
 

 

 

 
ท่ี  ลป ๕๓๘๐๑/ว เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 ถนนแมเมาะ - ลําปาง  ลป. ๕๒๒๒๐ 

   มีนาคม 2562 

เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561)                

เรียน  (คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ) 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ   จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๒. รางแผนพัฒนาทองถ่ินฯ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2   จํานวน  ๑  ชุด 

ตามท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะไดแตงต้ังทานรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 
ซ่ึงมีหนาท่ีในการพิจารณารางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ  ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะไดดําเนินการยกราง  เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการสําหรับ
จัดทํางบประมาณรายจายเงินสะสม 

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนาท่ี
กําหนด และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองท่ีจะตองจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประกอบกับใหการประกาศใชแผนพัฒนาของเทศบาลเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) กําหนด ซ่ึงขณะนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตําบลแมเมาะมาเปนท่ีเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีมาดวย เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางตามระเบียบฯ กําหนด  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมพิจารณาและให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตําบล    
แมเมาะ ในวันท่ี  15  มีนาคม 2562   เวลา 09.๓๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมเมาะ (หองเมาะหลวง) 
ชั้น ๑   เทศบาลตําบลแมเมาะหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดียิ่ง จึงขอขอบคุณ
ลวงหนามา ณ โอกาสนี้ดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (นายชูชีพ  บุนนาค) 
  นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 
 

ฝายบริหารงานท่ัวไป งานวิเคราะหนโยบายฯ 
สํานักปลัดเทศบาลฯ 
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๐๑๐๔ ตอ ๑๓๕ 
E-mail : maemoh@tasaban-maemoh.go.th 

 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

วันท่ี  15 มีนาคม 2562  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ หองประชุมเมาะหลวง ช้ัน 1 

****************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เพ่ือทราบ 
 -   แตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาของ อปท. 
 -   ข้ันตอน/วิธีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณา 

 -  พิจารณายกรางเปนแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   

     (พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

คําส่ังเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ท่ี  579 /2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

************************ 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 9 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมเมาะ ประกอบดวย 

๑. นายชูชีพ   บุนนาค   นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ประธานกรรมการ 

๒. น.ส.ชญากร  วงคอะถะ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ  กรรมการ 

๓. นายธันย นุชนิยม   รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ  กรรมการ 

๔. นายชินภัทร วงศเปย   เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 

๕. นายเวโรจนธน  ประเทืองบรบิูรณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 

๖. นายมาโนช  เครือบุญมา  ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการ 

๗. นายสมศักดิ์  เตชะเทพ  ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการ 

๘. นายสทาน  มาสืบ   ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการ 

๙. หน.กองชุมชนสัมพันธ กฟผ.แมเมาะ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๐. นายชาญชัย  ชาญสมร  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๑. นายชฎิล   ไชยกุล   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๒. ทองถ่ินอําเภอแมเมาะ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๓. นายชัยวุธ  จรุีรัตนากร  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๔. ปลัดอําเภอหัวหนาฝาย  ผูแทนภาคราชการ/วิสาหกิจ  กรรมการ 

บริหารงานปกครอง (อําเภอแมเมาะ) 

๑๕. สารวัตรปรามปราม สภ.แมเมาะ/ผูแทน ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ  กรรมการ 

๑๖. ผูอํานวยการโรงเรียนแมเมาะวิทยา ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ  กรรมการ 

๑๗. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ  กรรมการ 

๑๘. นายประกอบ  ปะระมะ  ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ  กรรมการ 

(หัวหนาแผนกองคกรสัมพันธ กฟผ.แมเมาะ) 

๑๙. ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ  กรรมการ 

๒๐. นายสันต  แกวประเทศ  ผูแทนผูใหญบานตําบลแมเมาะ  กรรมการ 

๒๑. นางอริสสรา  เครือบุญมา  ผูแทนผูใหญบานตําบลแมเมาะ  กรรมการ 

๒๒. นายศักดิ์ดา  ชุมภูสืบ   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

 

/23.นายสมเดช........ 
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๒๓. นายสมเดช  ธิแกว   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

๒๔. นางอําไพ  สมดวง   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

๒๕. นางปนมณี  เหมยฟอง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

๒๖. ปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ            กรรมการและเลขาฯ 

๒๗. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ      ผูชวยเลขานุการ 

๒๘. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีมอบหมาย      ผูชวยเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 (1.1) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

 (1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

 (1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา  
ยาเสพติด 

 (1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 (1.5) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 

 (1.6) แผนชุมชน 

 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน
และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 

