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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
การประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕9 

วัน จันทร์ ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

................................... 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายจ ารัส    โปุงอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายพศวีร์    บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายสวาท    วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
4. นายนุลักษณ์   วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
5. นายบัญชา    แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
6. นายตา    จาวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
7. นายอ้วน    อินระน๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
8. นายชัย    วงศ์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
9. นายนพดล    วรรณดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
10. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
11. นายถนอม    แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
12. นายบุญเลิศ   วรรณ์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
13. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6  
14. นายศุภกร    สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6 
15. นางสาวส ารวย   โปธ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
16. นายจักรี    ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
17. นายสุรินทร์   หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
18. นางณัฐกานต์   ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
19. นายสมเกียรติ์   วงค์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
20. นายสุพจน์    สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
 
         /…21. นายอินทร หล่อเถิน 
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21. นายอินทร    หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่10 
22. นายเฉลียว    มาหวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
23. นายสมบูรณ์   บุญมาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
24. นายจ าเริญ   มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
25. นายวิเชียร    บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
26. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่13 
27. นางรัชนี    เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่14 
28. นายมงคล    ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
29. นางศรีนวล   ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
30. นายยรรยง  ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 
31. นายสมเพชร   แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล  นายก อบต.แม่สูน 
2. นายสวัสดิ์    ปินตา   รองนายกฯ 
3. นายกองชัย    ธรรมสุทธิ์  รองนายกฯ 
4. ส.ต.สมศักดิ์    กองจาย   เลขานุการนายกฯ 
5. นางเอ้ืออารีย์  เงินใส   หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายอลงกรณ์   อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวอิสรีย์  วัฒนาฟุูงเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรค า ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ ว่าครบ
องค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ 
นายจ ารัส  โปุงอ้วน ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
 
 
 
 
 
 
       /…ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

   เรื่องท่ี 1 แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมหารือเพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัย 
ประธานสภาฯ   กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ได้แจ้งการจัดประชุม
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

    เรื่องท่ี 2 แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย) มาใหม่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมีพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย) มาท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน จ านวน 2 ท่าน คือ นางเอ้ือมอารีย์ เงินใส ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด โอน (ย้าย) มา
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และนางสาวปรีชญา กุณะจันทร์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โอน (ย้าย) 
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน  

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2559 จ านวน 30 เสียง งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องท่ี 1 : เลือกรองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากการลาออกจากต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สูน ของนายยรรยง ชัยวุฒิ เป็นผลให้ต าแหน่งรองประธานสภา ฯ ว่างลง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2559 ที่ผ่านมานั้น ดังนั้นในวาระนี้จึงเป็นการสมควรที่จะด าเนินการคัดเลือกรองประธานสภา ฯ คนใหม่
ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ก่อนแจ้งมติเสนอให้นายอ าเภอฝางลงนามแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน หมวดที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๔๘ ความ
บัญญัติไว้ “ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล “  เชิญเสนอครับ  
 
นายตา จาวรรณนะ ส.อบต. หมู่ที่ 2  กระผมขอเสนอ นายเฉลียว  มาหวัน 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายสมเพชร พรมปัน ส.อบต. หมู่ที่ 17 ยกมือรับรอง 
 

/...นางรัชนี เชื้อเมืองพาน 
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นางรัชนี เชื้อเมืองพาน ส.อบต. หมู่ที่ 14 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม กระผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วย 
 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 30 คน รวมประธานสภา              
จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  
 
ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  29  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, นายเฉลียว มาหวัน) 
 
   เรื่องท่ี 2 : พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้เสนอญัตติ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 และรวมถึง
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจงถึงปัจจุบัน หมวดที่ 3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 17 (4) ความบัญญัติไว้ : “ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป “ โอกาสนี้ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ได้เสนอต่อสภา 
 
นายก อบต.  แผนพัฒนาสามปี ถือเป็นการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักแนวคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆ   จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา  หนึ่งแนวทางจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสร้างความชัดเจนก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
         /…แผนพัฒนาสามปี 
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แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้แนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จ ะจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

   หลังจากการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว  ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนด
ขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ
และอนุมัติโครงการ และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้วต้องแจ้งโครงการที่
ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล, หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล และประชาคมท้องถิ่นทราบ 
    ขั้นตอนที่  2 การคัด เลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จะสรุปยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี นอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วยังจะต้องน าข้อมูลที่ได้   
มาท าการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้อง
เก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้ 
   ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยน าวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นหลักในการพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงค์  และเปูาหมาย
ร่วมกันให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
   ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ ต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยการสรุปรวบรวมโครงการทั้งหมด 
และรายละเอียดส่วนประกอบอ่ืนมาผนวกรวมกันเป็นรูปเล่ม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
         /…ขั้นตอนที่ 7 
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   ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ     
ร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
   (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน      
มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2560  
มี 20 โครงการ 25,760,000 บาท 

2) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ปี 2560  
มี 24 โครงการ 20,324,500 บาท 

3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ปี 2560  
มี 5 โครงการ 350,000 บาท 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2560  
มี 25 โครงการ 5,211,000 บาท 

5) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560  
มี 8 โครงการ 6,600,000 บาท 

6) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2560  
มี 4 โครงการ 300,000 บาท 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ปี 2560  
มี 26 โครงการ 15,293,000 บาท 

   รวม 112 โครงการ 73,838,500 บาท 
 

   ในส่วนของรายละเอียดกระผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เป็นผู้เสนอ ต่อสภา ขอบคุณครับ 

 
นักวิเคราะห์ ฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน สะพาน  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 10,000,000 บาท 2. โครงการ
ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 1,000,000.-บาท 3. โครงการซ่อมบ ารุงรักษาถนนและทางเท้า 
งบประมาณ 1,000,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
1,000,000.-บาท 5. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หมู่ที่ 9(ซอย 
2) งบประมาณ 1,000,000.-บาท 6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่  2 เชื่อมต่อ หมู่ที่  16,17 
งบประมาณ 1,000,000.-บาท 7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 15 งบประมาณ 1,000,000.-บาท  
   1.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค 1. โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย งบประมาณ 3,000,000.-บาท 2. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า หมู่ที่... 
งบประมาณ................-บาท 3. โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน/ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1 – 17 
งบประมาณ 2,000,000.-บาท 4. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน/ระบบประปา
ภูเขา งบประมาณ 2,000,000.-บาท 
        /…1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง 
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   1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้ า เจาะบ่อบาดาล 
รางระบายน้ า และขุดลอกแหล่งน้ า 1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 - 17 งบประมาณ 1,000,000.-
บาท 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 – 17  งบประมาณ 900,000.-บาท 3. โครงการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษารางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 500,000.-บาท 4.โครงการขุดลอก
แม่น้ า/ล าเหมือง/ล าห้วย/หนองน้ า/สระเก็บน้ า/อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 500,000.-บาท 5. 
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 500,000.-บาท 
   1.4 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง จัดหา/จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่จ าเป็นต่อชุมชนและองค์กร 1. โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 100,000.-บาท 2. โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 1 – 17 งบประมาณ 
50,000.-บาท 3. โครงการส ารวจฐานข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของราษฎร จ านวน 17 
หมู่บ้าน งบประมาณ 10,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างลานกีฬา/ลานอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 17 
งบประมาณ 1,000,000.-บาท 5. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 , 12 , 14 และหมู่ที่ 17 
งบประมาณ 1,500,000.-บาท 6. โครงการต่อเติมซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน งบประมาณ 
500,000.-บาท 7. โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 1,000,000.-บาท 8. โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ งบประมาณ 200,000. -บาท 9. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ส านักงาน บ้านพัก อาคาร ห้องแถว หรือ ทรัพย์สินของ อบต.แม่สูน งบประมาณ 500,000. -บาท 
10. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าพร้อมหลังคา หมู่ที่ 7 , 17 งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล แม่สูน งบประมาณ 20,000.-บาท 2. โครงการจัดระเบียบสังคม งบประมาณ 100,000. -
บาท 3. โครงการอบรม สัมมนา รณรงค์ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 100,000. -บาท 4. 
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน งบประมาณ 50,000.-บาท 5. โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ อปพร. งบประมาณ 20,000.-บาท 6. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่
สูน งบประมาณ 100,000.-บาท 7. โครงการปลูกจิตส านึก อุดมการณ์ รักชาติ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ งบประมาณ 50,000.-บาท 8. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน งบประมาณ 
800,000.-บาท 
   2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพลานามัยให้สมบูรณ์ 1. โครงการกีฬาประชาชน
ต าบลแม่สูนต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 250,000.-บาท 2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนต าบลแม่สูนต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 30,000.-บาท 3. โครงการกีฬาผู้สูงอายุต าบลแม่
สูน งบประมาณ 20,000.-บาท 4. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณ 50,000.-บาท 5. โครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ 20,000.-บาท 
   2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการเด็ก สตรี ผู้ได้รับ
ผลกระทบ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลแม่สูน งบประมาณ 
14,728,600.-บาท 2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการต าบลแม่สูน งบประมาณ 2,833,900.-บาท 3. 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV ต าบลแม่สูน งบประมาณ 502,000.-บาท 4. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ งบประมาณ 20,000.-บาท  
 
