
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ผู1มาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป?ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป?ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล1า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก1วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม1จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป%Cยม 
นายเชิด         ป?ญญาชัย 
นายอDอด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญFู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ1ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปIชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 
นายนันทวัฒน�  เตชะ 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
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      ดีหล1า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ       วงศ�สี 
สายันต�   แก1วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ� 
วิยะดา    โม1จันทร� 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป%Cยม 
        2ลา2 
อDอด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญFู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ     เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปIชัย     ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
นันทวัฒน�  เตชะ  

                                                                                                             
 ๒/ ผู1เข1าร�วม... 
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ผู1เข1าร�วมประชุม 
คณะผู1บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานายก อบต.แม�พริก 

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองคํา      จินะสะทุ�ง 
กรรณิกา     แก1วน1อย 

ผู1เข1าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ1าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ?กเป%Mยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปOอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
 

หัวหน1าสํานักปลัด 
ผู1อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปOองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 

สมหมาย   ฟ?กเป%Mยม 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย      ปลัดนู 
นฤมล   ปOอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
สงัด     สุยะทา 

 
ผู1เข1าร�วมประชุม 

ผู1เข1าร�วมรับฟ?งการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสมรักษ�  พันธะโฮม ผญบ. หมู�ท่ี ๘ ตําบลแม�พริก สมรักษ�  พันธะโฮม 

๓/บันทึกรายงาน.... 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองค�ประชุม มีผู1มาร�วมประชุม จํานวน ๒๕ ท�าน ผู1ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ           ร�วมประชุม จํานวน  ๑ ท�าน คือ นายเชิด ป?ญญาชัย ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๐ โดยมี 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน1าท่ีเปTน
ประธาน ในท่ีประชุม และ ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนกล�าวเปUดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ เรียกประชุม  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ   
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู1บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ  
ประธานสภาฯ  ผู1เข1าร�วมประชุม ทุกท�าน วันนี้เปTนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ และได1กล�าวเปUดประชุมและดําเนินการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% 
๒๕๕๙  เรียกประชุมดังนี้  สําหรับเรื่องแจ1งของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�มี
เรื่องท่ีแจ1งให1ทราบ  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ท�านคณะผู1บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบหรือเปล�าครับ 
ประธานสภาฯ   
นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก อบต.แม�พริก ท�านใดจะมีเรื่องให1ทราบไหมครับ ถ1ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม  ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
            สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙   
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู1บริหารท1องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ประธานสภาฯ  ผู1ทรงเกียรติ ผู1แทนประชาคม และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได1ส�งให1 
                               พร1อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล1ว ท�านสมาชิก คงจะได1อ�านมาเรียบร1อยแล1ว   

                     มีท�านใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
                     ส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒๔   
 

๔/ เดือน พฤษภาคม ..... 
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เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๙   หรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

                     โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  

ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภาฯ  ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได1ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประธาสภาฯ  แผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1จัดทํารางแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2
๒๕๖๒) จะครอบคลุมท้ัง ๘ ด1าน ซ่ึงได1ผ�านการประชาคมหมู�บ1านในเขตองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท1องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท1องถ่ินแล1ว และมีโครงการพัฒนาพัฒนารายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบด1วย 

๑. ด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
๒. ด1านแหล�งน้ํา 
๓. ด1านสังคม 
๔. ด1านเศรษฐกิจ 
๕. ด1านสาธารณสุข 
๖. ด1านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๗. ด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
๘. ด1านการเมืองการบริหาร 

เพ่ือนําแผนพัฒนาสามป%ไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เชิญ หัวหน1าสํานักปลัด อบต.แม�พริก ได1ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนพัฒนาสามป% 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๖๕๒) เชิญครับ 
น.ส.สมหมาย พักเป%Mยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านรองประธานสภาองค�การ 
หัวหน1าสํานักปลัด  บริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน 

วันนี้เปTนพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข1อ ๑๗ ระบุว�า   การจัดทํา
แผนพัฒนาสามป%ให1ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินร�วมกับประชาคมท1องถ่ินกําหนดประเด็น 
หลักการพัฒนาให1สองคล1องกันวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผน 

