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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%Bยม 
นายเชิด         ป>ญญาชัย 
นายอCอด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญEู      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. ๑0 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑0 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� 
2ลาปLวย2 
จรัญ      ดีหล1า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ      วงศ�ส ี
สายันต�    แก1วกองเครือ 
สมใจ      ชาวงษ� 
วิยะดา    โม1จันทร� 
สาคร      อุปาละ 
นิต         ปาเป%Bยม 
เชิด         ป>ญญาชัย 
2ลาปLวย2 
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญEู       ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�     คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปIชัย     ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ     ไชยอาษา 
2ลากิจ2 

๒/ ผู1เข1าร�วม.... 



2๒2 
ผู1เข1าร�วมประชุม คณะผู1บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

  

ลําดับท่ี ช่ือ � สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายสุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย     

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

ถนอมชัย  ทิชัย 
ทองสุข  อุดบัววงศ� 
สุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
 กรรณิกา   แก1วน1อย       

         ผู1เข1าร�วมประชุม พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก/ผู�เข�าร�วมรับฟ(ง 
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๑๘ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ>กเป%Pยม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก1ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปRอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายเสน�ห�  สายต�างใจ 
นางสาวอําพร  แก1วหล1า 
นายอินทร  จันทร�ตา 
 
นายจํารัส  คําจันทร� 
 
นายบุญธรรม  ปSนตาปลูก 

หัวหน1าสํานักปลัด 
ผู1อํานวยการกองช�าง 
ผู1อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปRองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 
ผู1อํานวยการโรงเรียนผาป>งวิทยา 
ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี ๑ บ1านนาริน ต.ผาป>ง 
ประชาคม หมู�ท่ี ๘ บ1านปางยาว  
ต.แม�พริก 
ผช.ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี ๘ บ1านปางยาว 
ต.แม�พริก 
ผอ. รพสต.ผาป>งกลาง  

สมหมาย   ฟ>กเป%Pยม 
รุ�งอรุณ    เทียนแก1ว 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย      ปลัดนู 
นฤมล   ปRอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก1ว 
 
สงัด     สุยะทา 
เสน�ห�   สายต�างใจ 
อําพร   แก1วหล1า 
อินทร   จันทร�ตา 
 
จํารัส คําจันทร� 
 
บุญธรรม  ปSนตาปลูก 
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                              บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันจันทร�ท่ี  ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 
ครบองค�ประชุม          เริ่มประชุมเวลา  0๙.00 น. 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองค�ประชุม มีผู1มาร�วมประชุม จํานวน ๒๔ ท�าน ผู1ไม�มา  
ประธานสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน ๓ ท�าน  ดังนี้ ๑. นายชาญกิจ  ป>ญญาดิบวงศ�  ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ 

                                    ๒. นายอCอด  คําภิระเตรียมวงศ� ส.อบต. หมู�ท่ี ๑0 
และ นายนันทวัฒน�  เตชะ  เลขานุการสภา อบต.แม�พริก ลากิจ 
             โดยมีนายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ทําหน1าท่ีเปXนประธาน ในท่ีประชุม  และเนื่องจากเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วน 
ตําบลแม�พริก ลากิจ ทําให1ไม�ผู1ปฎิบัติหน1าท่ีเลขานุการสภาในการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให1
เปXนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก1ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข1อ ๑๘  ให1สภาท1องถ่ินเลือกพนักงานหรือข1าราชการส�วนท1องถ่ินขององค�กร
ปกครองส�วนท1องถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาท1องถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปXนเลขานุการสภาท1องถ่ิน 
ท้ังนี้ ให1คํานึงถึงความรู1ความสามารถอันเปXนประโยชน�ต�อสภาท1องถ่ิน 
            สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานหรือข1าราชการส�วนท1องถ่ินตาม
วรรคหนึ่งให1หมายความถึง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเท�านั้น 

ข1อ ๑๙    วรรคท1าย ในการประชุมสภาท1องถ่ินครั้งใด ถ1าไม�มีเลขานุการสภา
ท1องถ่ิน หรือมีแต�ไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน1าท่ีได1 ให1สภาท1องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท1องถ่ิน
คนหนึ่งหรือเลขานุการสภาท1องถ่ินเฉพาะในคราวนั้นโดยวิธีการเลือก ให1สมาชิกสภา
ท1องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท1องถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรเปXนผู1ดํารง
ตําแหน�งเลขานุการสภาท1องถ่ินชั่วคราว คําเสนอนั้นต1องมีสมาชิกสภาท1องถ่ินรับรองไม�
น1อยกว�าสองคน ชื่อท่ีเสนอไม�จํากัดจํานวน และให1สมาชิกสภาท1องถ่ินลงคะแนนจากชื่อ
เหล�านั้นให1กระทําโดยวิธียกมือ ขอให1ท�านสมาชิกสภาได1เสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราว
และมีผู1รับรองจํานวน ๒ ท�าน เชิญครับ 

