
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   ประธานสภา อบต.   

2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 8. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 14.  นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 15.  นายวิโรจน์  ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 16.  นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17.  นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 18.  นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 19.  นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต.  

 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.  นายรัฐพงษ์   มอรูว ี   ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 
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 6.  นางดวงมณี   อินตาน ิ  ประธานแม่บ้านปางเตมิ 

 7. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

 8. นายสมศักดิ ์  กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแมส่าบ 

 9. นางสาวธนพร  จนิาโส   พนักงานการเกษตร 

 10. นายจันทร์   มอรูว ี   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 

 11. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 10 

 12. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้าน  หมูท่ี่ 7 

 13. นายวิสุทธิ์   สินเช้า   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 

 14. จ.ส.อ.ธนญชัย  สัญญารัตนพิชณ์ ส.ปฏิบัติการฯ 

 15. จ.ส.อ.อาคม  ภูเ่งิน   รอง หน.ชป. 

 16. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 17. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 18. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 19. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 20. นายนพดล   สร้อยนาค  ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ 

 21. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 22. นางสาวลภัสรดา  ตาติวงค ์  เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 

 23. นางสาวพรวิมล  ตาติเส   เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึง

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์      

ยะมะโน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

 

 

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยแรกในปีนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สาบ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

กันและขอความร่วมมือกับทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ ฝ่าย ให้ข้อคิดความเห็นแก่สภา 

อบต.แม่สาบ เพื่อที่จะได้น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาต าบลแมส่าบต่อไป 

 - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. และทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมของ อบต.แม่

สาบ เมื่อเดือนที่ผา่นมาในการจัดพิธีท าบุญปีใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 

และการจัดงานข่วงกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา เมื่อวันที่ 

10 มกราคม 2562 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุก ๆ ท่าน ที่ไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน

หมอกควันไฟป่าอ าเภอสะเมิง  ณ  ที่ว่าการอ าเภอสะเมิง เมื่อวันที่  เมื่อวันที่ 

15 มกราคม 2562  

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัยที่ 4   คร้ังท่ี ๑ 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบสมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม 

พ.ศ.  2561  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจง้ในที่

ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แมส่าบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

2561  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  ด้วย

คะแนน  18  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง  

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

/ระเบียบวาระที่... 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

แม่สาบประจ าปี พ.ศ.2562 

ประธานสภา อบต. -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๔ ข้อ 21 ก าหนดให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดสมัยประชุม ดังนี้  

1. ให้ก าหนดว่าในปี พ.ศ. นี ้จะก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญทั้งหมดกี่สมัย 

   2. แตล่ะสมัยในปี พ.ศ. นี ้จะเริ่มสมัยเมื่อใด 

   3. แตล่ะสมัยจะก าหนดให้มีกี่วัน 

   4. ก าหนดสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน  ดังนี้  

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมด้วย ตามรายละเอียดและประเด็น  

ต่าง ๆ ตามที่แจง้ให้พจิารณา 

มตทิี่ประชุม  - เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ด้วยมติเห็นชอบ  18  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0   

เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง  โดยได้ก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

   1. สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562  ก าหนดทั้งหมดม ี4 สมัย 

   2. แตล่ะสมัยประชุมในปี พ.ศ. 2562  ก าหนดดังนี้ 

   - สมัยที่ 1   ได้ก าหนดไว้เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   แมส่าบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ก าหนดไว้ วันที่  

   4 กุมภาพันธ์  –  18 กุมภาพันธ์ 2562  มีก าหนด  15  วัน 

- สมัยที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 14 มิถุนายน 2562  ถึงวันที่  28 มิถุนายน 2562  

มีก าหนด  15  วัน 

- สมัยที่ 3 ตั้งแตว่ันที่  15 สงิหาคม 2562  ถึงวันที่  29 สิงหาคม 2562 

มีก าหนด  15  วัน 

- สมัยที่ 4 ตั้งแตว่ันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  9 ธันวาคม 2562 

มีก าหนด  15  วัน 

3.  ก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ 1 มี

ก าหนด  15  วัน  ตั้งแตว่ันที่  11  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2562 

 

 

  /ญัตติพิจารณา... 
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5.2  ญัตติพจิารณา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

อบต. แม่สาบ 

ประธานสภา อบต. - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จ านวน 3 ท่าน เพื่อท า

   หนา้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่สาบ โดยให้

   คณะกรรมการที่คัดเลือกไปนั้นตรวจรายงานการประชุมที่ได้บันทึกไว้และได้

   พิมพ์รายงานเสร็จ แล้วรับรองก่อนที่จะน าเข้าเสนอที่ประชุมสภาในครั้งตอ่ไป 

   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ 3 ท่าน ประกอบด้วย 

  1. นายรส  มีแรง  รองประธานสภา อบตง 

  2. นายประสิทธิ์  อินตานิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 

  3. นายธนศร  เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. แมส่าบ ด้วยมติ 

   เห็นชอบ  18  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1 เรื่องการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี พ.ศ.

2562 

ประธานสภา อบต.  -  อ าเภอสะเมิงได้ก าหนดจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงขึ้นใน

ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ต าบล     

แม่สาบก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ปลัด อบต. 

ชีแ้จง 

ปลัด อบต. -  งานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงในปีนี้ ได้ปรับลดระยะเวลากิจกรรม

ลดเหลือ 3 วันกิจกรรมตา่ง ๆ ในงานก็จะลดลง ในส่วนของต าบลต่าง ๆ ที่จะ

ได้น าไปร่วมก็ลดลง บางกิจกรรมก็เป็นการรว่มกันท า  

1. กิจกรรมที่จะจัดขึน้ในงาน สตรอเบอรี่และของดอี าเภอสะเมิง ประจ าปี 

2562 มีดังนี้ 

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2562 

 -  การออกร้าน กาดหมัว้ครัวฮอม มทีุกวันตลอดงาน 

-  การออกร้านของซุ้มต าบล  

-  กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประกวดผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 

 -  ประกวดธิดาชนเผ่า 

/วันที่ 10 กุมภาพันธ์... 
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 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

 -  พิธีเปิดงานสตรอเบอรี่ 

 -  ขบวนแหข่องแตล่ะต าบล 

 -  การแขง่ขันทูบีนัมเวอร์วัน 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

 -  ประกวดธิดาสตรอเบอรี่  

2. ขอความรว่มมอืจากทุกภาคส่วนในต าบล ช่วยจัดกิจกรรมของต าบล 

   วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  2562 

    - เตรียมโครงสรา้งรถขบวน 

- ประดับตกแต่งร้านค้าแสดงผลิตภัณฑ์ 

- ประดับตกแต่งรถขบวน   

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

    -ร่วมขบวนของต าบลแม่สาบ ซึ่งประกอบด้วยริ้วขบวนหลายอย่างที่

    ต้องขอให้แต่ละหมู่บ้านมาร่วม เช่น  ป้าย  พานพุ่ม  ธง การแสดง     

    รถขบวน เครื่องเสียง ฯลฯ 

   วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2562 

    - ช่วยกันเก็บของตา่ง ๆ ที่น ามาจัดกิจกรรม  

   3. กิจกรรมอื่นในงานสตรอเบอรี่ ปี 2562  

    - การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของต าบล ขอให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

    น าไปแสดงในเต้นท์ของต าบล 

- การประกวดพืชผลทางการเกษตรขอเชิญชวนและขอให้ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรในหมู่บ้านน าพืชผลทางการเกษตรไปร่วม

ประกวด ในรายละเอียดสอบถามไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง

ได้ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

 

    6.2 เรื่อง รายงาน รายรับ – รายจ่าย ของ องค์การบรหิารส่วนต าบล 

แม่สาบ 

ประธานสภา   - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รายงานรายรับ – รายจ่ายตั้งแต่ต้น

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน  ณ  วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 

   2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

 

/มรีายรับทั้งหมด... 
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   มีรายรับทั้งหมด           12,762,039.47 บาท 

   รายได้จากภาษีอากรและเงนิจัดสรร 4,885,013.47 บาท 

   รายได้จากเงนิอุดหนุนทั่วไป  7,877,026.00 บาท 

   มีรายจ่ายทั้งหมด    7,637,317.75 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       269,400.00 บาท 

   ดังมีรายละเอียดตามใบแสดงรายรับ – จ่าย ที่แจกให้ทุกท่าน ถ้าใครมีข้อที่จะ

   สอบถามให้สอบถามได้ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

 

   6.3 อืน่ ๆ 

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. และทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมของ  อบต.แม่

สาบ เมื่อเดอืนที่ผา่นมาในการท าบุญประจ าปีของ อบต. 