๕/ ยุทธศาสตร�...... 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา รวมท้ังสอดคล1องกับป?ญหาความต1องการของประชาชนและชุมชน
โดยให1นําข1อมูลพ้ืนบานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข1อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป% 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินรวบรวมประเด็น 
หลักการพัฒนาป?ญหาความต1องการและข1อมูลนํามาจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป%แล1ว
นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป%เพ่ือนําเสนอ 
ผู1บริหารท1องถ่ิน 

๔. ผู1บริหารท1องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป%และประกาศใช1 
แผนพัฒนาสามป% 
 สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให1ผู1บริหารท1องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาสามป%ต�อ
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให1ความเห็นชอบก�อนแล1วผู1บริหารท1องถ่ินจึงพิจารณา 
อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป%ต�อไป  
 ซ่ึงแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๐๕๖๒) ได1ผ�านการประชาคมหมู�บ1าน 
หน�วยงานต�าง ๆ และตามนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงได1ประชุม เม่ือ
วันท่ี ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงได1ผ�านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท1องถ่ิน โดยมาปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล เปTนประธานแล1วนําเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท1องถ่ิน โดยมีนายกองค�การบริหารส�วนตําบล เปTนประธาน แล1วนําร�างแผนพัฒนา
สามป%(พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) นําเสนอผู1บริหารท1องถ่ิน เพ่ือนําเสนอร�างแผนพัฒนาสามป%ต�อ
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให1ความเห็นชอบก�อนแล1วผู1บริหารท1องถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป%ต�อไป   ขอให1ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก ทุกท�านได1พิจารณาตามโครงการต�าง ๆ ท่ีได1จัดทําข้ึนตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) เพ่ือประกอบการพิจารณาให1ความเห็นชอบ ต�อไป ถ1ามีท�านใดมีข1อ
สงสัยก็สอบถามได1 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านได1มีข1อสงสัยหรือมีข1อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวแผนพัฒนาสามป% 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) หากไม�มีจะขอมติท่ีประชุมว�าจะให1ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนา 
 สามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) 
    มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒)  
   โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ  จํานวน ๒๕ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๖๐2๒๕๖๒) 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญ ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล
ประธานสภาฯ 

๖/ นายนันทวัฒน�.... 
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นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
ปลัด อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ด1วยองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1รับหนังสือจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�สนับสนุนการจัดต้ังศูนย�ยุติธรรมชุมชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ท่ีจะ
ช�วยเหลือประชาชนในชุมชนท่ีจะเข1าสู�กระบวนการยุติธรรมหรือไม�ได1รับความเปTนธรรม  
ในด1านกฎหมาย ผ�านกลไกลของศูนย�ยุติธรรมชุมชนท่ีมีการดําเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการและท่ีปรึกษาศูนย�ยุติธรรมชุมชนตามโครงสร1างคณะกรรมการและแนว
ทางการขับเคลื่อนศูนย�ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับตําบล ซ่ึงมีโครงสร1าง ดังนี้ 
โครงสร1างคณะกรรมการศูนย�ยุติธรรมชุมชน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการศูนย�ยุติธรรม 
ชุมชน ประกอบด1วย 

๑. คณะกรรมการศูนย�ยุติธรรมชุมชน ประกอบด1วย 
๑.๑ ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง) 
๑.๒ รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน ตามลําดับ 
๑.๓ กรรมการ ประกอบด1วย 

๑.๓.๑  ผู1ใหญ�บ1านทุกหมู�บ1านในตําบล เลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
๑.๓.๒  สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ินในตําบล เลือกกันเอง
จํานวน ๒ ท�าน 
๑.๓.๓  ประธานศูนย�ยุติธรรมชุมชนท่ีกระทรวงยุติธรรมได1จัดต้ังข้ึนก�อน
ในตําบล จํานวน ๑ ท�าน (ถ1ามี) 
๑.๓.๔  ตํารวจชุมชน (Community Policing) ในตําบลนั้น  