(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํา
รางแผนพัฒนา 

(3) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ตามขอ 19(2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2561)  

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ฯลฯ 

  ใหคณะกรรมการตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) และ (22) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  4   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

 

(นายชูชีพ  บุนนาค) 

นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

 



 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

ณ  หองประชุมเมาะหลวง (ช้ัน 1)   เทศบาลตําบลแมเมาะ 

********************* 
 

ผูเขาประชุมฯ 
1. นายธันย นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ กรรมการฯ 
2. น.ส.ชญากร  วงศอะถะ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ กรรมการฯ 
3. นายชินภัทร วงคเปย เลขานุการนายกฯ กรรมการฯ 
4. นายเวโรจนธน ประเทืองบริบูรณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กรรมการฯ 
5. นายมาโนช เครือบุญมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการฯ 
6. นายสมศักดิ์   เตชะเทพ    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการฯ 
7. นายสทาน มาสืบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการฯ 
8. น.ส.ดวงสุดา นาเนกรังสรรค ทองถ่ินอําเภอแมเมาะ กรรมการฯ 
9. นายชัยวุธ จุรีรัตนากร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการฯ 
10. นายสันต แกวประเทศ ผูใหญบาน หมูท่ี 8 กรรมการฯ 
11. นางอริสสรา เครือบุญมา ผูใหญบาน หมูท่ี 7 กรรมการฯ 
12. นายศักดิ์ดา ชมพูสืบ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการฯ 
13. นายสมเดช ธิแกว ประธานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ กรรมการฯ 
14. นางอําไพ สมดวง ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการฯ 
15. นางปนมณี เหมยฟอง ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการฯ 
16. นายธีทัต   ธรรมธิกูล ผอ.กองชาง รักษาราชการแทนปลัดฯ กรรมการและเลขานุการฯ 
17. นางพรธนา พฤกษวราภรณ หัวหนาสํานักปลัด เลขานุการฯ 
18. นายจิรัฏฐ ยารังษี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ผช.เลขานุการฯ 
19. น.ส.อุบลรัตน  ชัยนันทรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ผช.เลขานุการฯ 

 
ผูไมมาประชุมฯ 

1. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ  
2. นายชาญชัย ชาญสมร ประธานชมรมจักรยานฯ 
3. นายชฏิล ไชยกุล ประธานคายลูกเสืออําเภอแมเมาะ 
4. นายเกษม ใจจันทร ปลัดอําเภอแมเมาะ 
5. พ.ต.ท.ดวงเด็จ กันทะคํา สวป.สภ.แมเมาะ 
6. นายถนอม อุปวัฒนานันท ผูอํานวยการโรงเรียนแมเมาะวิทยา 
7. นางทิมแกว ธรรมรักษสกุล ผูอํานวยการโรงเรยนอนุบาลแมเมาะ 
8. นายประกอบ ปะระมะ หัวหนาแผนกองคกรสัมพันธ กฟผ. 
9. นายกระสิน เขียวปง ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ 
10. นางปนมณี เหมยฟอง ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 

 
 

/ผูเขารวมประชุมฯ ...... 
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ผูเขารวมประชุมฯ 
1. นางฐิติพร พรหมศร ผอ.กองคลัง 
2. นายเมธา แกวสุทธิ นักบริหารงานสวัสดิการตน 
3. นางเอมอร ณ ลําปาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
4. นายวิชาญ ไชยเสน หัวหนาฝายการโยธา 
5. นายปรีชา   พรอมสุภา ผูแทน กฟผ.แมเมาะ 
6. นางทิพยวรรณ ปงแกว พยาบาลวิชาชีพ 
7. นางฟองจันทร วงศชัย ผูแทนประชาคม 
8. นายธกฤต ใครโมง ตัวแทน กฟผ.แมเมาะ 
9. นายธนากร อุดแกว จพง.ธุรการ 
10. น.ส.ษมาภรณ สายวงศปญญา รอง ผอ.โรงเรียนแมเมาะวิทยา 

 
 
เริ่มประชุม    เม่ือเวลา  09.30  น.  นายธันย นุชนิยม  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

คณะกรรมการฯ  กลาวทักทายและตอนรับคณะกรรมการฯ  ผูเขารวมประชุมฯ  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นายจิรัฎฐฯ  :  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ไดมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 
วันท่ี  21  กันยายน  2559 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 หมวด 3 
การจัดทําแผนพัฒนา    

        ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้                                      
  (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัด  ประชุมเวทีประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา  ความ
ตองการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

(2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเสนอ
ผูบริหาร 

(4)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
/หมวด 4 ..................... 
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  หมวด  4  การแกไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
      ขอ  21  การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 ขอ  22  เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได  โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร 

