
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 1 

วันพฤหัสบดีที่  7  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายทองเหรยีญ  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. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายวิโรจน์   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

4. นางสาวชริยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

/5. นางสาวชนิดาภา... 
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 5. นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

  

6. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 8. นางสุพรรณ ี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 9. นางสาวพัชรา  ตะถาขัต  เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

26. น.ส.มยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

27. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

28. น.ส.รตนิี   จ าปาศร ี  ผูช่้วย จนท.วิเคราะหฯ์ 

     

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

   นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุม

แล้ว  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุมโดยมี นายทอง

เหรียญ วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นประธานในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล แม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  และได้

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนด

สมัยประชุมไว้ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 21 พฤษภาคม 2563 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบทุกท่านที่ให้ เกียรติเลือกผมเป็น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้สุด

ความสามารถ สมาชิกท่านใดมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่ให้ผม

ด าเนนิการ กรุณาแจ้งที่ผมได้ 

- การประชุมครั้งนี้ ได้จัดการประชุมตามหลักการป้องกันโรคโควิตโดย

เคร่งครัด ซึ่งจ าเป็นต้องประชุมตามสมัยประชุม และมีงานที่สภา อบต. จะต้อง

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

/ระเบียบวาระที่  ... 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1   ครั้งที่ 2 

ประธาน  -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  

2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งที่ประชุม 

ประธาน  -  ขอมตริับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  17  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง      

    งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  

5.1  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 25๖1 – 2565)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอขอเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ดังนี ้ 

1. โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.02 จ านวน   1  โครงการ 

1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายทางนาโงย หมู ่4 

2. บัญชคีรุภัณฑ ์ตามแบบ ผ.03 จ านวน 1 รายการ 

2.1 ครุภัณฑ์การเกษตร (นอกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์) ประเภทเครื่องสูบ

น้ าแรงดันสูง แบบ 3 สูบ  

ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม 

 

 /นายก อบต ... 
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นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการใน

ปีงบประมาณนี้ แต่โครงการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ซึ่งอ านาจ

อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนา นั้นเป็นอ านาจของสภา อบต. 

คณะผู้บริหารจงึได้เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ครั้งนี ้

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามที่เสนอด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 

เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

 5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 25๖1 – 2565)   ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ดังนี ้ 

1. โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.02 จ านวน 2 โครงการ 

1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยโบสถ์คริสต์ บ้านขุนสาบ หมู่ 

6 (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 

1.2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา

(เปลี่ยนแปลงรายละเอียด) 

2. โครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ตามแบบผ.

02/1 จ านวน 2 โครงการ 

2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

เศรษฐกิจพอเพียงดอยผาส้ม บ้านอมลอง หมู่ 2 (เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ) 

2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านอมลอง หมู่ 2 – บ้านงิ้ว

เฒ่า หมู่ 8  ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม.ถ. 173-07) 

(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต. - โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบที่ก าหนดไว้ในแผน มีการ

เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ในการด าเนินงาน

จะต้องให้ตรงกับแผนงาน จึงต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนของแผนงานให้

ถูกต้อง ซึ่งอ านาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนา นั้นเป็นอ านาจ

ของสภา อบต. คณะผูบ้ริหารจงึได้เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ ครั้งนี ้

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามที่เสนอด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง            

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

 5.3  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิงจากเทศบาลต าบลแม่วาง 

ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอให้สภารับทราบและ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ

รถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิงจากเทศบาลต าบลแม่วาง ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สาบ เพื่อน ามาใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เพื่อช่วยดับเพลิงในสภาวะมีไฟป่าและมีหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลต าบล

แม่วางได้มอบรถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิงให้กับ อบต.แม่สาบแล้ว ในส่วน

รายละเอียดต่าง ๆ ขอนายกชีแ้จงเพิ่มเติม 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ขอความอนุเคราะห์รับโอนครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง จากเทศบาลต าบลแม่วาง 

เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ารวมทั้ง

บรรเทาภัยแล้งให้กับราษฎรในต าบลแมส่าบ 

 - เทศบาลต าบลแม่วางได้มอบรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลแมส่าบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว 

 

/แตเ่นือ่งจาก... 
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 - แต่เนื่องจากครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าคันดังกล่าวไม่สามารถหาเอกสาร

ประกอบการจดทะเบียนของกรมการขนส่งได้ท าให้การรับโอนครุภัณฑ์เข้าสู่

ระบบพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบตามระเบียบพัสดุไม่สามารถ

กระท าได้ 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากครุภัณฑ์

รถบรรทุกน้ าคันดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในต าบลแม่สาบได้ คณะ

ผู้บริหารจึงมีนโยบายที่จะรับรถบรรทุกน้ าคันดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ในต าบล     

แมส่าบต่อไป 

ผอ.กองคลัง - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบไม่สามารถรับรถบรรทุกน้ าเข้าเป็น

ครุภัณฑ์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 

2560 ดังนั้นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรถบรรทุกน้ าคันนี้ไม่สามารถ

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากทาง อบต.แม่สาบได้ 

ที่ประชุม - ได้ร่วมกันพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิงคัน

นี ้จึงมีความเห็นว่าจะรับไว้เพื่อใช้ในกิจการของต าบลแมส่าบโดยมอบให้ อบต.

เป็นหน่วยงานกลางที่จะดูแล โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ แต่จะให้

บูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในต าบล และหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบลแม่สาบ 

ช่วยกันซ่อมบ ารุงดูแลรักษา และน าไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

ของต าบลแม่สาบเท่าที่จะพึงกระท าได้ จนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน หาก

สิน้สภาพทุกฝ่ายในต าบลไม่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้แล้วก็ใหจ้ าหน่ายไป  

 - ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่งรายการรถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิงไว้ดูแลเป็นหน่วยงานกลางของต าบล 

โดยไม่ใช้งบประมาณ ของทาง อบต.แม่สาบ เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมอันเป็น

สาธารณะประโยชน์ของต าบลแมส่าบ 

ประธานสภา - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่งรายการรถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิงจากเทศบาลต าบลแม่วาง ให้

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นหน่วยงานกลางของต าบล ในการดูแล

รักษา  

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้รับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุกน้ าช่วย

ดับเพลิงจากเทศบาลต าบลแม่วาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เป็นหน่วยงานกลางของต าบล ในการดูแลรักษา ตามที่เสนอด้วยมติเห็นชอบ 

17 เสียง     ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

     

นายก อบต. - สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เกิดขึ้นส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่ ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้การ

ด าเนนิงานเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 -  ขอให้ทุก ๆ ท่านปฏิบัติตนตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณะสุขที่

เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดโรคที่เกิดจากเชือ้ไวรัสโคโรนา 

ประธาน  -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ การ

ประชุมสภาครั้งต่อไปในสมัยนี้ ขอนัดประชุมสภา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 

2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  

ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   11.30 น. 

 

 

               (ลงชื่อ) ณรงคเ์ดช    ไชยมูล       ผู้บันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 


