
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันที่   26 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 

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

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
2. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
3.  

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. นายสุชาติ  บุญงาม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. นายด าเกิง  บุญมา   หัวหน้าส านักปลัดฯ 
7. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
8. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
9. ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 
10. น.ส.นงคราญ กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 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 3 (ครั้งท่ี 2) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 30 
กันยายน  พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

  - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

  5.1  เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มอบหมายได้ให้รายละเอียด 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มอบหมาย
ขอให้รายละเอียดว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯได้
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แล้ว เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นในวันนี้ อกีท้ังได้
รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไป
ก่อนแล้ว พร้อมท้ังได้แนบรายงานการติดตามแผนด าเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อสภาฯ
ได้รับทราบด้วย 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบ     
      

5.2 เร่ืองรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญผู้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ให้รายละเอียด 
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นายกฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอรายงานในรายละเอียดว่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 
ก าหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้วยนั้น บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปแล้ว 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติรับทราบ       
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