(3)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลว
ผูบริหาร      จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงตอไป 

   ในกรณีแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปด
สิบวันไมใหดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 

ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ให
เปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 

  ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ
โครงการ พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแม เมาะ แตงตั้ ง ข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) หมวด 1 ขอ 7 ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย 

 
 

(1) ผูบริหารทองถ่ิน ................. 
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  (1) ผูบริหารทองถ่ิน     ประธานกรรมการ 
  (2) รองนายก อปท. นั้นทุกคน    กรรมการ 
  (3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก 3 คน กรรมการ 
  (4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารคัดเลือก 3 คน  กรรมการ 
  (5) ผูแทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน   กรรมการ 
  (6) ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ไมนอยกวา 3-6 คน  กรรมการ 
  (7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 

  (8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน  ผูชวยเลขานุการ 
 
  บทบาทหนาท่ีหลักของคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
   (ก) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจ

หนาท่ีทีมีผลกระทบตอประโยชนของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง 

   (ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ 

   (ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุม จังหวัด และจังหวัด โดยใหเนน
ดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความ
ยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัด 
   (จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีมีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
   (ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
   ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 
มาประการพิจารณาดวย 

  (2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไข
ปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 

  ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง นํา
ปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมูบาน
หรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพ
ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังในเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และให
องคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามอํานาจหนาท่ี 

  สําหรับรายละเอียดมอบให ผช.เลขานุการฯ ซ่ึงทางสํานักปลัดฯ เปน
ผูดําเนินการท่ีจะนําเรียนเสนอตอท่ีประชุมฯ 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2 ...................... 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องพิจารณา 

อุบลรัตนฯ   ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 3739 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีมีสวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนา
ตอสภาทองถ่ิน เพ่ือขอใหจายเงินสะสมตามอํานาจหนาท่ีดานบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ขอท่ี 17 แจงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
เพ่ือรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการ
สงเคราะหผูปวยเอดส ซ่ึงมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงคใหเปนตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

  กรณีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑท่ีไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ใหผูบริหารทองถ่ินสามารถเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22/2 โดยใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน กรณีองคการบริหาร
สวนตําบลจะตองจัดสงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เห็นชอบแผนและ
ให  นายกฯ ประกาศตอไป 

  ทางงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด ไดรับ
บันทึกขอความแจงจากกองชางและกองสวัสดิการ เทศบาลตําบลแมเมาะ ใหมีการ
เพ่ิมเติมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ใหดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) โดยมีโครงการพัฒนา (โครงการกอสราง) 
จํานวน 9 โครงการ จากกองชาง และครุภัณฑเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 
1 โครงการจากกองสวัสดิการสังคม รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนพารา สเลอรี่ซีลประเภท 3 สายบานนายสารัช     
ใจชอน บานหวยรากไม หมูท่ี 2 งบประมาณ 500,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเชื่อม
ระหวางบานหวยคิง หมู ท่ี 6 ถึงบานหางฮุง หมู ท่ี 3 งบประมาณ 
750,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีตสายสันอางเก็บน้ํา     
เมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 งบประมาณ 500,000 บาท 

 

/4. โครงการ................ 
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4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ประเภท 3 ซอยเสริมมิตร หมูท่ี 
5 ตั้งแตบานสวนครูเสริม ถึงถนน ค.ส.ล. สายบานหวยรากไม -  บาน
เมาะสถานี งบประมาณ 960,000 บาท 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายหลัง
ศาลหลักเมือง ถึงบานนายศรีมอญ ชัยเนตร บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 
งบประมาณ 700,000 บาท 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางโรงเรียน
วัดบานแขม บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 งบประมาณ 494,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางฌาปน
สถานเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 งบประมาณ 
397,000 บาท 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3 สายแยกหนา
อาคารอเนกประสงคถึงแยกทางเชื่อมปาชา บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 
12 งบประมาณ 485,500 บาท 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 18 และ
ซอยแผนดินหวิด บานปงชัย หมูท่ี 5 งบประมาณ 495,000 บาท 

  นอกจากนั้นยังมีโครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาบัตรทะเบียนบานและ
บัตรประชาชน) ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
หนาท่ีอนุมัติ อนุญาตรับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจง ดําเนินการพิจารณายกเลิก
การเรียกสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกระบวนงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ทางสํานักปลัด เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดทําบันทึกขอความ
แจงใหสวนราชการภายใน ทต.แมเมาะ สํารวจความตองการใชเครื่องอานบัตร
อเนกประสงคเพ่ือใชบริการประชาชน ซ่ึงหนังสือ สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณอาน
บัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เพ่ือรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารใน
กระบวนงาน                การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การ
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
ซ่ึงมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

