
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 2)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันที่   13 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
3. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
4. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
5. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
6. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
7. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
8. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
9. นายวิชัย            แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
10. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
11. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
12. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
13. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
14. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
15. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
16. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
17. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
18. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
19. นายกมเลศ            ก าลังประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
20. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
21. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
22. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
2. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
 5. นายด าเกิง  บุญมา   หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 6. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
 7. นายนัฐวุฒิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
 8. นางสาวนงคราญ กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
          เร่ิมประชุมเวลา 09.03 น. 

 นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน ท่ีประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 2 (ครั้ง ท่ี 1) ประจ าปี  พ.ศ.2562 เมื่อวัน ท่ี              
31 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ     
ท่านใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

      - ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

   4.1 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ...........(วาระที่ 2) 

ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ........... วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ให้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายกมเลศฯ       -  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้มีมติท่ีประชุม 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการ        
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... และแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมท้ังได้ก าหนดระยะเวลาในการ
เสนอค าแปรญัตติ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้วนั้น  คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... ขอรายงานว่า 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... ได้มีการประชุมพิจารณาและท่ีประชุมมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย       
พ.ศ........... ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ    -  ในเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ประสงค์ท่ีจะขอแปรญัตติและเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เดิม  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เมื่อไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ      
จึงถือว่าไม่มีการพิจารณาในวาระนี้ 

4.2 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ........... (วาระที่ 3) 

ประธานสภาฯ -  ล าดับต่อไปนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... ในวาระท่ี 3  ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ  เพียงแต่จะขอมติท่ีประชุม
ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          
พ.ศ........... หรือไม่เท่านั้น 

  - ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จ านวน  20  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ     จ านวน   0  เสียง 

  - งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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4.1 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ
...........(วาระที่ 2) 

ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ........... วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ให้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายกมเลศฯ       -  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้มีมติท่ีประชุม 
เมื่อวันท่ี      31 พฤษภาคม 2562 รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... และแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมท้ังได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอ
ค าแปรญัตติ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้วนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... ขอรายงานว่า     
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... ได้มีการประชุมพิจารณาและท่ีประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... 
ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ    -  ในเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ประสงค์ท่ีจะขอแปรญัตติและเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เดิม  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เมื่อไม่มีการเสนอค าแปรญัตติจึง
ถือว่าไม่มีการพิจารณาในวาระนี้ 

4.2 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ........... (วาระที่ 3) 

ประธานสภาฯ -  ล าดับต่อไปนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... ในวาระท่ี 3  ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ  เพียงแต่จะขอมติท่ีประชุม
ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........... 
หรือไม่เท่านั้น 

  - ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จ านวน  20  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ     จ านวน   0  เสียง 

  - งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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4.3 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ...........(วาระที่ 2) 

ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์    
และปล่อยสัตว์ พ.ศ........... วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ให้รายละเอียด  
ต่อท่ีประชุม 

นายถวัลย์ฯ       -  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายถวัลย์  ยาวิลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ขอเรียนต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้มีมติท่ีประชุม เมื่อวัน ท่ี           
31 พฤษภาคม 2562 รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ........... และแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมท้ังได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปร
ญัตติ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้วนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ........... ขอรายงานว่า 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ........... ได้มีการประชุมพิจารณาและท่ี
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ........... ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนไม่มีการสงวนค าแปรญัตติแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ    -  ในเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ประสงค์ท่ีจะขอแปรญัตติและเสนอร่างข้อบัญญัติฯ   
เดิม เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เมื่อไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ
จึงถือว่าไม่มีการพิจารณาในวาระนี้ 

4.4 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ........... (วาระที่ 3) 

ประธานสภาฯ -  ล าดับต่อไปนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุม
การเล้ียงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ........... ในวาระท่ี 3  ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ  เพียงแต่จะขอมติ
ท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ........... หรือไม่เท่านั้น 

  - ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  จ านวน  20  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ     จ านวน   0  เสียง 

  - งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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  4.5 เร่ืองการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ให้รายละเอียด 

รองปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้รับความเห็นชอบ       
และประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560          
ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ปี และเพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด และมีการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเดิมท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา        
และหนังสือส่ังการดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก ขึ้น โดยด าเนินการตามวิธีการขั้นตอนท่ีก าหนดไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้แจกจ่ายไปก่อนแล้ว เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

                 - เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก จะให้เวลาท่ีประชุมพิจารณาโดยละเอียด 

                          - เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ 

                             - ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม       - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   จ านวน 20 เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ      จ านวน 0 เสียง 

            - งดออกเสียง      จ านวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
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