
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1 ประจําป&  2560  
วันท่ี  27  ธันวาคม   2560 

ณ  ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป/ดประชุม  เวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ.งให.ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการ[ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป& 2560  เม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม  2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช.พ้ืนท่ีป6าเพ่ือก�อสร.างโครงการปรับปรุงฝาย

ห.วยห.าพร.อมระบบส�งน้ํา หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง   
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ. 2561@2564) เพ่ิมเติม 

ครั้งท่ี  1 พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป&  2560 
วันท่ี  27  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2560 

ณ  ห.องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ผู.มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ @ สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป*ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล0า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก0วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม0จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป89ยม 
นายเชิด         ป*ญญาชัย 
นายอ:อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ>ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ0ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปDชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป*ง 

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�     เกษรพรม 
ยิ่ง          พ�อยะ 
วิทยา       กองใจ 
      GลาG 
ชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
จรัญ        ดีหล0า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ       วงศ�สี 
      GลาG 
สมใจ     ชาวงษ� 
วิยะดา  โม0จันทร� 
สาคร       อุปาละ 
นิต          ปาเป89ยม 
      GลาG 
      GลาG 
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ>ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
      GลาG 
วราวุฒิ      เสนจุ0ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปDชัย      ทิพย�มา 
สมัก         เกตเพ็ช 
สามารถ      ไชยอาษา 

2/ ผู0เข0าร�วม..... 



G2G 
 

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

 ลําดับท่ี ช่ือ @ สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายทัน  ทาวงศ�ยศ 
นางสาวกรรณิกา   แก0วน0อย  

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย    ทิชัย 
ทองสุข  อุดบัววงศ� 
ทัน  ทาวงศ�ยศ 
กรรณิกา   แก0วน0อย 

ผู.เข.าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ.าง/ผู.เข.าร�วมรับฟGง  

ลําดับท่ี ชื่อ G สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

     8 
9 

    10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 

นางสาวสมหมาย ฟ*กเป8Jยม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด  ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปMอเครือ 
นางสาวชนันธร  วงค�พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายภูวดล  ก0อนเชื้อ 
นายนิพลน� ศรีวิลัย 

หัวหน0าสํานักปลัด 
ผู0อํานวยการกองช�าง 
ผู0อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ0าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ0าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ0าพนักงานปMองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย 
นางช�างชลประทาน 
นายช�างชลประทาน 

สมหมาย ฟ*กเป8Jยม 
รุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
สมคิด     ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปMอเครือ 
ชนันธร  วงค�พุทธคํา 
            G 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก0ว 
 
สงัด       สุยะทา 
ภูวดล     ก0อนเชื้อ 
นิพลน�     ศรีวิลัย 

 
 
 
 

3/ผู0เข0าร�วมประชุม..... 



G3G 
 

บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป&  2560 
วันท่ี  27  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2560 

ณ  ห.องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ครบองค�ประชุม    เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา ได0ตรวจรายชื่อแล0ว ครบองค�ประชุม มีผู0มาร�วมประชุม จํานวน 21 ท�าน ผู0ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน  5 ท�าน คือ นายสง�า  ป*ญญาดิษวงศ� นายสายันต�  แก0วกองเครือ  

นายเชิด ป*ญญาชัย  นายอ:อด  คําภิระเตรียมวงศ� และนายถนอม  เมืองเหมอะ โดยมี
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน0าท่ีเปSน
ประธาน ในท่ีประชุม และ ได0เรียนเชิญประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอให0สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกล�าวเปTดประชุมและดําเนินการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป8  2560   ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ   
   ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป& 2560  เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ประธานสภาฯ  ผู0ทรงเกียรติ ผู0แทนสํานักงานชลประทานท่ี 2 และผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน           

ซ่ึงรายงานประชุมได0ส�งให0พร0อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล0ว ท�านสมาชิก คง
จะได0อ�านมาเรียบร0อยแล0ว  มีท�านใดมีข0อสงสัย หรือ จะแก0ไข เพ่ิมเติม รายงานการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป8 2560 
เม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2560  หรือไม� ถ0าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงาน
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป8 2560 เม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2560 โดย
การยกมือข้ึน มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 3  ประจําป8 2560  เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม Gเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 21 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียง
ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอใช.พ้ืนท่ีป6าเพ่ือก�อสร.างโครงการปรับปรุงฝายห.วยห.า

พร.อมระบบส�งน้ํา หมู�ท่ี 10  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียนเชิญตัวแทนสํานักงานชลประทานท่ี 2 ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  

 
 4/นายนิพลน�..... 