  ทางกองสวัสดิการสังคม เปนกลุมเปาหมายแรกท่ีทางกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการนํารองการใชเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค ในการดําเนินงาน
ภารกิจของสวนราชการ จึงไดมีการประสานและแจงบันทึกขอความมายังงานวิเคราะห
นโยบายและแผน เพ่ือบรรจุรายละเอียดครุภัณฑเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงคลงใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) โดยกําหนดราคา
และคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงคใหเปนตามราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  

  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาให) 
 

 /ประธานฯ........... 
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ประธานฯ   มีคณะกรรมการทานใด ตองการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม 

น.ส.ชญากรฯ  อยากทราบวา หากตองการเพ่ิมเติมโครงการขยายไหลทางหนาโรงเรียนแมเมาะ
วิทยา จะสามารถเพ่ิมในข้ันตอนนี้ไดหรือไม เนื่องจากไดรับแจงจากผูอํานวยการโรงเรียน
แมเมาะวิทยา มีความประสงคอยากใหการขยายไหลทางเพ่ิมเติม 

นายวิชาญฯ  โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
2/2562 นี้ ท้ัง 9 โครงการไดผานการประชาคมหมูบาน และไดนําโครงการท่ีมีปญหาและ
เปนความตองการของประชาชน มารวมพิจารณา บางโครงการท่ีเสนอมาเม่ือนํามา
พิจารณาอาจไมมีความจําเปนท่ีใชตองถนนแบบยางพาราหรือไม ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพการใช
งาน ความคุมคาของโครงการ งบประมาณในการกอสราง ฯลฯ  

  สวนโครงการขยายไหลถนนหนาโรงเรียนแมเมาะวิทยานั้น เปนโครงการท่ีใช
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ซ่ึงอยูในระยะประกันสัญญา หากจะได
ดําเนินการเพ่ิมเติมสามารถทําได โดยตองมีการผานการประชาคมหมูบาน บานเมาะหลวง 
หมูท่ี 8 ซ่ึงจากรายงานการประชุมจากทางหมูบานครั้งนี้ ไมมีโครงการดังกลาว และไมมี
หนังสือจากทางโรงเรียนแมเมาะวิทยาแจงมายังเทศบาลฯ จึงไมสามารถนํามาบรรจุลงใน
แผนดังกลาวได ในสวนนี้ทางกองชางจะรับเรื่องเพ่ือเสนอในการพิจารณาเพ่ิมเติมแผนฯ 
ครั้งตอไป ซ่ึงอาจจะตองเปนโครงการท่ีใชงบประมาณรายจายประจําปในปถัดไป 

ประธานฯ  ทางคณะกรรมการมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีขอซักถาม
เพ่ิมเติม ขอมติจากท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2/2562 

ท่ีประชุมฯ  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ 

น.ส.ชญากรฯ  ดวยโรงเรียนแมเมาะวิทยา ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน ทางเทศบาลตําบล      
แมเมาะ ไดมีการสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีใหนักเรียนมีสวนรวม เชน 
โครงการตอตานยาเสพติด, โครงการ To Be Number One, โครงการสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการใหความรูเรื่องการจัดการไฟปา ฯลฯ จึงอยากใหในการ
พิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ินในครั้งตอไป ไดมีการเพ่ิมเติมโครงการท่ีจะสงเสริมกิจกรรม
ดานการพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมกิจกรรมใหแกเด็กและเยาวชน นักเรียนของ
โรงเรียนแมเมาะวิทยา  

นายจิรัฏฐฯ  ทางเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดรับแจงจากกองชาง เทศบาลตําบลแมเมาะ วา
ขณะนี้ทางหนวยงานตรวจสอบจากภายนอก ไดมีการเขามาตรวจสอบโครงการพัฒนา
ตางๆของทางเทศบาลฯ โดยเฉพาะโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค วามีการใชงาน
คุมคา       มีการใชประโยชนมากนอยเพียงใด ในการเสนอโครงการตองมีพิจารณาการใช
งานและความคุมคา เพ่ือพิจารณาบรรจุลงในแผนครั้งตอไป 

 