จํานวน ๑ คน 
๑.๓.๕  ผู1ทรงคุณวุฒิท่ีกรรมการเห็นชอบร�วมกันอีกไม�เกิน ๒ คน 
๑.๓.๖  อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย� และอาสาคุมประพฤติ ประเภทละ ๑ คน 
๑.๓.๗ นิติกรหรือเจ1าหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายจากนายก อบต. แล1วแต�
กรณี เปTนกรรมการและผู1ช�วยเลขานุการ 

๒. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการศูนย�ยุติธรรมชุมชน ประกอบด1วย ประกอบด1วย 
๒.๑ ผู1กํากับสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ีตําบล 
๒.๒ ปลัดอําเภอผู1ประสานงานตําบล 
๒.๓ พัฒนากรตําบล 
๒.๔ กํานันท1องท่ี 
๒.๕ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล ในตําบล 
๒.๖ ผู1แทนสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ๑ คน 

สําหรับฝgายปกครอง ทางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง ได1มีหนังสือถึงฝgาย
ปกครอง (กํานัน)  เปTนท่ีปรึกษาศูนย�ฯ และสรรหาผู1ใหญ�บ1าน จํานวน ๒ ท�าน และผู1แทน
อาสาสมัครกลุ�มต�าง ๆ เปTนคณะกรรมการศูนย� เรียบร1อยแล1ว ในส�วนขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก ในส�วนท่ีเก่ียวข1อง คือ คณะกรรมการศูนย�ยุติธรรมชุมชน ข1อ ๑.๓.๒ 
สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน เลือกกันเอง จํานวน ๒ ท�าน โดยมีผู1เสนอ ๑ ท�าน 

๗/ และรับรอง..... 
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 และรับรอง จํานวน ๒ ท�าน เชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอรายชื่อ 
 เชิญครับ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได1เสนอชื่อ และรับรอง 
ประธานสภาฯ  จํานวน ๒ ท�าน เชิญครับ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ผมเสนอ นายศิลปIชัย  ทิพย�มา ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสามารถ ไชยอาษา ผมนายสามารถ  ไชยอาษา ส.อบต. หมู�ท่ี ๕ ตําบลผาบัง ขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๕ ต.ผาบัง 
นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง ผมนายสุคนธ� สุรินทร�บาง ส.อบต. หมู�ท่ี ๑ ตําบลผาป?ง ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๑ ต.ผาป?ง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เชิญท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได1เสนอชื่อ และรับรอง 
ประธานสภาฯ  อีก ๑ ท�าน เชิญครับ 
นายศิลปIชัย  ทิพย�มา ผมขอเสนอ นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ครับ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป?ง 
นายถนอม  เหมืองเหมอะ ผมนายถนอม เหมืองเหมอะ ส.อบต. หมู�ท่ี ๒ ต.ผาป?ง ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๒ ต. ผาป?ง 
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ผมนายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป?ง ขอรับรอง ครับ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป?ง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สรุป คณะกรรมการศูนย�ยุติธรรมชุมชน ในส�วนขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ประธานสภาฯ  คือ นายศิลปIชัย  ทิพย�มา  และ นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
มติท่ีประชุม  2รับทราบ2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญนายนิรันดร�  ยะฟู ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร�  ยะฟู เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านรองประธานสภาองค�การ
นักวิเคราะห�ฯ  บริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู1บริหาร และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

