


 
 
 

 
ที่ ชม 83001 / 015                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
 

      5  มกราคม  2561 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านต าบลแม่สูน เพ่ือเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง 
        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( 2561 – 2564 ) 

เรียน  ก านันต าบลแม่สูน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลแม่สูน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบวาระการประชุม ฯ     จ านวน  1  ฉบับ 
  2. ก าหนดการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   จ านวน  1  ชุด 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
ภายในเขตความรับผิดชอบ ทั้ง 17 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มกราคม 2561เพ่ือ เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นและลงมติ
เกี่ยวกับโครงการขอรับเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน  เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล ตามวันเวลาใน 
ก าหนดการ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการ 
บูรณาการงานบริการสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
โทร ๐๕๓-346333 
โทรสาร 053-346900 
www.maesoon.go.th 

 
“ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

http://www.maesoon.go.th/


 

ระเบียบวาระการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อพิจารณา เพิม่เติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564) 

ห้วงระหว่างวันที่ 8 – 15 มกราคม 2561 

 วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานประชาคมหรอืผูน้ าหมูบ่้าน กล่าวเปิดการประชุม / แจง้ขอ้มูลข่าวสาร

   ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 2 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน พบปะประชาชน 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น หรอื ผู้ได้รับมอบหมาย กล่าวชีแ้จง 

   ภารกิจในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ 

   ปี(2561-2564)ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ.2548  

และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 

วาระที่  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 การพิจารณาเพิ่มเติมโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

        ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ 

        การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 

3.2 การพิจารณาเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 

      (2561-2564)ตามความจ าเป็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

วาระที่ 4 เรื่องท่ีหน่วยราชการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

ล ำดับท่ี เวลำ หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน สถำนท่ี

1 8  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 3 บ้ำนแม่สูนน้อย วันแม่สูนน้อย

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. เอ้ือมอำรีย์ 3. จรัสศรี รถขำว

2 8  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 8 บ้ำนเพชรไพฑูรย์ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. ปรีชญำ  รถตู้

3 9  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 15 บ้ำนใหม่ชัยเกษม ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก กองชัย ธรรมสุทธ์ิ

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. เอ้ือมอำรีย์ รถขำว

4 9  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 6 บ้ำนต้นส้ำน ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. สกำวเดือน

5 9  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 2 ปำงสัก ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อิสรีย์ 2. ปรีชญำ  3. จรัสศรี

6 10  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 5 ล้องอ้อ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. เอ้ือมอำรีย์   3.สำรัช

7 10  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 12 สันมะม่วง ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

ก ำหนดกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่
เร่ือง กำรเพ่ิมเติม / เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี ( 2561 - 2564 )

วันท่ี/เดือน/ปี



2

ล ำดับท่ี เวลำ หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน สถำนท่ี

ก ำหนดกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่
เร่ือง กำรเพ่ิมเติม / เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี ( 2561 - 2564 )

วันท่ี/เดือน/ปี

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. สกำวเดือน  3. จรัสศรี

8 11  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 1 แม่สูนหลวง วัดแม่สูนหลวง

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. ปรีชญำ  3. ฐิติพร

9 11  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 7 หนองยำว วัดหนองยำว

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. เอ้ือมอำรีย์ 2. สำรัช 3. สกำวเดือน

10 11  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 11 สันป่ำเก๊ียะ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อิสรีย์ 2. จรัสศรี

11 11  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 14 สันติพัฒนำ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. ปรีชญำ

12 12  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 16 หนองยำวใต้ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. จรัสศรี

13 12  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 17 หนองยำวเหนือ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. จรัสศรี

14 12  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 10 สันมะเฟือง ศำลำเอนกประสงค์



3

ล ำดับท่ี เวลำ หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน สถำนท่ี

ก ำหนดกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่
เร่ือง กำรเพ่ิมเติม / เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี ( 2561 - 2564 )

วันท่ี/เดือน/ปี

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. ปรีชญำ 2. ฐิติพร 3. สกำวเดือน

15 12  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 9 สันดินแดง วัดสันดินแดง

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. ปรีชญำ 2. ฐิติพร  3. ทิพย์วิมล

16 15  มกรำคม 2561 (ช่วงเช้ำ) 09:30-12:00 น. 4 สันป่ำแดง วัดสันป่ำแดง

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. เอ้ือมอำรีย์ 3. สกำวเดือน

17 15  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 13 บ้ำนใหม่โป่งผำ ศำลำเอนกประสงค์

ผู้บริหำร  นำยก รองนำยก ...............................................

พนักงำน 1. อลงกรณ์ 2. สกำวเดือน  3. จรัสศรี

18 19  มกรำคม 2561 (ช่วงบ่ำย) 13:30-16:00 น. 1-17 ประชำคมต ำบล อำคำรจักรพรรด์ิ