นางสุพรรณ ีอุตมะติง - ในการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของต าบล การประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง 

งานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงประจ าปี  2562 ที่จะมีขึ้นองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะได้จัดท าซุ้มแสดงสินค้า OTOP ของต าบลแม่สาบ 

ขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้าน น าสินค้าผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านไปแสดงและ

จ าหนา่ยในซุ้มของต าบลแมส่าบ  

 

 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

 

                  (ลงช่ือ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 

/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 4

กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 2 

วันจันทร์ที่  18  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง  รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.   

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต.     

 8. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายวิโรจน์   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายขจร   ลาเซอร ์ สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายธนศร   เครือค ามะ สมาชิกสภา อบต. 

 19. นายณรงคเ์ดช  ไชยมูล  เลขานุการสภา อบต.   

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต.  

 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.  น.ส. ชนิดาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล ปก. 

 

/6. นายปรีชา... 
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 6.  นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 7. นางสาวธนพร  จนิาโส   พนักงานการเกษตร 

 8. นายอินรัตน ์   อุทธาปา  สถานีควบคุมไฟป่าสะเมงิ 

 9. นางดวงมณ ี   อินตาน ิ  ประธานแม่บ้านปางเตมิ 

 10. นางจันทร์ดี  ยิมิสุโท   ประธานแม่บ้านอมลอง 

 11. นางนชินันทน์  ศรไีพรพนาวัน  แมบ่้านขุนสาบ 

 12. นางเสาวลักษณ์  แสนใส   ประธานแม่บ้านขุนสาบ 

 13. นายรส   มีแรง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

 14. นายดนุพล   ปู่อา้ย   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่๖ 

 15. นางศรี   ปัญญะแสง  ประธานแม่บ้านทุ่งยาว 

 16. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 17. นายสมศักดิ์  กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแมส่าบ 

 18. จ.ส.ต.จิตวสิุทธิ์  ศูนย์ดแีก้ว  ชุดปฏิบัติการประสานโครงการฟาร์ม 

 19. พระครูชาคริยานุรักษ์    เจ้าคณะต าบลแมส่าบ 

 20. นายยิ่ง   กลิ่นอบ   ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ ๔ 

 21. พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์   เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึง

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์      

ยะมะโน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.25๖2  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ในสมัยนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สาบ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

กัน 

 

/ขอขอบคุณสมาชิก......... 
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-  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่านที่ให้

ความร่วมมือไปร่วมกิจกรรม งานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงประจ าปี 

๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ที่ผ่านมา 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 1   คร้ังท่ี ๑ 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ  

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 1  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่ 4 เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.  25๖2  ณ  หอ้งประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไข

ให้แจ้งในที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

25๖2  สมัยที่ 1  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  25๖2  ด้วย

คะแนน  18  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง  

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 ญัตติพจิารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เสนอขอโอนงบประมาณต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ หลายหมวด หลายรายการ ขอเชิญ นายก 

อบต. ชีแ้จง 

นายก อบต.  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายหมวดต่าง ๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 

เพื่อตั้งจ่ายในรายการใหม่ และเพิ่มเติมในรายการเดิมที่ตั้งไว้แล้วไม่พอจ่าย 

โดยโอนจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แล้ว ในส่วนรายละเอียด ขอให้

เจ้าหนา้ที่งบประมาณชีแ้จง 

/ปลัด อบต.... 
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ปลัด อบต. - การโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้เป็นการโอนมาตั้งจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วย จึงเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดในการโอน ขอให้รองปลัด

ชีแ้จง 

รองปลัด อบต.  - การโอนงบประมาณได้โอนลดในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังปรากฏใน

เอกสารใบโอนที่ให้พิจารณา รวมรายการโอนเพิ่ม 7 รายการ ยอดเงนิที่ขอโอน

ทั้งสิ้น  842,420.- บาท  เป็นค่าใช้จ่ายประจ า 5 รายการ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ๒ รายการ มีรายการดังตอ่ไปนี้ 

๑. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ 

๒. ค่าตอบแทน ชดเชย ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

๓. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการละครเยาวชนไทย (Thai Youth Theater 

Festival) ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา  

๔. ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ  

๕. ค่าตอบแทน ชดเชย ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ  

๖. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายโรงเรียน พร้อมประตู และรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนแมส่าบดรุณศึกษา หมูท่ี่ 5 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัด 

๗. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณหย่อมบ้านขุนสาบใต้ 

ซอย 4 บ้านขุนสาบ  หมูท่ี่ 6 ต าบลแมส่าบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่  

รายละเอียดปรากฏตามใบโอนที่ใหพ้ิจารณา 

ปลัด อบต. - อ านาจอนุมัติการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เป็นอ านาจของสภา ปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

นายก อบต. - การโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  มีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนเพราะ

งบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้และรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด จงึขอโอนงบต่อสภาเพื่อด าเนนิการตอ่ไป   

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต ิ

 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 

ประธานสภา อบต. - ขอมตทิี่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้โอนงบประมาณ ตามที่เสนอด้วยมติเห็นชอบ 1๘ เสียง ไม่

เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

   

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

 

นายก อบต. - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไปร่วมงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงในส่วน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบที่รับผิดชอบทั้งการร่วมขบวนการ่วมเป็น

ก าลังใจในการประกวดลูกทุ่งแดนท์เซอร์ ธิดาชนเผ่า ธิดาสตรอเบอรี่ ฯลฯ หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าในกิจกรรมต่อ ๆ ไปคงได้รับความรว่มมอืจากท่านเป็นอย่างดี 

 - ในเดือนหน้าจะมีการท าบุญสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ในวันที่ ๑๑-๑๒ 

มีนาคม ๒๕๖2 ในการจัดกิจกรรมปีนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมก็ขอค าปรึกษาในที่

ประชุม วันนี้มีท่านพระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์วัดพระบรมธาตุผาส้มมาร่วม

ประชุมด้วย 

พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน ์ - การท าบุญสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะในปีนี้ คิดว่าจะท าให้เป็นพิเศษ

เพื่อให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปและให้ศรัทธาสาธุชนจ าได้เมื่อเอ่ยถึงพระธาตุม่อน

เปี๊ยะ 

 - น้ าที่น ามาสรงพระธาตุจะได้ไปท าพิธีตักเอาที่ขุนน้ าแม่ขานที่ดงสามหมื่น 

 - มีขบวนแหน่้ าสรงพระธาตุจากสามแยกบ้านหาดส้มป่อยเข้าพระธาตุ 

 - ผา้หม่พระธาตุจะแหใ่นขบวนแล้วน ามาท าพิธีถวาย 

 - มีวงดนตรีโปงลางจากภาคอีสานมาแสดงถวายพระธาตุขอแม่บ้านแต่ละบ้าน

เข้าร่วมการฟ้อนบวงสรวงพระธาตุ 

 - โรงทานได้จัดท าใหม่ให้ถาวรมั่นคงรองรับได้ประมาณ ๑๐๐ ราย 

 - ในการเตรียมงานขอความร่วมมอืจากทุกหมู่บ้าน 

 - ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบทุกหมู่บ้าน 

 - กิจกรรมที่เคยท ามาก็ใหค้งเดิมและเพิ่มเติมสิ่งที่ควรเข้าไป 

 - การแห่ในปีนี้จะแหรู่ปปั้นครูบาศรวีิชัยและครูบาค าปัน 

 - น้ าที่น ามาใช้ในปีนี้ได้ไปท าฝายกั้นล าน้ าแมโ่ต๋และต่อท่อมาใช้ 

 - น้ าบ่อบาดาลได้ขุดเจาะและติดตัง้ปั๊มน้ าเรียบร้อยแลว้ 

 

/พระครูสุวัฒน์วรธรรม.... 
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พระครูสุวัฒนว์รธรรม -   ประเพณีสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ได้นิมนต์พระสงฆ์ทุกวัดในสะเมิงแล้ว 