แม�พริกทุกท�าน  ผมขออนุญาตชี้แจงข้ันตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป% โครงการนั้น 
ต1องมาจากชาวบ1าน และมาจากผู1บริหาร เพ่ือจะได1นํามาเข1าสู�แผนพัฒนาสามป% ซ่ึงเปTน
โครงการท่ีมาจากความคิดของชาวบ1านหรือมาจากความคิดของผู1บริหาร หรือมาจาก
ความคิดชองหมู�บ1านหรือชุมชน เปTนต1องการของชาวบ1าน และชาวบ1านได1รับผลประโยชน�
อย�างแท1จริง สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในเรื่องนี้คือชาวบ1านมีความต1องการเพ่ือแก1ป?ญหาของชาวบ1าน 
โดยมีชาวมีส�วนร�วม และชาวบ1านจะต1องรับรู1 ถึงแม1ว�าจะเปTนโครงการของผู1บริหารหรือจาก
ชาวบ1านก็แล1วแต� ดังนั้นในการท่ีจะนําโครงการไปสู�การทําแผนพัฒนาสามป%หรือนําไปสู�การ
เบิกจ�าย มีข้ันตอนดังต�อไปนี้ ลําดับแรก คือว�า เราจะต1องไปประชาคม เพ่ือไปสอบถามหรือ
ไปแจ1งให1ชาวบ1านได1รับรู1ก�อนว�า โครงการเหล�านี้เปTนความต1องการของหมู�บ1านเหล�านั้น 
หรือเปTนโครงการของผู1บริหาร เพ่ือท่ีจะได1นําไปพัฒนาหมู�บ1านและสร1างความเจริญให1กับ
หมู�บ1าน และเปTนนโยบายของผู1บริหาร เราก็ต1องไปสอบถามชาวบ1านก�อน ดังนั้นเม่ือมีการ
สอบถามก็ต1องมีตัวแทนของชาวบ1าน ๑ คน ถ1าสมมุติว�าผู1ใหญ�บ1านไม�อยู� ก็ต1องเปTนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีเปTนผู1นําของชาวบ1าน ในเม่ือมีประชาชนมาร�วมประชุม 

๘/ ก็ต1องมีการประชุม..... 



 
2๘2 

 
 ก็ต1องมีการประชุมปรึกษาหารือความคิดเห็นของผู1เข1าร�วมประชุม และต1องมีลายมือชื่อ
ผู1เข1าร�วมประชุมมีใครบ1าง  มีการลงลายมือชื่อผู1เข1าร�วมประชุม รายงานการประชุม ผู1
รับรองรายงานการประชุม โดยจะเปTนประธานในท่ีประชุมเปTนผู1รับรอง และให1สําเนา
รายงานการประชุม พร1อมสําเนาถูกน1อง และหนังสือนําส�งให1 อบต. ถึงแม1จะมี ๑ โครงการ 
หรือหลายโครงการ ก็ต1องทําแบบนี้ แล1วผมจะได1รวบรวมความต1องการของชาวบ1านแต�ละ
ข1อและละด1าน แต�ละโครงการของแต�ละหมู�บ1าน เพ่ือรวบรวมจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป% 
นํามาสรุปว�าจะใช1งบประมาณเท�าไร� วางแผนไว1ก�อน เม่ือได1รวบรวมข1อมูลของแผนพัฒนา 
สามป%แล1ว จะได1นําเข1าท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ิน เสร็จ
แล1วนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนท1องถ่ิน ว�ามีโครงการอะไรบ1าง เพ่ือนําเสนอผู1บริหาร
ท1องถ่ิน เพ่ือนําร�างแผนพัฒนาสามป%ต�อสภาองค�การบริหารสวนท1องถ่ิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบก�อน ท่ีผู1บริหารจะประกาศใช1แผนสามป%ต�อไป นี่คือลําดับหรือข้ันตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป% ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป% สิ่งท่ีสําคัญคือท่ีมาของป?ญหาความเดือน
ร1อนของประชาชน และท่ีมาของโครงการ เพ่ือท่ีจะนําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนาสามป% ไม�ใช�
อยู�ก็ข้ันมาหรือโผล�ข้ึนมา ยกเว1นขององค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีจะดําเนินการเอง ไม�ต1อง
ขอความเห็นชอบของชาวบ1าน เพราะเปTนนโยบายของผู1บริหารเพ่ือเพ่ิมศักภาพของ
ประชาชนแต�ถ1าเปTนของโครงการท่ีมาจากหมู�บ1าน จากชาวบ1าน ก็จะต1องมีต1นเรื่องมาให1 
อบต. มีการประชุมประชาคม ผู1เข1าร�วมประชุม ลายมือชื่อผู1เข1าร�วมประชุม รายงานการ
ประชุม ผู1รับรองรายงานการประชุม หนังสือนําส�ง อบต. เข1ามาเพ่ือดําเนินการการ
แผนพัฒนาและการเบิกจ�ายตามงบประมาณ แต�ท้ังนี้ต1องเปTนความต1องการและความเดือน
ร1อนของประชาชน แต�ถ1าโครงการนั้นไม�อยู�ในแผนพัฒนาสามป% ก็ต1องมีการเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป%อีกรอบหนึ่ง เพ่ือท่ีจะได1ดําเนินการตามโครงการต�อไป ผมขอ
ชี้แจงแค�นี้ครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 
   ผมมีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบ  ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ โครงการท่ีอยู�ในแผนทุกโครงการ มีความจําเปTนและความต1องการของ
หมู�บ1าน เพ่ือพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกและภาพรวมของตําบลแม�พริก
โครงการเพ่ือเสริมสร1างศักยภาพขององค�กร 