        5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
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5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ งบประมาณ 20,000.-บาท 6. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ในช่วง
ปิดภาคเรียน งบประมาณ 60,000.-บาท 7. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสา งบประมาณ 100,000.-
บาท 8. โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย งบประมาณ 300,000.-บาท 9. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่สูน งบประมาณ 100,000.-บาท 
   2.4 แนวทางการพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัย 1. โครงการจัดซื้อเครื่องหมาย
สัญญาณจราจร งบประมาณ 30,000. -บาท 2. โครงการจัดท าแนวกันไฟปุาและอบรมด้านอัคคีภัย 
งบประมาณ 20,000.-บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ งบประมาณ 70,000.-บาท 2. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรต าบลแม่สูน งบประมาณ 100,000.-บาท 3. โครงการส่งเสริมประชาชนในการด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 100,000.-บาท 
   3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการลงทุน 1. โครงการวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 
40,000.-บาท 2. โครงการน้ าดื่มชุมชน งบประมาณ 40,000.-บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
   4.1 แนวทางการพัฒนาสร้างแหล่งหรือช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 1. โครงการ
สนับสนุนการจัดการศูนย์ ICT อบต.แม่สูน งบประมาณ 30,000.-บาท 2. โครงการค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารต าบลแม่สูน งบประมาณ 20,000.-บาท 3. โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ 
งบประมาณ 130,000.-บาท 
   4.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก 1. โครงการการจัด
อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 
5,000.-บาท 2. โครงการหนูน้อยใส่ใจสุขภาพช่องปาก งบประมาณ 10,000. -บาท 3. โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เด็กปฐมวัย งบประมาณ 15,000. -บาท 4. โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 100,000.-บาท 5. โครงการอบรมเข้าค่ายทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน งบประมาณ 30,000.-บาท 6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน งบประมาณ 
100,000.-บาท 7.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.แม่สูน งบประมาณ 50,000. -บาท 8. โครงการ
เสริมสร้างทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน งบประมาณ 30,000.-บาท 9. โครงการวันส าคัญประจ าปี 
งบประมาณ 20,000.-บาท 10. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับประถมศึกษา งบประมาณ 10,000. -
บาท 11. โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านล้องอ้อ 
งบประมาณ 5,000.-บาท 12. โครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ งบประมาณ 50,000.-บาท 13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
งบประมาณ 3,500,000.-บาท 14. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 26,000.-บาท 15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา งบประมาณ 50,000.-
บาท 16. โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา งบประมาณ 50,000.-บาท 
   4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรม 1. โครงการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ ใหม่เมือง งบประมาณ 200,000. -บาท 2. โครงการสืบสานประเพณียี่ เป็ง 
งบประมาณ 180,000.-บาท  
        /...3. โครงการประเพณีเข้าพรรษา 
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3. โครงการประเพณีเข้าพรรษาและพิธีทางศาสนา งบประมาณ 100,000. -บาท 4. โครงการจัดงานรัฐพิธี 
งบประมาณ 100,000.-บาท 5. โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของเยาวชนและอบรมเกี่ยวกับยาเสพ
ติดของเยาวชน งบประมาณ 50,000. -บาท 6. โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
งบประมาณ 350,000.-บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์  รักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1. โครงการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแลรักษาปุาไม้ , ปุาต้นน้ า งบประมาณ 50,000. -บาท 2. 
โครงการปูองกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ งบประมาณ 30,000.-บาท 3. โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
พลังงานทดแทนจากของเสียขยะชุมชน งบประมาณ 100,000. -บาท 4. โครงการท าดีเพ่ือแผ่นดินชุมชน
ปลอดขยะ(Zero west) งบประมาณ 300,000.-บาท 
   5.2 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสะอาด 1. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะและ
โรงคัดแยกขยะ งบประมาณ 5,000,000.-บาท 2. โครงการค่าบริการก าจัดขยะ งบประมาณ 1,000,000.-
บาท 3. โครงการบ ารุงซ่อมแซมเหมืองฝาย งบประมาณ 100,000. -บาท 4. โครงการทดสอบคุณภาพน้ า
ระบบประปา งบประมาณ 20,000.-บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุข 
   6.1 แนวทางการพัฒนาการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 1. โครงการ
รณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 30,000.-บาท 2. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ งบประมาณ 200,000.-บาท 3. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ งบประมาณ 20,000. -
บาท 
   6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสาธารณสุขมวลชน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข งบประมาณ 50,000.-บาท  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร 
   7.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.
แม่สูน งบประมาณ 100,000.-บาท 2. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรท้องถิ่น 
งบประมาณ 250,000. -บาท 3. โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ งบประมาณ 
1,599,000.-บาท 4. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 37,500.-บาท 
5. โครงการงานเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม งบประมาณ 100,000. -บาท 6. โครงการ อบต.พบประชาชน 
งบประมาณ 60,000.-บาท 7. โครงการค่าใช้จ่ายในงานกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
งบประมาณ 40,000.-บาท 8. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต งบประมาณ 20,000.-บาท 9. อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัด
งานไม้ดอกไม้ระดับ งบประมาณ 5,000.-บาท 10. อุดหนุนที่ท าการอ าเภอฝาง โครงการจัดงานไม้ดอกไม้
ประดับ งบประมาณ 40,000.-บาท 11. อุดหนุน อปท.ท้องถิ่น โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง งบประมาณ 20,000.-บาท 12. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลแม่สูน งบประมาณ 30,000.-บาท  
 