การจัดงานจะมี การสวดมนต์ตั๋น กวนเข้ามธุปายาส ฟังพระธรรมเทศนา ใน

ตอนเย็น  มีการแห่น้ าสรงพระธาตุ ท าบุญตักบาตรถวายทาน และร่วมกันสรง

น้ าพระธาตุ 

นายก อบต. - งานสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะตรงกับเดือน 6 เป็ง ซึ่งการสรงน้ าพระธาตุนี้

เป็นงานใหญ่เพราะเป็นงานทั้งอ าเภอ อบต.แม่สาบ ได้จัดมาหลายครั้งแล้ว ได้

เชญินายอ าเภอสะเมิงมาเป็นประธานฝา่ยฆราวาส  ในปีนี้ก็จะท าเหมอืนเดิมคือ

มีขบวนแห่น้ าสรงพระบรมธาตุ มีซอพื้นเมือง มีการจัดมหรสพ เครื่องแห่

พืน้เมือง เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน  

พระครูสุวัฒนว์รธรรม - ขอเมตตาจากทุกท่านไปร่วมท าบุญในงานดังกล่าวและขอบอกบุญไปยังคณะ

ศรัทธาสาธุชนให้ไปร่วมต้ังโรงทานและน าภัตตาหารเพลไปถวายพระสงฆ์ 

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปร่วมท าบุญและขอไปช่วยกัน

เตรียมสถานที่ในวันที่ 9 มนีาคม 2562 

พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์  – การก่อสร้างบูรณะปฎิสังขรณ์พระธาตุม่อนเปี๊ยะได้ด าเนินการไปหลาย

อย่างหลายประการศาลาหลังใหญ่ได้ขึ้นโครงสร้างแล้วเป็นศาลา 2 ช้ัน 

เจ้าภาพหลักได้แก่เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์– พระธาตุก็จะท าการบรูณะหุม้ทองทั้ง

องค์เพื่อความมั่นคงถาวร 

- การทอดกฐินปีนีจ้ะทอดที่วัดผาส้มแล้วน าปัจจัยมาบูรณะพระธาตุตอ่ไป 

- ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันช่วยงานพระธาตุม่อนเปี๊ยะไม่ว่ากิจกรรมใด 

และชอเชญิชวนทุก ๆ ท่านรว่มท าบุญร่วมงานต่อไป 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

พระครูชาคริยานุรักษ์ - ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมท าบุญงานสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะโดยพร้อม

เพรียงกันโดยวันที่ ๑๑ เป็นวันแต่งดาจะมีการอบรมสมโภชน์กวนข้าวมธุปายาส

ตลอดคืนในวันที่ ๑๒ เป็นวันท าบุญสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะมีกิจกรรมท าบุญ

ทั้งวัน 

นายณรงค์เดช - จากการไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ผูว้่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบาย

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าหลายประการ โดยในปีนี้การเผาป่า

เศษวัชพชืเศษไม้ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชยีงใหม่

ก าหนดเขตห้ามเผา    และก าหนดมาตรการอื่น ๆ อกีหลายอย่าง เช่นการ

น าเอาเศษวัชพืชมาท าปุ๋ยหมักเป็นต้น 

    

/ให้หมู่บ้าน..... 
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 - ให้หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนโคงการท าแนวป้องกันไฟป่าขอรับการ

สนับสนุนมาด่วนเพราะมีหมู่บ้านที่ขอมาแล้วมาถามขอรับเงนิ 

ประธานสภา  - ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิ 

ที่ประชุม  - รับทราบ และไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภา - ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่านการประชุมสภาครั้ง

ต่อไปจะประชุมในสมัยต่อไป ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 

  

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 25๖2 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 1 

วันศุกร์ที่  14  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   ประธานสภา อบต.   

2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 8. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 14.  นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 15.  นายวิโรจน์  ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 16.  นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17.  นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 18.  นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 19.  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  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  

 

 /6. พระครูชาคริยานุรักษ์... 
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6. พระครูชาคริยานุรักษ์     เจ้าคณะต าบลแม่สาบ 

7. นายนพดล   ธีรสุภาพงษ์  จพง.สส.ช านาญงาน 

8. นางสาวพรรณราย  โย่ท ู   จพง.สส.ช านาญงาน 

9. ม.ร.ว.อัจฉรีย์ชัย  รุจจวิชัย  นักพัฒนา 

10. นายธีระพงษ์  จะหละ   จพง.สส.ช านาญงาน 

11. ร.ท.นิโรจน์   ไชยพรมมา  หน.ชป.โครงการฯ บ้านแมตุ่งตงิ 

12. นายอนุรักษ์  แสนค า   ผูสู้งอายุ 

13. นายจ ารัส   จันทะกี   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ม.3 

14. นายสวยลัก  อุตตะมะติง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ม.5 

15. นายเกียรติชัย  อุตะมะติง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ม.1 

16.  นายจันทร์   มอรูวี   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ม.6 

17. นางณิชนันทน์  ศรไีพรพนาวัน  แมบ่้าน ม.6 

18. นางจันทร์ศรี  ยิมิสุโท   ประธานแม่บ้าน ม.2 

19. นางล าดวน   วงษาแก้ว  ประธานแม่บ้าน ม.10 

20. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

21. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

22. นางสาวสุภาตา  พุทธโส   จนท.ทันตกรรมสาธารณสุข 

23. นางสาวสุดสวาท  ยานะสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

24. นายณัฐพงษ์  ยอดทองเลิศ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

25. นายวัชระ   จันทร์ดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

26. นายวิโรจน์   ดุลยโสภณ  ผปร.โครงการธรรมนูญ 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

 

  นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุม

แล้ว  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าห้องประชุม โดยมีนาย

ประดิษฐ์      ยะมะโน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  เป็นประธานในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  และได้

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน  ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมตามสมัย

ประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรกในสมัยที่ 2 ปี พ.ศ.

2562 โดยเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและขอความร่วมมือกับทุก ๆ ท่าน  ให้ข้อคิด

ความเห็นแก่สภา อบต.แม่สาบ เพื่อที่จะได้น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาต าบล

แมส่าบต่อไป  ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 1   คร้ังท่ี 2 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ  

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่  1  ครั้งที่   2  เมื่อวันที่  18 

กุมภาพันธ์  2562  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้

แจ้งที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  ขอมตริับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  18  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง      

   งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติพจิารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ประธานสภา - การประชุมครั้งนีใ้นวาระที่ส าคัญจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าแผน ซึ่งคณะ

ผู้บริหารได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเพื่อขอความเห็นชอบ ขอเชญิชี้แจงเพิ่มเติม 
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นายปรีชา คุณแสน - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จัดท าขึ้นตามแนวทางการ

จัดท าแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้แก้ไขระเบียบการจัดท า

แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 

2561-2565) โดยน ารายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมที่ได้

อนุมัติไป น ามาปรับปรุงแก้ไข และน าโครงการต่าง ๆ จากข้อเสนอจากที่

ประชุมประชาคม น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ดังปรากฏตามรา่งแผนฯ ที่ให้พจิารณา ดังกล่าว 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาท่านใด ต้องการสอบถามหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญ

สอบถามได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565)  เพื่อประกาศใชต้่อไป 

มติท่ีประชุม - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบให้ความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ด้วยมติเห็นชอบ 1๘ เสียง ไม่

เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

๕.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าโครงการก่อสร้างในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตตามมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบการจัดท าโครงการก่อสร้างใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาต ตามมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในส่วนรายละเอียดให้นายก 

อบต. ชีแ้จง 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้จัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก จ านวน  6 สายทาง ประกอบด้วย  

1. ถนนสายบ้านขุนสาบ หมูท่ี่ 6 เชื่อมตอ่บ้านนากู่ หมูท่ี่ 9 จ านวน 3 ช่วง  

2. ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมูท่ี่ 8 เชื่อมตอ่บ้านอมลอง หมูท่ี่ 2  

 

/ถนนสาย.... 
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3. ถนนสายหย่อมบ้านนากู่ เชื่อมตอ่หย่อมบ้านผายอง หมูท่ี่ 9  

4. ถนนสายหย่อมบ้านนากู่ เชื่อมตอ่หย่อมบ้านขุนอมลอง หมูท่ี่ 9  

5. ถนนสายห้วยบง จากปากทางเข้าหว้ยบงถึงอา่งห้วยบง   

6. ถนนสายบ้านอมลองหมู่ 2 เช่ือมต่อบ้านงิ้วเฒ่า หมู ่8  

ถนนทั้ง 6 สายนี้ เป็นถนนในต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะท าการก่อสร้างตามแนวถนนสายเดิม เมื่อ

