงการของผู1บริหาร เพื่อที่จะได1นําไปพัฒนาหมูบ1านและสร1างความเจริญให1กับ
หมูบ1าน และเปTนนโยบายของผู1บริหาร เราก็ต1องไปสอบถามชาวบ1านกอน ดังนั้นเมื่อมีการ
สอบถามก็ต1องมีตัวแทนของชาวบ1าน ๑ คน ถ1าสมมุติวาผู1ใหญบ1านไมอยู ก็ต1องเปTนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปTนผู1นําของชาวบ1าน ในเมื่อมีประชาชนมารวมประชุม
๘/ ก็ต1องมีการประชุม.....

2๘2

นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แมพริก

มติที่ประชุม

ก็ต1องมีการประชุมปรึกษาหารือความคิดเห็นของผู1เข1ารวมประชุม และต1องมีลายมือชื่อ
ผู1เข1ารวมประชุมมีใครบ1าง มีการลงลายมือชื่อผู1เข1ารวมประชุม รายงานการประชุม ผู1
รับรองรายงานการประชุม โดยจะเปTนประธานในที่ประชุมเปTนผู1รับรอง และให1สําเนา
รายงานการประชุม พร1อมสําเนาถูกน1อง และหนังสือนําสงให1 อบต. ถึงแม1จะมี ๑ โครงการ
หรือหลายโครงการ ก็ต1องทําแบบนี้ แล1วผมจะได1รวบรวมความต1องการของชาวบ1านแตละ
ข1อและละด1าน แตละโครงการของแตละหมูบ1าน เพื่อรวบรวมจัดทํารางแผนพัฒนาสามป%
นํามาสรุปวาจะใช1งบประมาณเทาไร วางแผนไว1กอน เมื่อได1รวบรวมข1อมูลของแผนพัฒนา
สามป%แล1ว จะได1นําเข1าที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่น เสร็จ
แล1วนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนท1องถิ่น วามีโครงการอะไรบ1าง เพื่อนําเสนอผู1บริหาร
ท1องถิ่น เพื่อนํารางแผนพัฒนาสามป%ตอสภาองคการบริหารสวนท1องถิ่น เพื่อขอความ
เห็นชอบกอน ที่ผู1บริหารจะประกาศใช1แผนสามป%ตอไป นี่คือลําดับหรือขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป% ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป% สิ่งที่สําคัญคือที่มาของป?ญหาความเดือน
ร1อนของประชาชน และที่มาของโครงการ เพื่อที่จะนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามป% ไมใช
อยูก็ขั้นมาหรือโผลขึ้นมา ยกเว1นขององคการบริหารสวนตําบล ที่จะดําเนินการเอง ไมต1อง
ขอความเห็นชอบของชาวบ1าน เพราะเปTนนโยบายของผู1บริหารเพื่อเพิ่มศักภาพของ
ประชาชนแตถ1าเปTนของโครงการที่มาจากหมูบ1าน จากชาวบ1าน ก็จะต1องมีต1นเรื่องมาให1
อบต. มีการประชุมประชาคม ผู1เข1ารวมประชุม ลายมือชื่อผู1เข1ารวมประชุม รายงานการ
ประชุม ผู1รับรองรายงานการประชุม หนังสือนําสง อบต. เข1ามาเพื่อดําเนินการการ
แผนพัฒนาและการเบิกจายตามงบประมาณ แตทั้งนี้ต1องเปTนความต1องการและความเดือน
ร1อนของประชาชน แตถ1าโครงการนั้นไมอยูในแผนพัฒนาสามป% ก็ต1องมีการเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป%อีกรอบหนึ่ง เพื่อที่จะได1ดําเนินการตามโครงการตอไป ผมขอ
ชี้แจงแคนี้ครับ
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1ารวมประชุมทุกทาน
ผมมีเรื่องที่จะแจ1งให1ทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ โครงการที่อยูในแผนทุกโครงการ มีความจําเปTนและความต1องการของ
หมูบ1าน เพื่อพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกและภาพรวมของตําบลแมพริก
โครงการเพื่อเสริมสร1างศักยภาพขององคกร
เรื่องที่ ๒ เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
เรื่องที่ ๓ เพื่อเสริมสร1างและความเข1าใจเกี่ยวข1อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข1อง
กับองคการบริหารสวนตําบล โดยการอบรบสัมมนา
เรื่องที่ ๔ โครงการที่จะจัดสงเกี่ยวกับการจายเงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม
ให1เหตุผลและความจําเปTน และผู1ที่ได1รับผลประโยชนด1วย มีประชาคม และหนังสือสง
องคการบริหารสวนตําบลด1วย และมีการปรับปรุงแผนในสวนโครงการที่ไมอยูในแผนจะได1
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามป% ในอาทิตยหน1าตอไป
รับทราบ
๙/ นายประจักษ.....