G4G 
 
นายนิพลน� ศรีวิลัย กระผม นายนิพลน� ศรีวิลัย หัวหน0าโครงการชลประทานลําปาง ขอชี้แจงโครงการ

ปรับปรุงฝายห0วยห0าพร0อมระบบส�งน้ํา หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง ซ่ึงเดิมโครงการนี้เปSนโครงการพระราชดําริ  ท่ีพระองค�ท�านเสด็จมาท่ีอําเภอ
เสริมงามมีพระราชดําริว�าในลุ�มแม�น้ําวังควรจะมีแหล�งเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร กรม
ชลประทานมีแนวคิดดําเนินการก�อสร0างอ�างเก็บน้ําแม�พริก(ปางยาว) และอ�างเก็บน้ํา
ห0วยเปางาม ซ่ึงแต�เดิมโครงการพระราชดําริสามารถผ�อนผันเข0าไปดําเนินการได0ไป
พลางก�อน ในวันนี้กระผมขออนุญาตชี้แจงโครงการปรับปรุงฝายห0วยห0าพร0อมระบบ
ส�งน้ํา ว�าอยู�ในเขตปWาสงวนต0องขออนุญาตท0องถ่ินก�อนถึงจะสามารถดําเนินการได0 ซ่ึง
โครงการก�อสร0างฝายห0วยห0าพร0อมระบบส�งน้ํา หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ใช0งานมาเปSนระยะเวลา 37 ป8  ป*จจุบันไม�สามารถใช0การได0 เนื่องจาก
การพังเสียหายจากสภาพน้ําปWาไหลหลาก โครงการชลประทานลําปาง สํานักงาน
ชลประทานท่ี ๒ ได0มีแผนงานปรับปรุงฝายห0วยห0าพร0อมระบบส�งน้ํา ซ่ึงปรับปรุงฝาย
จุดเดิม  โดยฝายห0วยห0าพิกัด 47QNV 056G292  WGS 84 ระวางแผนท่ี 4843 IV 
ลําดับชุด L7018 มาตราส�วน 1:50000 มีอาคารรับน้ําปWา มีระบบส�งน้ําฝ*Jงซ0ายฝาย
ห0วยห0า ความยาว 840 เมตร ซ่ึงดําเนินการป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 
15,000,000 บาท 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข0อสงสัยหรือข0อซักถามหรือไม� ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพิสิฐ วงศ�สี กระผมนายพิสิฐ วงศ�สี ส.อบต.แม�พริก บ0านห0วยข้ีนก ขอสอบถามว�าเขตก�อสร0างมี 
ส.อบต.หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก ผลกระทบต�อพ้ืนท่ีทําการเกษตรของราษฎรหรือไม� 
นายนิพลน� ศรีวิลัย บริเวณจุดท่ีก�อสร0างไม�มีพ้ืนท่ีการเกษตรครับ เปSนจุดเดิมท่ีเคยดําเนินการก�อสร0างซ่ึง

ฝายเดิมพังเสียหายหมด 100% 
นายนิต ปาเป89ยม  กระผมนายนิต ปาเป89ยม ส.อบต.แม�พริก บ0านร�มไม0ยาง การก�อสร0างโครงการนี้  
ส.อบต.หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก หมู�บ0านท่ีได0รับประโยชน�มีต้ังแต�บ0านสันข้ีเหล็ก บ0านแม�พริกบน บ0านร�มไม0ยาง บ0าน