ท าการก่อสร้างเสร็จแล้ว  จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ใน

ระดับหนึ่ง   

- การก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ ตาม

ระเบียบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสภาท้องถิ่นต้องให้ความ

เห็นชอบให้จัดท าโครงการก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

- เพื่อให้การก่อสร้างถนนทั้ง 6 สายนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ

เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่า

สงวนแหง่ชาติด าเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว และเพื่อใช้ประกอบการขอ

อนุญาต ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ด้วย 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้สอบถามได้ 

  - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ขอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติด าเนินการ

ก่อสร้างถนนต่อไป ขอมตทิี่ประชุม 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จัดท าโครงการก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อใ ช้

ประกอบการขออนุญาต ตามมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2507 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภา - ต่อไปขอเชญิท่านที่มีเรื่องที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสภา   

 

 

 /นายวิโรจน์..... 
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นายวิโรจน ์ดุลยโสภณ - ได้ช้ีแจงเรื่องการจัดท าธรรมนูญต าบลว่าด้วยคุณภาพชวีิตและการรักษา

สุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย และการขอรับการสนับสนุนโครงการ

ธรรมนูญต าบลจากงบประมาณ ของ สสส. ให้แก่ที่ประชุม 

ประธานสภา - ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน การประชุมสภาครั้ง

ต่อไปในสมัยประชุมนี้ จะประชุมในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายนพ.ศ. 25๖2 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 2 

วันอังคารที่  25  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   ประธานสภา อบต.   

2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 8. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 14.  นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 15.  นายวิโรจน์  ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 16.  นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17.  นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 18.  นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 19.  นายณรงคเ์ดช  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  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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6. นางสุภาณี    หมื่นบุญตัน  จนท.ประชาสัมพันธ์ 1 

7. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 

8. นายเสงี่ยม   ปัญญะแสง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 

9. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้านหาดทุ่งยาว หมู่ที่ 10 

10. นายทักษิณ   ศรวีรรณะ  ผูใ้หญ่บ้านอมลอง หมูท่ี่ 2 

11. นายสมศักดิ์  วงษาแก้ว  ผูใ้หญ่บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 

12. นายสมบัติ   โคค า   แพทย์ประจ าต าบลแม่สาบ 

13. นายสมหวัง  ไชยศรี  หน.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิง 

14. นางสาวธนพร  จนิาโส   พนักงานการเกษตร 

15. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

16.  นางรัตนา   วงค์ศิริ   นักวิชาการศกึษา 

17. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

18. นางสาวสุวารินทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

19. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

 

  นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุม

แล้ว  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าห้องประชุม โดยมีนาย

ประดิษฐ์      ยะมะโน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  เป็นประธานในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  และได้

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่านร่วม

กิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติด 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. วันพุธที่ 26 มถิุนายน 2562 ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติด ณ ที่ว่าการอ าเภอ 

สะเมงิ ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดในส่วนของ

ต าบลแมส่าบ ณ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

/ระเบียบวาระที่ 2..... 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ  

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  

2562  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  ขอมตริับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  18  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง      

   งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติพจิารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 

6 

ประธานสภา อบต. -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เสนอขอโอนงบประมาณต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ขอเชญิ นายก อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต.  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายหมวดต่าง ๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 

เพื่อตั้งจ่ายในรายการใหม่ โดยโอนจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แล้ว 

ในส่วนรายละเอียด ขอให้เจ้าหนา้ที่งบประมาณชีแ้จง 

ปลัด อบต. - การโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้เป็นการโอนมาตั้งจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดในการโอน ขอให้รองปลัดชี้แจง 

รองปลัด อบต.  - การโอนงบประมาณได้โอนเพิ่มในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังปรากฏ

ในเอกสารใบโอนที่ให้พิจารณา รวมรายการโอนเพิ่ม 6 รายการ ยอดเงินที่ขอ

โอนทั้งสิน้  32,300.- บาท  เป็นค่าครุภัณฑ ์ดังนี้ 

 

/1. อุปกรณ์อ่านบัตร..... 
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1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader) จ านวน 4 เครื่อง 

เพื่อใช้ในงานในกองต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการงดการเรียกส าเนา

เอกสารบัตรประจ าตัว เป็นเงิน  2,800.-  บาท 

2. เครื่องปริ้นเตอร์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพกิมพ์ ( ink 

tank printer) ส าหรับกระดาษ A4 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.- บาท 

3. เครื่องปริ้นเตอร์ multifunction อิงค์เจ็ท ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 

เครื่อง เป็นเงิน  21,500.- บาท 

ปลัด อบต. - อ านาจอนุมัติการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เป็นอ านาจของสภา ปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

นายก อบต. - การโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  มีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนเพราะ

งบประมาณ ไม่ได้ตัง้ไว้และรายการเดิมไม่มีความจ าเป็นต้องใช ้จงึขอโอนงบต่อ

สภาเพื่อด าเนนิการตอ่ไป   

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต ิ

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 

ประธานสภา อบต. - ขอมตทิี่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้โอนงบประมาณ ตามที่เสนอด้วยมติเห็นชอบ 1๘ เสียง ไม่

เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

5.2  ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าสะเมิง ของศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิง  

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอญัตติพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงดังมีรายละเอียด

ตามเอกสารที่ให้พจิารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม  

นายก อบต. - เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิง ได้แจง้เรื่องขอใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อขอ

ความเห็นชอบใช้พื้นที่   ดังนั้นจึงได้ เสนอญัตตินี้ต่อสภาเพื่อพิจารณา

รายละเอียดของการขอให้พื้นที่จะขอให้หัวหน้าสมหวัง ไชยศรีเป็นผูชี้แ้จง 

 

/นายสมหวัง ไชยศร.ี.. 
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นายสมหวัง ไชยศรี - ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิง สังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 

16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด าเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิง อยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าสะเมิง ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ดังนั้นการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิง ต้องได้รับ

อนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

 - การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติต่อกรมป่าไม้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรอืสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ท้องที่ป่านั้นต้ังอยู่ด้วย 

 - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงที่จะต้องใช้ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษ์ฯ สะเมงิ จ านวน   46,581.97  ไร่ 

 - ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิงจึงเสนอขอใช้พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าสะเมิง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา 

นายก อบต. - โครงการฯ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  จุดประสงค์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ

ป่าไม้ในเขตอ าเภอสะเมงิ  

 - ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิงรวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้าน     

แม่ตุงติง ได้สร้างงาน สร้างความมั่นคง สร้างความเจริญ ให้กับต าบลแม่สาบ

หลายด้านหลายประการ ในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ขอขอบคุณและขอสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต ิ

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมงิ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯ สะเมิงใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าสะเมิงตามที่เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 1๘ เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออก

เสียง 0 เสียง 

 

/5.3 ญัตตพิิจารณา..... 
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๕.3  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ที่มีผู้บริจาคให้

โรงเรยีนแม่สาบดรุณศึกษา 

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ประสานงานไปยังผู้มีจิตเป็น

กุศลเพื่อขอรับการสนับสนุนครุภัณฑท์ี่ใช้ในโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา และมีผู้

ที่น าครุภัณฑ์มาบริจาคให้ใช้ในกิจการของโรงเรียนฯ หลายรายการ องค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบจงึขอความเห็นขอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่สาบในการรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อที่จะน ามาใช้ในกิจการของโรงเรียน

แมส่าบดรุณศึกษาต่อไป 

นายก อบต.    – ครุภัณฑ์ที่มีผู้น ามาบริจาคให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อใช้ใน

กิจการของโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษามีหลายรายการ โดย คุณบุญโชค ขนาบ

แก้ว คุณแน่งน้อย  เวทยพงษ์  คุณนพดล ชีวะอิสระกุล คณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล

จากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และจากกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม น ามามอบใหม้ีดังนี ้

1.  เครื่ อ งฉาย โปร เจค เตอร์พร้ อมจอภาพ  ยี่ ห้ อ  acer รุ่ น  X1123H             

จ านวน 1 เครื่อง 

2.  เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 3 ขั้นตอน จ านวน 1 เครื่อง 