เรื่องท่ี ๒ เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เรื่องท่ี ๓ เพ่ือเสริมสร1างและความเข1าใจเก่ียวข1อระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง

กับองค�การบริหารส�วนตําบล โดยการอบรบสัมมนา 
เรื่องท่ี ๔ โครงการท่ีจะจัดส�งเก่ียวกับการจ�ายเงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม 

   ให1เหตุผลและความจําเปTน และผู1ท่ีได1รับผลประโยชน�ด1วย มีประชาคม และหนังสือส�ง 
องค�การบริหารส�วนตําบลด1วย และมีการปรับปรุงแผนในส�วนโครงการท่ีไม�อยู�ในแผนจะได1
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามป% ในอาทิตย�หน1าต�อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

๙/ นายประจักษ�..... 



 
2๙2 

 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม�  เชิญ ส.อบต.ไพรัตน�  คันธชุมภูครับ 
ประธานสภาฯ 
นายไพรัตน�  คันธชุมภู เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู1บริหาร และสมาชิกสภา 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๒ ต.ผาป?ง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน สําหรับโครงการหมู�ท่ี ๒ ตําบลผาป?ง เรื่องแจก 

พันธุ�เมล็ดพันธุ�ข1าว สมมติเปTนของชาวบ1าน ทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จะ  
ช�วยเหลือแจกเมล็ดพันธุ�ข1าว จํานวน ๑๔๐ หลังคาเรือน ขอปรึกษาฝgายบริหารกรณีอย�างนี้  
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะมีงบประมาณสนับสนุนพันธุ�ข1าวได1หรือไม� 

นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู1บริหารและท�านสมาชิก 
ปลัด อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน สําหรับเรื่องการซ้ือเมล็ดพันธุ�ข1าวแจ1งนั้น 
 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�สามารถดําเนินการได1 เนื่องจากหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

      อยู�แล1วคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ�การเกษตร ขอให1ทางสมาชิกสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบล ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนไปท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอแม�พริก และทํา
หนังสือมาประสานกับองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เพ่ือจะประสานกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข1องต�อไป 

มติท่ีประชุม  2รับทราบ2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� นายพิสิฐ  วงศ�สี ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพิสิฐ  วงศ�สี  เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผมนายพิสิฐ วงศ�สี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก ส.อบต. หมู�ท่ี ๗ บ1านห1วยข้ีนก ผมขอเสริมช�างโอh ว�าเห็นด1วยเรื่องพัฒนาสามป%นั้น 

ต1องมาจากชาวบ1าน ท่ีได1เสนอมา เรื่องทุกวันนี้เก่ียวกับภัยแล1ง ได1มีการเพ่ิมและเปลี่ยน 
แผน ป?ญหา ทําให1มีป?ญหาและการแก1ป?ญหา ทําให1การแก1ป?ญหาล�าช1าไป ถ1าเกิดโรคระบาด 
ชาวบ1านก็คงไม�เหลือ และป?จจุบันป?ญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็คือป?ญหาเรื่องน้ําท�วม จะต1องหา
ทางแก1ไขก�อนท่ีป?ญหาจะเกิดข้ึน ผมขอชี้แจงเท�านี้ครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม�  
ประธานสภาฯ    
มติท่ีประชุม  2ไม�มี2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ1าไม�มีขอปUดการประชุม และขอให1
ประธานสภาฯ  เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 

                                                                               
  ปUดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น.  

 
  

(ลงชื่อ)             
                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู1บันทึก 

๑๐/(ลงชื่อ)...... 



 
2๑๐2 

 
 

 
 (ลงชื่อ)             

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (ลงชื่อ)         
    (นายอDอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ทราบ 

 
(ลงชื่อ)        

   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  
                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
 
 
 
 
 