2๙2
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม เชิญ ส.อบต.ไพรัตน คันธชุมภูครับ
ประธานสภาฯ
นายไพรัตน คันธชุมภู เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานผู1บริหาร และสมาชิกสภา
ส.อบต.หมูที่ ๒ ต.ผาป?ง องคการบริหารสวนตําบลแมพริกทุกทาน สําหรับโครงการหมูที่ ๒ ตําบลผาป?ง เรื่องแจก
พันธุเมล็ดพันธุข1าว สมมติเปTนของชาวบ1าน ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพริก จะ
ชวยเหลือแจกเมล็ดพันธุข1าว จํานวน ๑๔๐ หลังคาเรือน ขอปรึกษาฝgายบริหารกรณีอยางนี้
องคการบริหารสวนตําบลแมพริกจะมีงบประมาณสนับสนุนพันธุข1าวได1หรือไม
นายนันทวัฒน เตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานผู1บริหารและทานสมาชิก
ปลัด อบต.แมพริก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทุกทาน สําหรับเรื่องการซื้อเมล็ดพันธุข1าวแจ1งนั้น
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ไมสามารถดําเนินการได1 เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
อยูแล1วคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ขอให1ทางสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนไปที่สํานักงานเกษตรอําเภอแมพริก และทํา
หนังสือมาประสานกับองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เพื่อจะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวข1องตอไป
มติที่ประชุม
2รับทราบ2
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม นายพิสิฐ วงศสี ครับ
ประธานสภาฯ
นายพิสิฐ วงศสี
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผมนายพิสิฐ วงศสี
ส.อบต. หมูที่ ๗ ต.แมพริก ส.อบต. หมูที่ ๗ บ1านห1วยขี้นก ผมขอเสริมชางโอh วาเห็นด1วยเรื่องพัฒนาสามป%นั้น
ต1องมาจากชาวบ1าน ที่ได1เสนอมา เรื่องทุกวันนี้เกี่ยวกับภัยแล1ง ได1มีการเพิ่มและเปลี่ยน
แผน ป?ญหา ทําให1มีป?ญหาและการแก1ป?ญหา ทําให1การแก1ป?ญหาลาช1าไป ถ1าเกิดโรคระบาด
ชาวบ1านก็คงไมเหลือ และป?จจุบันป?ญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือป?ญหาเรื่องน้ําทวม จะต1องหา
ทางแก1ไขกอนที่ป?ญหาจะเกิดขึ้น ผมขอชี้แจงเทานี้ครับ
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
2ไมมี2
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม ถ1าไมมีขอปUดการประชุม และขอให1
ประธานสภาฯ
เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ
ปUดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
(นายนันทวัฒน เตชะ)
เลขานุการสภา/ผู1บันทึก
๑๐/(ลงชื่อ)......

2๑๐2

(ลงชื่อ)
(นายพิสิฐ วงศสี)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายสงา ป?ญญาดิษวงศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายอDอด คําภิระเตรียมวงศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายประจักษ ฮอธิวงศ)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