3.  ตูท้ าน้ าเย็น Maxcool หนา้เว้า 4 หัวก๊อก จ านวน 1 เครื่อง 

4.  เครื่องปริ๊นเตอร์ canon รุ่น MP287 จ านวน  3 เครื่อง 

5.  โน๊ตบุ๊คยี่หอ้ Dell รุ่น Inspiron n4050 จ านวน 3 เครื่อง 

รวมทั้งหมด  9  รายการ 

นางรัตนา วงค์ศิร ิ - ครุภัณฑ์ที่รับมอบมา กองการศึกษาจะได้น าไปใช้ในโรงเรียนแม่สาบดรุณ

ศกึษา ใช้ในกองการศกึษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล   แมส่าบ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ต่อไป 

นายบุญศรี  วงษาแก้ว  – การรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวนับว่าดีมีประโยชน์ต่อ อบต.แม่สาบ ซึ่งเป็นการ

ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ และเกิดประโยชน์

ต่อนักเรียนในสถานศกึษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

ประธานสภาฯ – สมาชิกท่านใดอยากจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุมในการให้ความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ที่มีผู้น ามาบริจาคทั้ง 9 

รายการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา 

 

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม  – เห็นชอบให้รับมอบครุภัณฑ์ที่มีผู้น ามาบริจาคทั้ง 9 รายการ    ด้วยคะแนน ๑๘ 

เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐ เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

 

นายก อบต. - เนื่องจากใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 แล้ว ขอความร่วมมือจาก

ทุก ๆ ท่านรว่มปฏิบัติธรรมงดเว้นอบายมุข ในช่วงเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธ

บูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตรยิ์ไทยทุกพระองค์ 

นายบุญปั๋น ไชยานะ - ไฟฟ้าสาธารณะในต าบลแม่สาบหลายแห่งได้ช ารุดขอให้ อบต.แม่สาบ

ด าเนนิการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิม 

ประธานสภา  - ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิ 

ที่ประชุม  - รับทราบ และไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภา - ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน การประชุมสภาครั้ง

ต่อไปในสมัยประชุมนี้ จะประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายนพ.ศ. 25๖2 แล้ว 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 3 

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง  รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.   

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต.     

 8. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายวิโรจน์   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายขจร   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายธนศร   เครือค ามะ สมาชิกสภา อบต. 

 19. นายณรงคเ์ดช  ไชยมูล  เลขานุการสภา อบต.   

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต.  

 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.  น.ส. ชนิดาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล ปก. 

 

 

    /6. นายปรีชา... 
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 6.  นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 7. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 8. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 9. น.ส. พรวิมล   ตาติเส   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 10. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 11. น.ส. มยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักงานปลัด 

 12. นางรัตนา   วงค์ศิร ิ   นักวิชาการศกึษา 

13. น.ส. พัชรา   ตะถาขัด     เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

   

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึง

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์  ยะ

มะโนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖2  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  และได้ด าเนนิการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ครั้งสุดท้ายของสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖2   สมัยที่ 2 โดยเริ่มสมัย

ประชุมมา14 มิถุนายน วันนี้สิ้นสุดสมัยประชุม การประชุมวันนี้ เรื่องเพื่อ

พิจารณาส่วนมากเป็นการอพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสมของ อบต. 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่านที่ร่วม

กิจกรรมวันยาเสพติดทั้งในส่วนของอ าเภอสะเมิงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

และในส่วนของต าบลแมส่าบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

 

 

 

/ ระเบียบวาระที่ 2 ..... 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 2   ครั้งที่ ๒ 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ  

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 25 เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 25๖2  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้

แจ้งในที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

25๖2  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  25๖2 ด้วย

คะแนน  18  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง  

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภา อบต. - คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.แม่สาบ              

ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณจ านวน  

2,197,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ผูบ้ริหาร

ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 

นายก อบต. - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมต่อสภา อบต. เพื่อด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาต าบล โดยได้

ส ารวจความต้องการ   ดูจากปัญหาที่เกิดขึ้น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง

ด าเนินการในต าบลมาจัดท าเป็นโครงการได้ทั้งหมด  11  โครงการ ดังมี

รายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา   

 

/โครงการก่อสร้าง .... 
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-  โครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง  11  โครงการ คือ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า คสล.ถนน

สายน้ าบ่อห้วยถ้ า บ้านแม่ขาน หมูท่ี่ 1 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 32.69 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ด าเนินการไม่

น้อยกว่า 247.19 ตามรางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภา

พืน้ที่ และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมฝาเหล็ก 

งบประมาณ 159,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย

กว่า 3,000 วัตต์ ประปาหมูบ่้าน บ้านปางเติม หมู ่4 ต าบลแมส่าบ อ าเภอ

สะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่ งบประมาณ 220,000.-บาท   

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ บ้านปางเตมิ หมู่ที่ 4 ต าบลแมส่าบ อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.0 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง 

ปรับถมตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ 91,000.-บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง 

บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.

173-006) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.0 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถม

ตามสภาพืน้ที่ งบประมาณ 241,000.-บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสุสานบ้านแม่ตุงติง 

หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.0 

เมตร ยาว 147.0 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 

10.35 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 451.35 ตาราง

เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  งบประมาณ 

234,000.-บาท 

/6. โครงการขุดปรับ... 
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6. โครงการขุดปรับขยายสระเก็บน้ าล าห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 

ต าบลแมส่าบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่ขนาดเดิมกว้าง 50.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 – 4.50 เมตร ขุดปรับขยายใหม่เป็น

ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร 

งบประมาณ 399,000.-บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างป่าช้า – หัวฝาย 

บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่

หูช้างไม่น้อยกว่า 38.70 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 

467.70 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

งบประมาณ 243,000.- บาท  

8. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 

ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 5.00 – 

6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร งบประมาณ 

286,000.-บาท  

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบัวผัน (หย่อมบ้าน

ขุนอมลอง) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพ

พืน้ที่ งบประมาณ 162,000.- บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรชัย (หย่อม

บ้านขุนอมลอง) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พรอ้มลงดินไหล่ทาง ปรับถม

ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ 80,000.-บาท 

 

/11.  โครงการก่อสร้าง... 
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11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยดอยยาวเชื่อมกอง 

กลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมี

พื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 7.52 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย

กว่า157.52 ตารางเมตร งบประมาณ 82,000.-บาท 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล   แม่สาบจึงได้จัดท าโครงการเพื่อขอจ่ายขาด

เงินสะสมเสนอต่อสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ต่อไป 

ปลัด อบต. - การจ่ายขาดเงินสะสมอาจจ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้

เงื่อนไข ตามข้อ 89 ขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงนิ การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548  และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  ชม 

0023.3/11584 ลงวันที่ 21มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัด อบต.  - ส าหรับยอดเงินสะสมทั้งหมดแสดงอยู่ในเอกสารประกอบการขออนุมัตใิช้

จา่ยเงนิสะสมซึ่งในขณะนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มยีอดเงนิสะสมที่

สามารถจ่ายได้ จ านวน  3,504,805.24  บาท อนึ่งการพิจารณาจา่ยขาด

เงินสะสมขอให้พิจารณาจา่ยขาดในรายการหรอืโครงการที่มคีวามส าคัญ และ

เงินสะสมของ อบต. นัน้เป็นเงินที่เก็บไว้ส ารองจ่ายในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนหรอื

มี    สาธารณภัยเกิดขึ้น 

ประธานสภา อบต. - ในการพิจารณาจะขอให้สภา อบต. พิจารณาไปทีละโครงการ  รายละเอียด

เหตุผล และความจ าเป็น รวมทั้งวงเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ปรากฏตาม

เอกสารโครงการแตล่ะโครงการที่ให้พิจารณา   

นายปรีชา คุณแสน - โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

น.ส. สุวารนิทร์ จอมค า - ยอดเงินสะสมทั้งหมดแสดงอยู่ในเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสม 

 ซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตบลแม่สาบ มียอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 

จ านวน 3,504,805.24  บาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่ได้กัน งบบุคลากร เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ พิการ เอสด์ ค่าใช้จ่ายประจ าอื่น ๆ และส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 