นายวิทยา  กองใจ  เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ส.อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก ผมขอเสนอ นายศิลปIชัย  ทิพย�มา  
นายสง�า  ป>ญญาดิษวงศ� ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๔ ต.แม�พริก 
นายสุคนธ�  สุรินทร�บาง ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม.๑ ต.ผาป>ง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� จะมีท�านใดจะเสนอผู1ท่ีจะทําหน1าท่ีเลขานุการชั่วคราวอีกหรือไม� ถ1าไม�มีถือว�า 
ประธานสภาฯ  นายศิลปIชัย  ทิพย�มา ได1รับการคัดเลือกเปXนเลขานุการสภาชั่วคราว และเชิญ 
   นายศิลปIชัย  ทิพย�มา มาทําหน1าท่ีเลขานุการสภา  

๔/ นายศิลปIชัย  ...... 
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นายศิลปIชัย  ทิพย�มา ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีได1เลือกผมมาทําหน1าท่ีเลขานุการสภาชั่วคราวในการประชุมใน
เลขานุการสภาฯ  ครั้งนี้ และ ตามประกาศอําเภอแม�พริก  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภา 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป% ๒๕๕๙ มีกําหนด 
๗ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปXนต1นไป และ ได1เรียนเชิญ ประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกท�าน
พนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก กล�าว
เปSดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑ ประจําป%  ๒๕๕๙   และได1เริ่มดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองทองสุข  อุดบัววงศ�  รองสุรเชษฐ   
ประธานสภาฯ              ต๊ิบปะละ  เลขานายก อบต.แม�พริก นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิก 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้
เปXนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป% ๒๕๕๙ ทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�มีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบ  
ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก    จะมีเรื่องแจ1งให1ท่ีประชุมทราบหรือไม� 
เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย 2ไม�มีครับ2 
นายก อบต.แม�พริก 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ 
           สมัยท่ี ๓ ประจําป% ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๒๗  กันยายน ๒๕๕๙ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙  

 เม่ือวันท่ี  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  หรือไม� 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะแก1ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงาน
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน  

๒๕๕๙ โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งท่ี  ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี ๑  ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  0  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  พิจารณาขอความเห็นชอบพิจารณาร�างแผนพัฒนาสี่ป% (พ.ศ.๒๕๖๑2๒๕๖๔) 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

๕/ นายถนอมชัย..... 
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นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป% องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ประจําป%   ๒๕๖๑ 2 ๒๕๖๔ 
ยึดถือแผนตามยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลเปXนหลัก มีห1วงระยะเวลาสี่ป%  (๒๕๖๑ 2 
๒๕๖๔) จัดทําข้ึนเพ่ือเปXนการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก ท่ีทําให1องค�การบริหารส�วนตําบลสามารถปฏิบัติงานและให1บริการ
สาธารณะแก�ประชาชนในพ้ืนท่ีได1อย�างมีประสิทธิภาพ  จึงถือได1ว�าการจัดทําแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนตําบลมีความสําคัญต�อองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเปXนอย�างยิ่ง  
และสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดได1อย�างมีประสิทธิภาพองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก หวังเปXนอย�างยิ่งว�าการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป% ท่ีได1มีการรวบรวมและการ
วิเคราะห�ข1อมูลอย�างรอบด1านแล1ว จะสามารถนําไปสู�การแก1ไขป>ญหา และสนองตอบ
ความต1องการของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได1อย�างแท1จริง และ
เกิดประโยชน�อันสูงสุด   ต�อไปกระผมขอมอบหมายหัวหน1าสํานักปลัดนําเสนอร�าง 
แผนพัฒนาสี่ป% (พ.ศ. ๒๕๖02๒๕๖๔) ให1แก�สมาชิกสภาฯต�อไป และเชิญหัวน1าสํานักปลัด
ชี้แจงรายละเอียดต�อ เชิญครับ 

น.ส.สมหมาย  ฟ>กเป%Pยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร 
หัวหน1าสํานักปลัด ส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ด1วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การ 

บริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1เสนอร�างแผนพัฒนาสี่ป% (พ.ศ. ๒๕๖02๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ให1กับคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
พิจารณาและให1ความเห็นชอบเสนอร�างแผนแผนพัฒนาสี่ป% (พ.ศ. ๒๕๖02๒๕๖๔) แก�สภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข1อ ๑๗ วรรคท1าย 
เพ่ือให1เปXนไปตามกฎหมายว�าด1วยสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบลสําหรับ
องค�การบริหารส�วนตําบลให1ผู1บริหารท1องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ป%ต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให1ความเห็นชอบก�อนแล1วผู1บริหารท1องถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.๒๕๖๑2๒๕๖๔) ต�อไป ในวันนี้ ดิฉัน 
นางสาวสมหมาย ฟ>กเป%Pยม หัวหน1าสํานักปลัดได1รับมอบหมายจากท�านนายกอ�านร�าง
แผนพัฒนาสี่ป% (พ.ศ. ๒๕๖02๒๕๖๔) เพ่ือให1ท�านสมาชิกสภาฯพิจารณาตามเค1าโครงร�าง 
(ตามเอกสารท่ีแจก) ดังนี้ 
ส�วนท่ี   ๑  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน    

    ๑.๑ ด1านกายภาพ       
     ๑.๒ ด1านการเมือง/การปกครอง      

    ๑.๓ ประชากร       
     ๑.๔ สภาพสังคม       

    ๑.๕ ระบบบริการพ้ืนฐาน       
    ๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ  
 
                                                            ๖/ ๑.๗ เศรษฐกิจ.....  
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๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงท1องถ่ิน(ด1านเกษตรและแหล�งน้ํา)    
๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       
๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ        
๑.๑0 อ่ืนๆ         

 ส�วนท่ี   ๒  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๕๗�๒๕๖0)   
1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได1รับ และการเบิกจ�ายงบประมาณ 

ป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖0      
      ๒.๒ ผลท่ีได1รับจากการดําเนินงานในป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 2 ๒๕๖0  
    ๒.๓ สรุปป>ญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ�านมาและแนวทางการแก1ไข  
         ป%งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 2 ๒๕๖0      

ส�วนท่ี   ๓  ยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
    ๓.๑ ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหาภาค    
    ๓.๒ ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน     
    ๓.๓ การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท1องถ่ิน      

ส�วนท่ี    ๔  แนวทางการติดตามประเมินผล  
    ๔.๑ ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน      
    ๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท1องถ่ิน       

ส�วนท่ี    ๕  การติดตามและประเมินผล 
    ๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�      
    ๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    ๕.๓ สรุปผลการพัฒนาท1องถ่ินในภาพรวม      
    ๕.๔ ข1อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินในอนาคต  
   หากมีสมาชิกสภาฯ ท�านใดมีข1อเสนอแนะ ขอได1โปรดให1ข1อเสนอแนะ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท�านใดจะมีข1อเสนอแนะ         
ประธานสภาฯ              หรอืไม�ขอเชิญครับ 
มติท่ีประชุม  2 ไม�มีสมาชิกท�านใดให1ความเห็นใดๆจึงขอมติท่ีประชุม2 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เม่ือท่ีประชุมมีท�านใดจะเสนอแนะในท่ีประชุม ผมขอมติท่ีประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบพิจารณาร�างแผนสี่ป% (พ.ศ.๒๕๖๑2๒๕๖๔)   

โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๔ เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบพิจารณาร�างแผนสี่ป% (พ.ศ.๒๕๖๑2๒๕๖๔)   
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  0  เสียง   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกหรือไม�เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย ขอให1ผู1อํานวยการโรงเรียนผาป>งวิทยา แนะนําตัว 
นายก อบต.แม�พริก 

