
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1 

วันจันทร์ที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายสมศักดิ์   วงษาแก้ว ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง  รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.   

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายประสิทธิ์  อินตานิ  สมาชิกสภา อบต.  

 8. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต.     

 9. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายวิโรจน์   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายขจร   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 19. นายธนศร   เครือค ามะ สมาชิกสภา อบต.   

 20. นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภา อบต. 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแปุ   รองนายก อบต.  

 4. นายรุ่งโรจน ์   ค าสุข   เลขานุการนายก อบต. 

/5. นายปรีชา... 
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 5. นายปรีชา   คุณแสน  หัวหนา้ส านักงานปลัด 

6. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.20  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดท าภาชนะ

ด้วยไฟเบอร์กลาส ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ วันที่ 3 กรกฎาคม 

2557 เวลา  09.00 น. 

1.2  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ ประจ าปี 

2557 ณ หมู่บ้านงาแมง หมู ่3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา  10.00 น. 

1.3  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที่  ณ  

บ้านอมลอง หมู ่2 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

   1.4  ขอเชญิสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ร่วมพธิีพระราชทานเพลิงศพ  

พระครูศลีวัตรวิมล อดีต เจ้าคณะอ าเภอสะเมิง ณ วัดสะเมิง  ในวันที่  5 

กรกฎาคม 2557  ตั้งแตเ่วลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ด้วยมติรับรอง   

19  เสียง  ไม่รับรอง  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง   
 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1  ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบรหิารส่วน 

ต าบลแม่สาบ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ -  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เสนอร่างแผนพัฒนา 3 ปี 

พ.ศ. 2558 – 2560  ตอ่สภา อบต.แมส่าบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังมี

รายละเอียดในรา่งฯ ขอเชญินายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายก อบต.     -  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในต าบลแม่สาบมารวบรวมเป็นแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรใน

ต าบลแม่สาบ แผนเป็นแนวทางการด าเนินงาน ของ อบต. ซึ่ง อบต.จะได้น าไป

ปฏิบัติให้เกิดผลในส่วนของงบประมาณที่จะน ามาพัฒนาจะบูรณาการจากภาค

ส่วนตา่ง ๆ น างบมาพัฒนาต าบลต่อไปในรายละเอียด จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชีแ้จงตอ่ไป 

นายปรีชา  คุณแสน -  แผนพัฒนา 3 ปี เป็นแผนที่ใช้ในปีงบประมาณถัดไป คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

(หน.ส านักงานปลัด) 2558 และในแผนที่จะแสดงถึงแผนที่จะด าเนินการในอีก 2 ปี ถัดไป คือ พ.ศ.

2559 และ พ.ศ.2560 จึงเรียกแผนพัฒนา 3 ปี ในร่างแผนพัฒนา 3 ปี จะ

ประกอบด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

แนวทางการด าเนินการแยกออกไปอีก สรุปได้ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 3 แนวทาง 

 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง             

      มี  4 โครงการ 

 1.2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการเกษตร  ม ี 5  โครงการ 

 1.3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

       มี  7  โครงการ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่ความยั่งยืน มี 3 แนวทาง 

 2.1 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มี  4 โครงการ 

 2.2 สร้างความเข้มแข็งให้แก่หนว่ยธุรกิจ, กองทุน, กลุ่มอาชีพ. กลุ่มสหกรณ์  

      มี  3  โครงการ 

2.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ, กระบวนการผลิต และการจัดการ   

      ผลติภัณฑชุ์มชน   มี  7  โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศน์อย่างยั่งยืน มี 4 แนวทาง 

3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศนชุ์มชน มี  5  โครงการ 

/3.2 การปูองกัน... 
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3.2 การปูองกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      มี  3 โครงการ 

3.3 การสรา้งจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

      มี  1  โครงการ 

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว มี  3 โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี 3 แนวทาง 

4.1 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา มี  2  โครงการ 

4.2 การจัดการองค์ความรูท้างศิลปวัฒนธรรม จรยิธรรม ประเพณี  

      มี  1 โครงการ 

4.3 การเชื่อมโยงวิถีชีวติชุมชนกับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

      มี  6  โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน มี 5 แนวทาง 

5.1 จัดสวัสดิการแก่ผูด้้อยโอกาส  ม ี  1  โครงการ 

5.2 การส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต มี   8  โครงการ 

5.3 การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน มี  8  โครงการ 

5.4 การแก้ไขปัญหาความยากจน มี   1  โครงการ 

5.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขา่วสาร มี 3  โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    มี 3 แนวทาง 

6.1 การปูองกัน และแก้ไขปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด มี  5 โครงการ 

6.2 การเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยใหแ้ก่ชุมชน  

      มี  5 โครงการ 

6.3 กระตุน้การมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเนน้ทุกภาคส่วนของชุมชน  

      มี  2  โครงการ 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีมี 5 แนวทาง 

7.1 การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  

       มี 4 โครงการ 

7.2 การส่งเสริมการมีสว่นร่วมดา้นการเมอืง การบริหารจัดการและการ 

       ตรวจสอบควบคุม มี  3 โครงการ 

/7.3 ส่งเสริม... 
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7.3 ส่งเสริมองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน  

       มี  2 โครงการ 

7.4 จัดหาทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน  

       มี   2  โครงการ 

7.5 พัฒนาระบบการบริหารองคก์รปละการให้บริการประชาชน  

       ตามหลักธรรมมาภบิาล    มี  5  โครงการ 

รวมทั้งหมด มี 100 โครงการ รายละเอียด ดังปรากฏตามร่างแผนพัฒนา 3 ปี 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่ให้พจิารณา 

 ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาท่านใด ต้องการสอบถามหรอืให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชญิ 

สอบถามได้ 

นายธนศร   เครือค ามะ - ตามรา่งแผนพัฒนาฯ ถ้าไม่มีโครงการ แล้วมหีนว่ยงานอื่นต้องการจัดท า 

    (ส.อบต.หมู่ 10) โครงการในต าบล มีวธิีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

        ปลัด อบต.  - การเพิ่มแผนสามารถท าได้โดยความเห็นชอบของสภา อบต. 

นายสุทิน  ธรรมมัง - โครงการตามแผนม ี100 โครงการ จะท าได้หมดหรอืไม่ 

  (ส.อบต.หมู่ 8)  

 นายปรีชา  คุณแสน -การน าโครงการในแผนมาปฎิบัติจะเลือกมาท าเป็นรายโครงการก่อนโดยน ามา

(หัวหนา้ส านักปลัดฯ) จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ และใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

   ด าเนนิการ หรอือาจประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 

   2558-2560 เพื่อประกาศใช้ตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม  -  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2558-

   2560  ดว้ยมติเห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 
     

นายก อบต.  - ฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2557 ขอเชิญชวนสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน งดเหล้าตลอด

พรรษา เพื่อสุขภาพและถวายเป็นพุทธบูชา 

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

 

/(ลงชื่อ)... 
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               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

2557  

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