ไว้แล้ว 

/นายวัชชรินทร์... 
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นายวัชรินทร์ - โครงการก่อสร้างทั้งหมดที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ออกส ารวจและออกแบบหมดแล้ว 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามได้ หากไม่

สอบถามขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบโครงการ ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็น

รายโครงการตอ่ไป 

- ขอความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ าบ่อห้วยถ้ า บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

งบประมาณ  159,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ าบ่อห้วยถ้ า บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

งบประมาณ  159,000.- บาท  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง   ไม่เห็นชอบ 

0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง

ระบบผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ 

ประปาหมูบ่้าน บ้านปางเติม หมู่ 4 ต าบล    แมส่าบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชยีงใหม่ งบประมาณ  220,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ ประปา

หมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ 4 ต าบล    แม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ  220,000.- บาท  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง   ไม่เห็นชอบ 

0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   

บ้านปางเติม หมู่ที่  4 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จั งหวัดเ ชียงใหม่    

งบประมาณ  91,000.- บาท 

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   

บ้านปางเติม หมู่ที่  4 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จั งหวัดเ ชียงใหม่    

งบประมาณ  91,000.- บาท ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 

เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - ขอความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 – หย่อมบ้านทุ่งโป่ง บ้าน

ปางเติม หมู่ที่ 4  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ. 173-

006)          งบประมาณ  241,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 – หย่อมบ้านทุ่งโป่ง บ้าน   

ปางเติม หมู่ที่ 4  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ. 173-

006)  งบประมาณ  241,000.- บาท ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง             

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นป่าช้าบ้านแม่ตุงติง   หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่  งบประมาณ  234,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นป่าช้าบ้านแม่ตุงติง   หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ  234,000.- บาท ด้วยคะแนน

เห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - ขอความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการขุดปรับขยาย

สระเก็บน้ าล าห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชยีงใหม่   งบประมาณ 399,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการขุดปรับขยายสระ

เก็บน้ าล าหว้ยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่   งบประมาณ 399,000.- บาท  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง             

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างป่าช้า – หัวฝาย บ้านหาดส้มป่อย  หมูท่ี่ 7  ต าบล

แมส่าบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่   งบประมาณ  243,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างป่าช้า – หัวฝาย บ้านหาดส้มป่อย  หมูท่ี่ 7  ต าบล

แมส่าบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่   งบประมาณ  243,000.- บาท  ด้วย

คะแนนเห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง

อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะ

เมิง จังหวัดเ ชียงใหม่  โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 

งบประมาณ  286.000.- บาท  

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างอาคาร

เก็บพืชผลทางการเกษตร บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน งบประมาณ  

286.000.- บาท  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออก

เสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางบัวผัน หย่อมบ้านขุนอมลอง บ้านนากู่ 

หมู่ที่  9  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเ ชียงใหม่   งบประมาณ  

162,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางบัวผัน หย่อมบ้านขุนอมลอง บ้านนากู่ 

หมู่ที่  9  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเ ชียงใหม่   งบประมาณ  

162,000.- บาท  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออก

เสียง 0 เสียง 

 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสุรชัย หย่อมบ้านขุนอมลอง บ้านนากู่ 

หมู่ที่  9  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเ ชียงใหม่   งบประมาณ  

80,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสุรชัย หย่อมบ้านขุนอมลอง บ้านนากู่ 

หมู่ที่  9  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเ ชียงใหม่   งบประมาณ  

80,000.- บาท ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออก

เสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอยยาว – กองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบล 

แมส่าบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่   งบประมาณ  82,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอยยาว – กองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบล 

แม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   งบประมาณ  82,000.- บาท ด้วย

คะแนนเห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - การพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมไปก่อสร้างก็เสร็จสิ้นทุก

โครงการแล้วขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่สภาให้ความ

เห็นชอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลแม่สาบต่อไป และขอให้สมาชิก

สภา อบต. ช่วยดูแลโครงการเมื่อ อบต. ไปด าเนนิงานด้วย  

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบทุก ๆ ท่านที่ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาต าบลแม่สาบ ซึ่งข้าพเจ้าจะกระท าสุดความสามารถในการพัฒนาต าบล

แมส่าบใหเ้จริญก้าวหน้าและดีขึ้นตอ่ไป 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1  เรื่อง รายงาน รายรับ – รายจ่าย ของ องค์การบริหารส่วนต าบล

 แม่สาบ ประจ าปี งบประมาณ 2562 

ผูอ้ านวยการกองคลัง - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รายงานรายรับ – รายจ่ายตั้งแต่ต้น

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน  ณ  วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

   2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

   มีรายรับทั้งหมด    23,315,823.37 บาท 

- เงินรายได้    11,925,098.37 บาท 

- เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที ่ 11,390,725.00 บาท 

   อบต.แม่สาบ มีรายจ่ายทั้งหมด  16,663,255.44 บาท 

   งบประมาณที่ตัง้ไว้ตามข้อบัญญัติฯ 28,500,000.00 บาท 

   ได้รับน้อยกว่าที่ตัง้ไว้    5,184,176.63 บาท 

   ดังมีรายละเอียดตามใบแสดงรายรับ – จ่าย ที่แจกให้ทุกท่าน ถ้าใครมีข้อที่จะ

   สอบถามให้สอบถามได้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

 6.2  เรื่อง โครงการอาหารปลอดภัยตามงบประมาณ สสส 

พัชรา ตะถาขัด - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยโดยมี

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จังหวัดล าปางเป็นแม่ข่ายซึ่ งได้รับ

งบประมาณจากกองทุน สสส. ให้มาด าเนินการ วัตถุประสงค์ของโครงการนีจ้ะ

ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารพิษ สนับสนุนให้ปลูกพืชสวนครัว

โดยไม่ใช้สารเคมี ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้รับทราบและสมัครเข้าร่วม

โครงการ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 6.3 อื่น ๆ 

ประธานสภา อบต. - ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิเสนอได้ 

นายก อบต. - ในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ส าคัญเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคาดว่าจะมี

หลายภาคส่วน ทั้งของอ าเภอและต าบล จงึขอเรียนเชญิทุก ๆ ท่านรว่มกิจกรรม

ไว้ลว่งหนา้ถ้ามีกิจกรรมจะได้แจง้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

/นายก อบต... 
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นายก อบต. - คณะสงฆ์ต าบลแม่สาบได้แจ้งให้ทราบและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธา

ประชาชนทราบว่าวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 จะได้ท าบุญสภากภัตต์วัด

พระธาตุม่อนเปี๊ยะเป็นปฐมฤกษ์ของการท าบุญสลากภัตตใ์นอ าเภอสะเมิงต่อไป 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยนายก อบต. ได้ประสานงานงานไปยัง

ผูม้ีจิตอันเป็นกุศล เพื่อร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีให้กับวัดที่ไม่ได้รับกฐิน ในปี 

2562 โดยก าหนดทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะในวันอาทิตย์ที่ 27 

ตุลาคม 2562 ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินและขอประชาสัมพันธ์

บอกบุญไปยังประชาชนโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่านการประชุมสภาครั้ง

ต่อไปจะประชุมในสมัยถัดไป ขอปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา  12.20 น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ  

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 2  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 

28 มิถุนายน 2562  แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

  กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 



สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่  20  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 25๖2 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง  รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.   

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นาย บุญศร ี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต.  

 8. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต.     

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายวิโรจน์   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายขจร   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายธนศร   เครือค ามะ สมาชิกสภา อบต. 

 19. นายณรงคเ์ดช  ไชยมูล  สมาชิกสภา อบต.   

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต.  