/นางฐิตพิรฯ................ 
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นางฐิติพรฯ  จากกรณีการตรวจสอบการใชประโยชนของโครงการ โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงคนั้น ทางฝายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลแมเมาะ จะลง
พ้ืนท่ีเพ่ือเขาตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม 2562 ขอใหทางหมูบานจัดเตรียมเอกสาร
แผนการใชงาน และคําสั่งผูดูแลอาคารท้ังหมดของทางหมูบาน เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การตรวจสอบและแจงผูดูแลและผูใชงานเขารวมตรวจสอบการใชประโยชนและความ
คุมคาของอาคารตอไป 

นายวิชาญฯ  กองชางขอเสนอใหการเสนอโครงการตางๆ ของหมูบาน จะตองมีการเขียน
โครงการ วัตถุประสงค แผนการใชประโยชนของอาคาร เพ่ือใชในการประกอบการ
พิจารณาเพ่ือบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินดวย 

นางอริสสราฯ  อยากสอบถามทางกองชาง เทศบาลตําบลแมเมาะ วาหมูบานไดเสนอโครงการ
ปรับปรุงถนน สายกลาง ตลาด ซอย 5 แตไมไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม
นี้ เนื่องจากสาเหตุใด 

นายวิชาญฯ  โครงการท่ีทางผูใหญบานใหมนาแขมไดเสนอมา ทางกองชางไดลงสํารวจพ้ืนท่ี
แลว พบปญหาในการดําเนินการกอสราง เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การ
ดําเนินงานจะตองมีการปดพ้ืนท่ีดังกลาวจํานวนหลายวัน และจากการตรวจสอบถนน
ดังกลาวอาจไมเหมาะกับถนนท่ีตองใชยางพารา จึงไมเขาหลักเกณฑซ่ึงเปนโครงการ
นโยบายรัฐบาล ทางกองชางไดพิจารณาแลวจะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม
ครั้งตอไป และใชงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

นางอริสสราฯ  หากไมสามารถดําเนินการกอสรางได ทางกองชางสามารถแกไขปญหาเรื่อง
ปญหาจราจร โดยการตีเสนจราจรเพ่ือแกไขปญหาการจราจรชั่วคราวไดหรือไม 

นายวิชาญฯ  ในการสวนของการตีเสนจราจรนั้น จะตองใชงบประมาณรายจาย จากคาปรับ
จราจร ซ่ึงตอนนี้ทางเทศบาลตําบลแมเมาะไดรับคาปรับจากสถานีตํารวจภูธรแมเมาะ 
จํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน หากทางเทศบาลฯ ไดรับคาปรับพอสมควรจะ
ดําเนินการตีเสนใหทันที 

น.ส.ชญากรฯ  เรื่องปญหาการจัดการจราจรในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ตลาดซอย 5 บานใหมนาแขม     
หมูท่ี 7 นั้น เห็นวาทางสวนราชการตางๆ อําเภอแมเมาะ เทศบาลตําบลแมเมาะ สถานี
ตํารวจภูธรแมเมาะ หมูบานใหมนาแขม เจาของตลาด และพอคา แมคา เพ่ือรวมกันเสนอ
ความคิดเห็นและแกไขปญหาการจัดระเบียบจราจรในพ้ืนท่ี 

นางอริสสราฯ  ขอเสนอใหการจัดประชุมนี้ จัดดําเนินงานในพ้ืนท่ีตลาด เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในแกพอคาและแมคาตลาดซอย 5 

น.ส.ชญากรฯ  ในสวนของการจัดประชุมนี้ ทางเทศบาลตําบลแมเมาะจะดําเนินการประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และกําหนดวันเวลาในการประชุมแลวจะแจงใหทราบอีกครั้งทาง
หนังสือ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

/ประธานฯ............. 
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ประธานฯ  หากไมมีขอซักถามและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม สําหรับการประชุมวันนี้ตอง
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมกันพิจารณาโครงการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ของ ทต.แมเมาะ  ทางฝายเลขาฯ ก็จะ
นําเสนอตอทานนายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลตําบลแมเมาะตอไป  ขอขอบคุณทุกทาน 

   

ปดการประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
 

   (ลงชื่อ)   อุบลรัตน  ชัยนันทรัตน        ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวอุบลรัตน  ชัยนันทรัตน) 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

   (ลงชื่อ)               จิรัฎฐ  ยารังษี       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                (นายจิรัฏฐ    ยารังษี) 

                 หวัหนาฝายบรหิารงานท่ัวไป 
 

   (ลงชื่อ)           ธีทัต  ธรรมธิกูล             ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธีทัต   ธรรมธิกูล) 
    ผูอํานวยการกองชาง  รักษาราชการแทน 

            ปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 
                                 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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