แม�พริกลุ�ม บ0านสันปWาสัก ขอให0เพ่ือนสมาชิกพิจารณาถึงประโยชน�ราษฎรท่ีเปSน
เกษตรกรจะได0รับ และพ้ืนท่ีอยู�ในเขตปWาสงวน 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข0อสงสัยหรือข0อซักถามอีกหรือไม� ขอเชิญครับ ถ0าไม�มีจะขอมติ 
ประธานสภาฯ ท่ีประชุม 
นายศิลปDชัย ทิพย�มา นับสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีอยู�ในห0องประชุมมีจํานวนท้ังสิ้น 
เลขานุการสภาฯ  21 คน 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สมาชิกท�านใดเห็นชอบขอใช0พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร0างโครงการปรับปรุงฝายห0วยห0าพร0อม

ระบบส�งน้ํา หมู�ท่ี 10  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม เห็นชอบขอใช0พ้ืนท่ีปWาเพ่ือก�อสร0างโครงการปรับปรุงฝายห0วยห0าพร0อมระบบส�งน้ํา หมู�

ท่ี 10  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
จํานวน  21 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียงไม�มี 
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นายนิพลน� ศรีวิลัย G กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านท่ีให0ความ

เห็นชอบโครงการปรับปรุงฝายห0วยห0าพร0อมระบบส�งน้ํา หมู�ท่ี 10  ตําบลแม�พริก  
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

นายพิสิฐ วงศ�สี กระผมนายพิสิฐ วงศ�สี ส.อบต.แม�พริก บ0านห0วยข้ีนก ขอเสนอโครงการก�อสร0างอ�าง 
ส.อบต.หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก เก็บน้ําห0วยแม�ยะหมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง เนื่องจาก

เกษตรกรท้ัง 3 หมู�บ0าน ได0แก� บ0านห0วยข้ีนก บ0านแพะดอกเข็ม บ0านปางยาว ได0รับ
ประโยชน�ถ0าได0ดําเนินการก�อสร0างอ�างเก็บน้ํานี้ 

นายไพรัตน� คันธชุมภู กระผมนายไพรัตน� คันธชุมภู ส.อบต.แม�พริก บ0านผาป*งหลวง ขอเสนอโครงการ 
ส.อบต.หมู�ท่ี 2 ต.ผาป*ง ก�อสร0างอ�างเก็บน้ําห0วยแสล�งเต้ีย  หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

ขอให0ทางชลประทานพิจารณาด0วยครับ 
นายนิพลน� ศรีวิลัย กระผมจะนําโครงการท้ังสองโครงการนี้เสนอผู0อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 2 

ให0ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ. 2561@2564) เพ่ิมเติม 

ครั้งท่ี  1 พ.ศ. 2560 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได0ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติ และผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. 2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ฉบับนี้  เปSนแผนพัฒนาท0องถ่ินในระดับตําบล 
ภายใต0วิสัยทัศน�การพัฒนาตําบล ซ่ึงกําหนดแผนงานการพัฒนาให0สอดคล0องกับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560G2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดลําปาง  แนวทางการพัฒนาหลายๆ
แนวทางอันจะนําไปสู�การแก0ไขป*ญหาความต0องการของประชาชนในท0องถ่ินตาม
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0กําหนดไว0 
เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปSนเร�งด�วนจึงต0องเติมโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนา(พ.ศ. 2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 เพ่ือให0การ
ดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเปSนไปด0วยความเรียบร0อย สามารถ
รองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังทําให0เกิดประโยชน�กับประชาชนในท0องถ่ินต�อไป  และ
เชิญหัวน0าสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียดต�อ เชิญครับ 

น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Jยม ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง 
หัวหน0าสํานักปลัด ส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก0ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข0อ 25 กําหนดให0

องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินใช0แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8 เปSนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป8 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช�วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให0มีการปฏิบัติให0บรรลุวัตถุประสงค�
ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว0ในแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8ท้ังนี้เพ่ือให0การบริหารงาน 
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ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เปSนไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนอย�าง
แท0จริง ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0อนุมัติและประกาศใช0แผนพัฒนา
ท0องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561G2564) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 พร0อมท้ังจะดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทําข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล   
แม�พริก เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น เนื่องจาก
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได0รับทราบป*ญหา/ความต0องการของประชาชนใน
ท0องถ่ินเพ่ิมเติม และเปSนป*ญหา/ความต0องการท่ีมิได0บรรจุอยู�ในแผนงาน/โครงการ
ของแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8 ดังนั้นเพ่ือให0โครงการดังกล�าวสามารถแก0ไขป*ญหาความ
เดือดร0อนของประชาชนได0ทันเวลา จึงมีความจําเปSนต0องจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8
(พ.ศ. 2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก0ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข0อ 4 (โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับ ป8งบประมาณแต�ละป8ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเปSนแผนก0าวหน0าและให0
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8) และข0อ 22 
เ พ่ือประโยชน�ของประชาชน องค�กรปกครองส�วนท0อง ถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8ได0 โดยให0ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําร�างแผนพัฒนา
ท0อง ถ่ินสี่ป8 ท่ี เ พ่ิมเ ติมหรือเปลี่ยนแปลงพร0อมเหตุผลและความจําเปSนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  
(2) คณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินและประชาคมท0องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนา
ท0องถ่ินสี่ป8ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู0บริหารท0องถ่ิน  
(3) ผู0บริหารท0องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8 ท่ี เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช0แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให0
เปSนไปตามกฎหมายว�าด0วยสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล สําหรับองค�การ
บริหารส�วนตําบลให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8ท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให0ความเห็นชอบก�อน แล0วผู0บริหาร
ท0องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช0ต�อไป ในกรณีแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป8มี
ระยะเวลาในการใช0บังคับเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งร0อยแปดสิบวันไม�ให0ดําเนินการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให0ป*ญหา/ความต0องการ นําไปสู�การปฏิบัติท่ีแท0จริง และเพ่ือใช0
เปSนแนวทางในการบริหารงานต�อไป 
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.
2560 
โครงการในแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ.2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 มีจํานวน
ท้ังหมด 75  โครงการ งบประมาณท้ังหมด 9,411,110 บาท 

ป& พ.ศ. 2561 จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 456,685 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับอุดหนุนองค�กร
ปกครองส�วนท.องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน ( แบบ ผ.02 ) 
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1) ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาด.านสาธารณสุข 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
2 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3  

ต.แม�พริก 
3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู�ท่ี 4  

ต.แม�พริก 
5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
6 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน / หมู�บ0าน)  

หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู�ท่ี 6  

ต.แม�พริก 
8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
9 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน / หมู�บ0าน)  

หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านห0วยข้ีนก ประจําป8งบประมาณ  

พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 
11 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ0านห0วยข้ีนก(ตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 
12 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด To be number one บ0านห0วยข้ีนก (ตามแนวพระราชดําริ

ของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 7 
ต.แม�พริก 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านปางยาว ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.
2561 หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

14 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด To be number one บ0านปางยาว (ตามแนวพระราชดําริ
ของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 8 
ต.แม�พริก 

15 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ0านปางยาว(ตามแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู�ท่ี 9  
ต.แม�พริก 

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านร�มไม0ยาง หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 
18 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน / หมู�บ0าน)  

หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 
19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
8/ 20 โครงการ..... 
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20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
21 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน / หมู�บ0าน)  

หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านมบ0านแพะดอกเข็ม ประจําป8งบประมาณ 

พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
23 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ0านแพะดอกเข็ม(ตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2561 หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
24 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด To be number one บ0านแพะดอกเข็ม (ตามแนว

พระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.
2561 หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

25 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน/หมู�บ0าน) หมู�ท่ี 1 
ต.ผาป*ง 

26 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านม หมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 
27 โครงการอบรมหมอหมู�บ0าน ในพระราชประสงค� หมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 
28 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน /หมู�บ0าน ) หมู�ท่ี 2 

ต.ผาป*ง 
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านม หมู�ท่ี 2 ต.ผาป*ง 
30 โครงการอบรมหมอหมู�บ0าน ในพระราชประสงค� หมู�ท่ี 2 ต.ผาป*ง 
31 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน /หมู�บ0าน ) หมู�ท่ี 3 