 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.  นายกิตต ิ   ตุลพงศ ์  หัวหนา้อุทยานแหง่ชาติขุนขาน 

 

/6. นายสุนทร... 
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 6.  นายสุนทร   มหาทรัพย์       เจ้าหนา้ที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ 

 7. นายปณชัย   โสกากัญญา       เจ้าหนา้ที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ 

8. นายสุชีวนนท์  ปละอุด   เจ้าหนา้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

 9. นางสาวดวงกมล  อินทร์กานา  เจ้าหนา้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

 10. นางสาวอาพร        เกะดู   เจ้าหนา้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

 11. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 12. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 13. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 14. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 15. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

16. นางรัตนา   วงค์ศิร ิ   นักวิชาการศกึษา 

17. น.ส. พัชรา   ตะถาขัด     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

18. นางสาวพรวิมล  ตาติเส   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

19. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านานการ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึง

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์  ยะ

มะโนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2๕๖2  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประชุมในสมัยนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖2   สมัยที่ 3 โดยเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 

15 ถึงวันที่ ๒9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖2 ซึ่งห้วงเวลานี้เป็นการพิจารณา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  

 

 

/ขอขอบคุณ... 
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- ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนี พันปีหลวง ณ หอประชุมอ าเภอสะเมงิ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25๖2 

- ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่ วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ณ      

ป่าอนุรักษ์บ้านแมตุ่งตงิ หมู ่5 ต าบลแม่สาบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 3 

ประธานสภา อบต. - ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖2  สมัยที่ 2  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

2562       ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งในที่

ประชุม 

ประธานสภา อบต. - หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

25๖2  สมัยที่ 2  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ด้วยคะแนน  18  

เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง  

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระที่ 1 (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ         -   คณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕

   63 ต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังมรีายละเอียดตามรา่งฯ 

 -  การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ และไม่

สามารถพิจารณาทั้ง 3 วาระ รวดเดียวได้ การพิจารณาในวาระนี้เป็นวาระรับ

หลักการ คือพิจารณาในรายละเอียดวงเงินงบประมาณและรายการค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ขอให้คณะผู้บริหารช้ีแจงในรายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณ 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต.       -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ได้จัดท าแบบสมดุลคือ 

งบประมาณรายจ่ายเท่ากับรายรับ ในปีงบประมาณ 2563 คณะผู้บริหารได้

พยายามจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารมาก

ที่สุดโดยได้ปรับลดรายจ่ายในรายการที่ไม่จ าเป็นจัดท ารายจ่ายเพื่อพัฒนาให้

ตรงตามแผนพัฒนา ดังปรากฏตามรา่งขอ้บัญญัติที่ให้พิจารณา 

-  สถานะการคลัง งบประมาณ และการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ     

   วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

   เงินฝากธนาคาร   จ านวน  26,812,139.15 บาท 

   เงินสะสม   จ านวน  10,109,328.04 บาท 

   เงินทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน    8,623,840.62 บาท 

   รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน   0 

   โครงการ  รวม 0 บาท 

   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน    5      โครงการ 

   รวม         10,817.06 บาท 

   เงินกู้คงคา้ง จ านวน   -  บาท 

        -  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

รายรับจรงิ   จ านวน  26,461,420.87 บาท 

1. หมวดภาษีอากร         115,394.11 บาท 

   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  2,440.00 บาท 

   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         156,412.39 บาท 

   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            24,010.00 บาท 

๕. หมวดรายได้จากทุน                  225.00 บาท 

   ๖. หมวดภาษีจัดสรร    12,780,122.37 บาท 

   ๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   13,382,817.00 บาท 

        -  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   0 บาท 

      -  รายจ่ายจริง   จ านวน        19,535,889.74 บาท 

1. งบกลาง         6,463,592.35 บาท 

   2. งบบุคลากร             6,923,393.00  บาท 

   3. งบด ำเนนิงำน        3,941,304.39 บาท 

   4. งบลงทุน       1,259,600.00 บาท 

   5. งบรายจา่ยอื่น              -  บาท 

/6.งบเงินอุดหนุน.... 

-๕- 



 

    ๖. งบเงินอุดหนุน            948,000.- บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  0 บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน 1,519,200.- บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน  0 บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ านวน  0 บาท 

      -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25๖3 ได้ตัง้ไว้ จ านวนทั้งสิน้                       

          ๒9,100,000.- บาท ทั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

   ประมาณการรายรับ   ตั้งรับไว้       ๒9,100,000.-   บาท   

ตั้งรับจากรายได้หมวดต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. หมวดภาษีอากร              58,000.- บาท 

   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  10,700.- บาท 

   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            150,000.- บาท 

   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     11,000.- บาท 

๕. หมวดรายได้จากทุน             250,000.- บาท 

   ๖. หมวดภาษีจัดสรร         15,120,300.- บาท 

   ๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       ๑3,500,000.- บาท 

   ประมาณการรายจ่าย   ตั้งจา่ยไว้     ๒9,100,000.-  บาท  

   แยกรายจ่ายตามงบรายจ่ายดังนี้ 

   1. งบกลาง         8,469,50๐.- บาท 

   2. งบบุคลากร             10,758,420.-  บาท 

   3. งบด ำเนนิงำน         5,686,443.- บาท 

   4. งบลงทุน       ๓,009,120.- บาท 

   5. งบรายจา่ยอื่น                    25,๐๐0.- บาท 

๖. งบเงินอุดหนุน        1,151,517.- บาท 

   รวมจา่ยตามงบรายจ่าย     ๒9,100,000.- บาท 

   แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 

   1. ด้านบริหารงานทั่วไป  

         - แผนงานบริหารงานทั่วไป      8,635,163.-  บาท 

     - แผนงานรักษาความสงบภายใน       546,980.-  บาท 

 

 

/2. ด้านบริการ.... 

 

-๖- 



   2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

   - แผนงานการศึกษา      6,273,800.- บาท 

        - แผนงานสาธารณสุข          310,000.-   บาท 

        - แผนงานสังคมสงเคราะห ์     1,085,040.-    บาท 

   3. ด้านการเศรษฐกิจ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    3,779,517.-   บาท 

   4. ด้านการด าเนินงานอื่น 

        - แผนงานงบกลาง       8,469,500.- บาท 

   รวมรายจ่ายตามแผนงาน     ๒9,100,000.-   บาท  

- การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖3 ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยดูจาก

แผนงานด้าน  ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้จริงในปี พ.ศ. 25๖3 ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ มีมากเพิ่มขึ้น ในรายจ่ายประจ าก็มีมากขึ้นในรายรับนั้นมี

น้อย ท าให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความยากล าบากในส่วนของ

การพัฒนาด้านต่าง ๆ นั้น ถ้าจะใช้เพียงแค่งบประมาณของ อบต. ก็คงไม่ทั่วถึง 

ในฐานะเป็นผู้บริหารก็จะหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาพัฒนาต าบลต่อไป 

ขอให้ปลัดชี้แจงเพิ่มเติม 

นายณรงค์เดช ไชยมูล - ประมาณการรายรับในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ตั้งไว้ โดยประมาณ

การจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.  25๖3  ได้จัดท าเป็นแบบสมดุลคือรายจ่ายเท่ากับรายรับ อนึ่ง 

ถ้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าประมาณการรายรับก็จะได้จัดท าข้อบัญญัติ

เพิ่มเติมตอ่ไปส่วนรายละเอียดของข้อบัญญัติขอใหร้องปลัดชี้แจง   

นายปรีชา คุณแสน  - ได้อธิบายในรายละเอียดแต่ละรายการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  จนครบทุกรายการ ตามรายละเอียดในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ - วาระที่ 1 คือ วาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ก่อนการลงมติรับหลักการขอเชิญสมาชิกสภา อบต.

อภปิรายในรา่งขอ้บัญญัติฯ หรอืสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาของรา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการ 

นายธนศร  เครือค ามะ  –  งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖2  ปีนี้ ขณะนี้ยังท าการก่อสร้างไม่ครบทุกหมู่บ้าน อบต.คาดว่า

จะสามารถจัดท าได้ครบทุกรายการหรือไม่ หากไม่ครบจะท าอย่างไรกับ

โครงการที่ค้าง ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาให้ความส าคัญกับการบริหาร

งบประมาณด้วย 

         /นายก อบต..... 