๗/ นายเสน�ห�..... 
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นายเสน�ห�  สายต�างใจ กระผม นายเสน�ห� สายต�างใจ ผู1อํานวยการโรงเรียนผาป>งวิทยา ได1รับมอบหมาย 
ผอ.โรงเรียนผาป>งวิทยา ให1มาปฏิบัติงานเปXนผู1อํานวยการโรงเรียนผาป>งวิทยา ต้ังแต�วันท่ี ๑0 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ในด1านงานของโรงเรียนนั้น ก็ต1องพ่ึงพาขององค�กร
ปกครองส�วนท1องถ่ิน โรงเรียนผาป>งวิทยาพร1อมท่ีจะสนับสนุนในการบริหารงาน
ของ อบต. ถ1ามีสิ่งใดท่ีจะแนะนํา โดยเฉพาะท�านสมาชิกสภาฯในพ้ืนท่ีตําบลผา
ป>งกระผมยินดีให1ความร�วมมือเปXนอย�างดี 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายศิลปIชัย ทิพย�มา  เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก กระผมสอบถามการเปSด 
ส.อบต.ม.๔ ต.ผาป>ง สมัยประชุมและการขยายเวลาการจัดทําแผน 
นางสาวสมหมาย ฟ>กเป%Pยม การขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป%(พ.ศ. ๒๕๖๑2๒๕๖๔) นั้น ซ่ึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท1องถ่ิน ฉบับท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาสี่ป%ต1องดําเนินการจัดทําหรือ
ทบทวนให1แล1วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก�อนป%งบประมาณถัดไป ซ่ึงองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกเห็นว�าไม�สามารถดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป%  
(พ.ศ. ๒๕๖๑2๒๕๖๔) ให1แล1วเสร็จตามห1วงเวลาดังกล�าว จึงเสนอให1นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกขอขยายเวลาในการจัดทําแผนสี่ป%(พ.ศ. 
๒๕๖๑2๒๕๖๔)ต�อนายอําเภอแม�พริก เปXนเวลา ๓0 วัน ต้ังแต� ๑2 ๓0 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และนายอําเภอแม�พริกอนุมัติให1ขยายเวลาได1เพียง ๑๕ วัน 
ต้ังแต� ๑2 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากมีข1อจํากัดเก่ียวกับห1วงระยะเวลาใน
การประสานและบูรณาการโครงการท่ีเกินศักยภาพของท1องถ่ินท่ีกําหนดให1
องค�การบริหารส�วนจังหวัดต1องจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาสีป%ให1แล1วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนก�อนป%งบประมาณถัดไป 

ส�วนในการขอเปSดสมัยประชุมวิสามัญขององค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริก นั้น เม่ือองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได1จัดทําร�างแผนพัฒนาสี่ป% 
(พ.ศ. ๒๕๖๑2๒๕๖๔)  เสร็จเรียบร1อยแล1วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข1อ ๑๗ วรรคท1าย เพ่ือให1เปXนไปตามกฎหมายว�าด1วยสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบลสําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให1ผู1บริหารท1องถ่ินเสนอร�าง
แผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ป%ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให1ความเห็นชอบ
ก�อนแล1วผู1บริหารท1องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาท1องถ่ินสี่ป%
ต�อไป ดังนั้น สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกมีความจําเปXนต1องขอเปSด
สมัยประชุมวิสามัญ เนื่องจากการประชุมอยู�นอกสมัยสามัญท่ีสภาฯได1กําหนดไว1
เม่ือเดือนกุมภาพันธ� เพ่ือพิจารณาร�างแผนพัฒนาสี่ป% (พ.ศ. ๒๕๖๑2๒๕๖๔)   

นายพิสิฐ  วงศ�สี   การจ�ายเงินสะสม กระผมอยากทราบสถานะทางการคลังขององค�การบริหาร 
ส.อบต. ม.๗ ต.แม�พริก ส�วนตําบลแม�พริก 
นายถนอมชัย  ทิชัย อบต.แม�พริกมีเงินสะสม ๕ ล1านกว�า หักไว1ตามระเบียบเหลือประมาณ 
นายก อบต.แม�พริก         ๒.๕ ล1านกว�า ยอดจริงๆของให1ข1อมูลในการประชุมสภาฯครั้งถัดไป 

๘/นายศิลปIชัย..... 
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นายศิลปIชัย  ทิพย�มา  โครงการท่ีกันเงินไว1ได1ดําเนินการถึงไหนแล1วครับ 
ส.อบต. ม.๔ ต.ผาป>ง 
นายถนอมชัย  ทิชัย โครงการท่ีกันเงินไว1เหลือโครงการขุดลอกฝายโฮ1งผักชี ของบ1านแพะดอกเข็ม 
นายก อบต.แม�พริก ส�วนโครงการขุดบ�อน้ําต้ืน ของ ม. ๔ บ1านแม�พริกบน ไม�สามารถดําเนินการได1 