ต.ผาป*ง 
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านม หมู�ท่ี 3 ต.ผาป*ง 
33 โครงการอบรมหมอหมู�บ0าน ในพระราชประสงค� หมู�ท่ี 3 ต.ผาป*ง 
34 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน /หมู�บ0าน ) หมู�ท่ี 4 

ต.ผาป*ง 
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านม หมู�ท่ี 4 ต.ผาป*ง 
36 โครงการอบรมหมอหมู�บ0าน ในพระราชประสงค� หมู�ท่ี 4 ต.ผาป*ง 
37 โครงการรณรงค�และแก0ไขป*ญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�วัน(ศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ�นในชุมชน /หมู�บ0าน ) หมู�ท่ี 5 

ต.ผาป*ง 
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต0านภัยมะเร็งเต0านม หมู�ท่ี 5 ต.ผาป*ง 
39 โครงการอบรมหมอหมู�บ0าน ในพระราชประสงค� หมู�ท่ี 5 ต.ผาป*ง 
40 โครงการจัดการป*ญหาขยะ รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
41 โครงการมหัศจรรย� 1,000 วันแรกของชีวิต รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
42 โครงการโรงเรียนผู0สูงอายุบ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
43 โครงการหมู�บ0านสะอาด มลภาวะดี ห�างไกลโรคด0วยมือเรา หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
44 โครงการส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
45 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
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46 โครงการบ0านสะอาดสุขภาพดี ชีวีมีสุข รพ.แม�พริก 
47 โครงการปMองกันและควบคุมโรคท่ีมาจากอาหารและน้ําเปSนสื่อ รพ.แม�พริก 
48 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู0สูงอายุ ในการจัดการด0านสุขภาพ รพ.แม�พริก 
49 โครงการมหัศจรรย� 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็ก รพ.แม�พริก 

 

ป& พ.ศ. 2562 มีจํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 8,518,875 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับองค�กรปกครอง
ส�วนท.องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด.านการเมืองการบริหาร 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอําเภอแม�พริก 

อบต.แม�พริก 
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับอุดหนุนองค�กร
ปกครองส�วนท.องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน ( แบบ ผ.02 ) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาด.านสาธารณสุข 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการจัดการป*ญหาขยะ รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
2 โครงการมหัศจรรย� 1,000 วันแรกของชีวิต รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
3 โครงการโรงเรียนผู0สูงอายุบ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
4 โครงการหมู�บ0านสะอาด มลภาวะดี ห�างไกลโรคด0วยมือเรา หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
5 โครงการส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาจังหวัด ( แบบ ผ.05 ) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด.านโครงสร.างพ้ืนฐาน 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
2) ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด.านแหล�งน้ํา 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู�บ0าน บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
2 โครงการก�อสร0างระบบประปาหมู�บ0าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 3 ต.ผาป*ง 
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1 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยาง ถนนสาย ลป.ถ.81G005 บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3  
ต.แม�พริก 

2 โครงการปรับปรุงคันดินปMองกันน้ําท�วมเลียบแม�น้ําวัง บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
3 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยาง ถนนสาย ลป.ถ.81G004 สายบ0านแม�พริกบน – ทางหลวง

แผ�นดิน 1264 หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
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ป& พ.ศ. 2563 จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 217,775 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับองค�กรปกครอง
ส�วนท.องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด.านการเมืองการบริหาร 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1 โครงการศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอําเภอแม�พริก 
อบต.แม�พริก 

รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับอุดหนุนองค�กร
ปกครองส�วนท.องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน ( แบบ ผ.02 ) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาด.านสาธารณสุข 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการการจัดการป*ญหาขยะ รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
2 โครงการมหัศจรรย� 1,000 วันแรกของชีวิต รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
3 โครงการโรงเรียนผู0สูงอายุบ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
4 โครงการหมู�บ0านสะอาด มลภาวะดี ห�างไกลโรคด0วยมือเรา หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
5 โครงการส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 