       /…13. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
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13. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ 10,000.-บาท 14. 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง โครงการจัดงานรัฐพิธี งบประมาณ 15,000. -บาท 15. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดต าบลแม่สูนโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ต าบลแม่สูน งบประมาณ 30,000.-บาท 16. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่สูน โครงการพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 50,000. -บาท 17. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลแม่สูน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี งบประมาณ 30,000.-บาท 18. สมทบ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลแม่สูน โครงการ สปสช. งบประมาณ 337,500.-บาท 19. อุดหนุน ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง(ศป.ปส.อ.ฝาง) โครงการปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอฝาง งบประมาณ 50,000.-บาท  20. อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน งบประมาณ 255,000.-บาท 21. อุดหนุนกองร้อยต ารวจ
ตระเวรชายแดนที่ 334 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศ
ไทย) งบประมาณ 70,000.-บาท 22. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โครงการอาหารกลางวัน 
งบประมาณ 4,044,000.-บาท 
   7.2 แนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพการท างานของบุคลากร 1. โครงการจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ อบต. งบประมาณ 1,000,000.-บาท 2. โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ของโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ งบประมาณ 600,000. -บาท 3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 
5,500,000.-บาท 4. โครงการจัดซื้อรถยนต์ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000.-
บาท 
   โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ต าบลแม่สูน กับ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ต าบลสันทราย อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 3,200,000.-บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่าง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม ต าบลแม่สูน กับ หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 1,000,000.-บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 
11 บ้านสันปุาเกี๊ยะ ต าบลแม่สูน กับ หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเขียว ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 1,000,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่สูนน้อย ลูกท่ี 2 หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย 
5. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยปุาเมี่ยง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โปุงผา 6. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า ล าห้วยแม่
สูนน้อย(สายบ้านแม่สูนน้อย – บ้านสันมะเฟือง) ระยะทาง 13 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 9 บ้าน
สันดินแดง และ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง 7. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า ล าห้วยแม่สูนน้อย(สายบ้านแม่สูน
น้อย – บ้านต้นส้าน)ระยะทาง 6 กิโลเมตรหมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน 8. โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ าล าห้วยโปุงน้ าดัง ระยะทาง 10 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โปุงผา หมู่ทึ่ 6 
บ้านต้นส้าน และหมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 9. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า ล าเหมืองฝายเน่า ระยะทาง 3 
กิโลเมตร หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ และ หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายละเอียด การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560 – 2562)ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ครบทุกยุทธศาสตร์ จากทางผู้บริหารแล้ว  ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

/…มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ  30  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)    
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ประธานสภา ฯ  กล่าวต่อที่ประชุม ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาโดยเน้นย้ าให้มีการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนในการร่วมทุกกิจกรรมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นส าคัญมิให้ขาดตกบกพร่อง สมาชิกท่านใดมีเรื่องหารือหรือแจ้งต่อที่ประชุมในวาระนี้ก็
ขอเชิญครับ 

รองนายก ฯ  ขออนุญาตท่านประธาน ฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  เรื่องที่ 1 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานเชิงรุกประจ าหมู่บ้านซึ่งโดยหลักการคือการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนจ านวนหมูบ้านละไม่น้อยกว่า 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน/หมู่บ้าน เข้า
ร่วมประชุมประชาคม รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหมู่บ้าน และ  อบต. อย่างประสานสอดคล้องต่อเนื่อง
และมีการติดตาม/รายงานอย่างเป็นระบบ เรื่องที่ 2 รายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา
วัฒนธรรมต าบลแม่สูน เรื่องที่ 3 แบบแปลนซุ้มระตูโขง เรื่องที่ 4 ขอบคุณส าหรับความร่วมมือประสานงาน
โครงการ Fix It Center ของ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ช่วงระหว่างวันที่ 10-26 มิถุนายน 2559 เรื่องที่ 5 
โครงการผ่อดีดี( PODD ) ซึ่งจะมีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน 100,000. -
บาท ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น. เรื่องที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรม กรณีครบ
วาระ จะจัดให้มีข้ึนในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เรื่องที่ 7 การหล่อเทียนพรรษา 29 มิถุนายน 2559 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

    .........................................               ........................................             ............................................ 
       (นายตา จาวรรณะ)                         (นายชัย  วงค์ตา)                   (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 

 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายจ ารัส   โปุงอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 