เนื่องจากต1องขุดลึกถึงสิบเมตรผู1รับจ1างไม�สามารถดําเนินการให1ได1ถ1าจะขอ 
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนก็ต1องขออนุมัติจากผู1ว�าราชการจังหวัดจะเกิดความ
ยุ�งยากจึงขอระงับโครงการนี้แล1วถ1ามีงบเหลือจ�ายก็จะดําเนินการให1ใหม�  ในส�วน
ของโครงการขุดบ�อบาดาล ม. ๙ และท่ี อบต. ผู1รับจ1างขอยกเลิกสัญญาเนื่องจ1าง
ไม�สามารถดําเนินการได1เนื่องจากพ้ืนดินท่ีเจาะเปXนโพรงและเปXนดินลูกรัง ทาง
อบต.แม�พริกจะหาผู1รับจ1างรายใหม� ท่ีใช1วิธีการเจาะแบบน้ําวน และโครงการ
ปรับปรุงหอกระจายข�าวของบ1านแม�พริกบนในวันพรุ�งนี้ผู1รับจ1างจะเข1ามาทํา
สัญญา และในส�วนของรถดับเพลิงแบบอเนกประสงค�ผู1รับจ1างนัดส�งมอบรถใน
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้ 

นายวิทยา  กองใจ โครงการของบ1านแม�เชียงรายลุ�มในงบประมาณ ๒๕๖0 โครงการก�อสร1างถนน 
 ส.อบต.ม.๓ ต.แม�พริก คสล.ซอย ๕/๒ ขอแก1ไขความหนาจาก 0.๑0 เมตร เปXน 0.๑๕ เมตร 

นายถนอมชัย  ทิชัย การจะแก1ไขความหนาของโครงการก�อสร1างถนน คสล.ซอย ๕/๒ จะต1องขอ
นายก อบต.แม�พริก ความเห็นชอบจากสภาฯ จะนําเรื่องปรึกษากองช�างในป%งบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖0 จะดําเนินการโครงการตามข1อบัญญัติได1ประมาณปลายเดือนธันวาคม
เนื่องจากงบประมาณได1จัดสรรมาแล1ว 

 นายเชิด  ป>ญญาชัย ขอสอบถามเรื่องทางไปเด�นนําหนัก 
 ส.อบต.ม.๑0 ต.แม�พริก 

นายถนอมชัย  ทิชัย ผู1รับจ1างได1เข1าไปดูสถานท่ีแล1ว แต�มันลึกมากท่ีดินหายไปท้ังสองฝ>Pง จะต1องมี
นายก อบต.แม�พริก การแก1ไขแบบแปลน ซ่ึงรถไม�สามารถเข1าไปดําเนินการได1โดยในช�วงท่ีกองช�าง 

ออกแบบน้ําเยอะไม�เห็นพ้ืนท่ี 
นายพิสิฐ วงศ�สี   สอบถามเรื่อง อบต.พอจะมีงบสนับสนุนถนนตรงคอสะพานห1วยไฟชํารุด ถ1า 
ส.อบต. ม.๗ ต.แม�พริก รถบรรทุกขนผลผลิตทางการเกษตรหนักก็จะเกิดอันตราย 
นายถนอมชัย  ทิชัย จะให1กองช�างสํารวจ ถ1ามีงบเหลือจ�ายก็จะเร�งดําเนินการให1 ในส�วนท่ีหมู�บ1านไหน
นายก อบต.แม�พริก มีฝายเสียหายก็ให1ถ�ายรูปแจ1งเปXนหนังสือมาก็จะหางบประมาณดําเนินการให1 

นายอินทร จันทร�ตา กระผมนายอินทร จันทร�ตา ประธานประชาคมบ1านปางยาวการสร1างบ�อขยะใน
ประชาคมบ1านปางยาว พ้ืนท่ีบ1านปางยาวจะเปXนไปได1ไหม เพราะติดว�าอยู�ในเขตปLาสงวน ไม�สามารถ 

ดําเนินการได1  
นายถนอมชัย  ทิชัย  บ�อขยะบ1านปางยาวถ1าเคลียร�เรื่องพ้ืนท่ีได1ก็สามารถดําเนินการให1ได1 

 นายก อบต.แม�พริก  
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

๙/ นายประจักษ�.... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม�  ถ1าไม�มี ผมขอปSดการประชุม และขอให1ทุก
ประธานสภาฯ  ท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 
 

                                            ปSดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

(ลงชื่อ)             
                      (นายศิลปIชัย  ทิพย�มา)         
                                เลขานุการสภาชั่วคราว/ผู1บันทึก 
  

 
 (ลงชื่อ)             

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

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

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 (ลงชื่อ)          
    (นายอCอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  ทราบ 
 
 

 
(ลงชื่อ)        

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