ป& พ.ศ. 2564 จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 217,775 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับองค�กรปกครอง
ส�วนท.องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด.านการเมืองการบริหาร 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอําเภอแม�พริก  

อบต.แม�พริก 
รายช่ือโครงการในแผนพัฒนาส่ีป& (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 สําหรับอุดหนุนองค�กร
ปกครองส�วนท.องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน ( แบบ ผ.02 ) 
1) ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาด.านสาธารณสุข 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการการจัดการป*ญหาขยะ รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
2 โครงการมหัศจรรย� 1,000 วันแรกของชีวิต รพ.สต.แพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
3 โครงการโรงเรียนผู0สูงอายุบ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
4 โครงการหมู�บ0านสะอาด มลภาวะดี ห�างไกลโรคด0วยมือเรา หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
5 โครงการส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผู0สูงอายุ รพ.สต.บ0านผาป*งกลาง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท.องถ่ินสีป่& (พ.ศ. 2561@2564) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2560 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

ป& 2561 ป& 2562 ป& 2563 ป& 2564 รวม 4 ป& 

ยุทธศาสตร� 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสีป่&(พ.ศ.2561@2564) สําหรับองค�กรปกครองส�วนท.องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 

1) ยุทธศาสตร�ท่ี 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด.าน
การเมืองการบริหาร                     

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสีป่&(พ.ศ.2561@2564) สําหรับอุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท.องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค�กรประชาชน ( แบบ ผ.02 )  

1) ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาด.านสาธารณสุข 

   1.1 แผนงานสาธารณสุข 49 456,685 6 97,775 6 97,775 6 97,775 67 750,010 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสีป่&(พ.ศ.2561@2564) สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด ( แบบ ผ.05 )  

1) ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด.านโครงสร.างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 3 3,711,100 0 0 0 0 

3 3,711,100 

2) ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด.านแหล�งน้ํา 
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2 4,590,000 0 0 0 0 

2 4,590,000 

รวม 49 456,685 12 8,518,875 7 217,775 7 217,775 75 9,411,110 

 
น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Jยม G มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท�านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ   
หัวหน0าสํานักปลัด ขอเชิญค�ะ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� สมาชิกสภาฯท�านใดมีข0อเสนอแนะหรือสอบถามแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. 2561G2564)  
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจําป8 2560 หรือไม� ถ0าไม�มีจะขอมติท่ีประชุม 
นายศิลปDชัย ทิพย�มา นับสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีอยู�ในห0องประชุมมีจํานวนท้ังสิ้น 
เลขานุการสภาฯ  21 คน 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สมาชิกท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. 2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1 พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2560 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม G เห็นชอบร�างแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. 2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1 พ.ศ. 2560 

จํานวน  21 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียงไม�มี 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� จะนําร�างแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. 2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1 พ.ศ. 2560 เสนอ 
ประธานสภาฯ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกอนุมัติประกาศใช0เปSนแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. 

2561G2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 ต�อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได0ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติ และผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน ขอ

มอบหมายกองคลังเปSนผู0รายงาน 
น.ส.นฤมล  ปMอเครือ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองประธานสภาองค�การ 
นักวิชาการเงินแลบัญชี บริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิก

สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�าน ดิฉันนางสาวนฤมล  ปMอเครือ เปSน
ตัวแทนกองคลังจะมารายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 
2560  ดังนี้ 

รายรับ @ รายจ�าย ตามงบประมาณ  ประมาณการ  รวม สูง/(ต่ํา) 
รายรับ         
  หมวดภาษีอากร 135,400.00 146,025.29 G        10,625.29 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 15,000.00 99,952.95 G        84,952.95 

  หมวดรายได0จากทรัพย�สิน 161,600.00 103,321.27 58,278.73 

  หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด 90,000.00 12,610.00 77,390.00 

  หมวดรายได0จากทุน 10,000.00 G 10,000.00 

  
หมวดภาษีจัดสรร 15,188,000.00 15,883,788.43 G       

695,788.43 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 22,400,000.00 12,240,323.00 10,159,677.00 

  หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค�  7,623,329.84  

  
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  835,000.00 G       

835,000.00 

   รวมรายรับท้ังส้ิน 38,000,000.00 36,944,350.78  

รายจ�ายตามงบประมาณ                         G      
รายจ�าย                           G      
  งบกลาง                           G      
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      145,500.00            144,837.00               663.00  

  เบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ   9,915,500.00          9,648,000.00         267,500.00  

  เบ้ียยังชีพผู0พิการ   2,254,000.00          2,241,600.00           12,400.00  

  เบ้ียยังชีพผู0ปWวยเอดส�      108,000.00              95,500.00           12,500.00  

  เงินสํารองจ�าย      950,880.00            854,988.07           95,891.93  

  รายจ�ายตามข0อผูกพัน      130,000.00              99,324.00           30,676.00  

13/กบข........ 



  กบข. (อฉ.)               18,609.00  G        18,609.00  

  กบท.        156,000.00            156,000.00                     G   

  รวม   13,659,880.00       13,258,858.07    

  เงินเดือน                           G      
  เงินเดือน ฝWายการเมือง   3,084,820.00          2,986,941.00           97,879.00  
  เงินเดือน ผ�ายประจํา   7,302,661.00          4,685,350.00  G       70,118.00  

  ค�าตอบแทนพนักงานจ0าง           2,887,429.00    

  รวม          10,559,720.00    

  ค�าตอบแทน      288,100.00            256,690.00           31,410.00  

  ค�าใช0สอย     2,072,880.00          1,603,749.51         469,130.49  

  ค�าวัสดุ     2,313,239.00          1,872,900.31         440,338.69  

  ค�าสาธารณูโภค      617,200.00            591,646.49           25,553.51  

  ค�าครุภัณฑ�      710,920.00            407,950.00         302,970.00  

  ค�าท่ีดินและสิ่งปลูกสร0าง   6,303,300.00          5,951,900.00         351,400.00  

  รายจ�ายอ่ืน       20,000.00                        G            20,000.00  

  เงินอุดหนุน   1,627,000.00          1,602,756.08           24,243.92  

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             835,000.00    

    รวมรายจ�ายท้ังสิ้น  38,000,000.00        36,941,170.46    

    รับจริงสูงกว�าจ�ายจริง               3,180.32    
น.ส.นฤมล  ปMอเครือ จึงขอรายงานให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0รับทราบ 
นักวิชาการเงินแลบัญชี 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะซักถามหรือไม� เชิญครับ ถ0าไม�มีถือว�าท่ีประชุมรับทราบเพราะจะไม� 
ประธานสภาฯ  มีการลงมติ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย 1.ขอเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านเข0าร�วมกิจกรรมวันเด็ก 
นายก อบต.แม�พริก แห�งชาติ ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ในวันเสาร�ท่ี 13 มกราคม 

2561 ขอความอนุเคราะห�สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานวันเด็กด0วย 

   2. ขอเชิญสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านเข0าร�วมกิจกรรมต0อน 
 รับป8ใหม� ป8 2561 ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ในวันศุกร�ท่ี 5 

มกราคม 2561 ต้ังแต�เวลา 11.00 น.เปSนต0นไป 
14/ ประจักษ�....... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม�  ถ0าไม�มี ผมขอปTดการประชุม และขอให0ทุก
ประธานสภาฯ  ท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 
ป/ดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
  

(ลงชื่อ)            ศิลปDชัย  ทิพย�มา 
                      (นายศิลปDชัย  ทิพย�มา)         
                                    เลขานุการสภา/ผู0บันทึก 

 
 
 
 (ลงชื่อ)             พิสิฐ  วงศ�สี 

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
  
 

 
(ลงชื่อ)         สง�า  ป*ญญาดิษวงศ� 

    (นายสง�า  ป*ญญาดิษวงศ�) 
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 (ลงชื่อ)        อ:อด  คําภิระเตรียมวงศ� 

    (นายอ:อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   ทราบ 
 

 
(ลงชื่อ)       ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 

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