-๗- 



 

นายก อบต.  – โครงสร้างพื้นฐานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดว่าจะสามารถจัดท าได้

ครบทุกโครงการที่ตัง้ไว้ 

- รายละเอียดโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้สรุปแล้ว และจะให้ ผอ.กองคลังเป็น

ผูชี้แ้จงในระเบียบวาระอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในร่างข้อบัญญัติแล้ว ในวาระแรก

 ซึ่งเป็นวาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไข

 ใน รายละเอียดหรือปรับลดรายจา่ยใหเ้สนอค าแปรญัตติ เพื่อพิจารณาใน

 วาระ ต่อไป คือวาระแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอมติสภา อบต.แม่สาบ เพื่อ

 พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2563 ในวาระแรก ต่อไป ขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม -     ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนน  18  เสียง ผู้ไม่เห็นชอบ  0  

   เสียง  ผูง้ดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ         - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563 วาระที่ 1  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะได้น าไปพิจารณาในวาระ

ต่อไป ในการประชุมครั้งต่อไปในสมัยนี้ 

 

5.2   ญัตติ  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ -   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563  ได้ผ่านวาระแรก

แล้ววาระที่ 2 คือวาระแปรญัตติ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ และรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 

คน และไม่เกิน 7 คน ในล าดับแรกขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติว่าจะประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนกี่คนและล าดับต่อไปว่า

คณะกรรมการจะประกอบด้วยใครบ้าง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการ

แปรญัตติจะประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนกี่คน 

นายจ ารัส สาธุเม    - เสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติควรมีจ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ      - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านอื่นเสนออีกขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม      -   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน ด้วยคะแนน  

18 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภา          -  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็น

รายบุคคล   ตามล าดับ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน โดยจะเลือกเป็นรายคนจนครบ ทั้ง 

3 คน    ขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่ 1  

นายวีรยุทธ รัตนพันธ์ -  เสนอ นายรส มีแรง  โดยมี   1.นายเจริญ โปทา  2.นายจ ารัส สาธุเม  

    เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม       -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายรส   มแีรง เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 18 เสียง  

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายธนศร  เครือค ามะ  -  เสนอ นายทองเหรยีญ วงษาแก้ว โดยมี 1.นายบุญศรี วงษาแก้ว 

               2.นายสุชาติ  สุตา๋      เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายทองเหรียญ วงษาแก้ว เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 18 เสียง 

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 3 

นายขจร ลาเซอร์ -  เสนอ นายสมชาติ มะสะบุตร   โดยมี 1.นายวิโรจน ์ ลาเซอร์ 

            2.  นายศักดิ์ชัย แสนใส เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายสมชาติ  มะสะบุตร เป็นกรรมการแปรญัตติ  ด้วยมติให้ความเห็นชอบ  

18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภา อบต.แม่สาบ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ครบ

ทั้ง ๓ ท่านแล้ว ล าดับต่อไปจะได้ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม - สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 

25 สิงหาคม 2562  ด้วยมติให้ความเห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ -ขอพักการประชุมสภาเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการเลือก

ประธานกรรมการ เลขานุการและก าหนดวันรับยื่นค าแปรญัตติจากสมาชิก

สภา รวมทั้งก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  และจะด าเนินการ

ประชุมสภาต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.   

 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม    –  พักการประชุม เวลา ๑๑.0๐ น.  เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. แล้วประธานสภา

    ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุมและด าเนินการประชุมตอ่ไป 

 

ประชุมต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

ประธานสภา  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับก าหนดวัน  

เวลา สถานที่ในการรับยื่นค าแปรญัตติและวันประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ ของคณะกรรมการตอ่ไป 

ประธานกรรมการแปรญัตติ -  สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสนอค าแปรญัตติ

ได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 23  เดือนสิงหาคม 

2562 ระหว่างเวลา 08.30 –  16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบและคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณา ใน

วันที่  ๒4 เดือนสิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ขอใหส้มาชิกสภาที่จะเสนอค าแปรญัตติ 

ได้เสนอให้คณะกรรมการได้ตามวัน เวลา และเข้าร่วมประชุมตามวันดังกล่าว

ด้วย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว จะได้น าเข้าสู่การประชุม

สภาในวาระต่อไป 

 

5.3  ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

อุทยานแห่งชาติขุนขาน ท้องที่ต าบลแม่สาบ 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอญัตติพิจารณาขอความ

เห็นชอบการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติขุนขาน ท้องที่ต าบลแม่

สาบ ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม  

นายก อบต. - ด้วยอุทยานแห่งชาติขุนขาน มีความประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สาบพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยาน

แห่งชาติขุนขาน ท้องที่ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประ

กอบการเสนอเรื่องต่อกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป   ดังนั้น

จึงได้เสนอญัตตินี้ต่อสภาเพื่อพิจารณา ในส่วนรายละเอียดของการขอผนวก

เพิ่มพื้นที่จะขอให้หัวหน้ากิตติ ตุลพงศ์ ต าแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

เป็นผู้ช้ีแจงตอ่ไป 

 

/นายกิตต ิตุลพงศ.์.. 
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นายกิตต ิ ตุลพงศ์ - ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการเพิ่มพื้นที่

ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศโดยเร่งด่วน กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในสังกัด

ทุกแห่งประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันพิจารณา และส ารวจก าหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความ

เหมาะสมเพื่อผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ 

โดยส ารวจร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบภาระ

ผูกพันของกรม ป่าไม้ ทั้งนี้ท้องที่ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

มีเป้าหมายในการการผนวกพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติขุนขาน บริเวณบ้านแม่

ขาน บ้านอมลอง           บ้านปางเติม บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนสาบ บ้านงิ้วเฒ่า 

บ้านนากู่(ขุนอมลอง)  และบ้านทุ่งยาว จ านวนพื้นที่ 13,739.60 ไร่ ซึ่งได้ท า

การส ารวจพื้นที่ร่วมกับชุมชนพร้อมท าการประชาคมราษฎรเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว  ดังนั้นอุทยานแห่งชาติขุนขานจึงได้เสนอเรื่องการของความเห็นชอบการ

ผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต่อ         สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เพื่อให้ประกอบการเสนอเรื่องต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ต่อไป  

 - การเพิ่มพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแหง่ชาติขุนขาน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาต าบลหรอืสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท้องที่ป่านั้นต้ังอยู่ด้วย 

 - พืน้ที่ป่าที่จะผนวกเพิ่ม  จ านวน   13,739.60  ไร่ 

 - อุทยานแห่งชาติขุนขานจึงขอผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตท้องที่ต าบล      

แม่สาบ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา 

นายก อบต. - การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้น าในชุมชนได้ขอให้ทาง

อุทยานผนวกพืน้ที่ป่าที่หมู่บ้านดูแลรักษาเข้าไปเป็นของอุทยานเนื่องจากสภาพ

พื้นที่ในต าบลแม่สาบโดยทั่วไป เป็นป่าไม้และมีเนื้อที่กว้างใหญ่ การดูแลรักษา   

ป่าไม้ของหมู่บ้านไม่ทั่วถึง อาจท าให้ผู้ที่จะท าลายทรัพยากรธรรมชาติเข้าไป

ท าลายป่าใหเ้สียหาย หรอืเสื่อมสภาพได้ 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบขอขอบคุณและขอสนับสนุนการผนวกเพิ่ม

พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแหง่ชาติขุนขาน ท้องที่ต าบลแมส่าบในครั้งนี้ 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต5ิ 

 

/นายทองเหรยีญ... 
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นายทองเหรียญ วงษาแก้ว  - การผนวกพื้นที่ป่าในแต่ละหมู่บ้านเข้าเป็นเขตอุทยานจะกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้าน หรอืไม่ เพราะชาวบ้านในเขตต าบลแมส่าบมีวถิีชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้

หาอาหารจากป่า เช่นหน่อไม้ เห็ด ผักที่มีในป่า หรือหายาสมุนไพรมาใช้ใน

ครัวเรือน ถ้าเป็นเขตป่าอุทยานแล้วชาวบ้านจะไปเสาะหาของป่ามาบริโภค

เหมอืนเดิมได้หรอืไม่ 

นายบุญปั๋น  ไชยยานะ  - การผนวกพื้นที่ป่า การก าหนดแนวเขตควรท าให้ชัดเจนและถูกต้อง เพราะ

อาจไปทับที่ท ากินของชาวบ้านได้ รวมทั้งการปักหลักแนวเขตให้ท าให้ถูกต้อง

ด้วย 

นายกิตต ิ ตุลพงศ์ - วิถีชีวติความเป็นอยู่ของชาวบ้าน คงเป็นไปเหมอืนเดิม การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่า

ไม่กระทบกับชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้

ไม่ให้เสียหาย ส่วนการก าหนดแนวเขตจะร่วมกับชาวบ้านในการก าหนดไม่ให้

กระทบกับที่ท ากินและใหถู้กต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด 

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

อุทยานแหง่ชาติขุนขาน ในเขตท้องที่ต าบลแมส่าบ  

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติขุนขาน ในเขต

ท้องที่ต าบลแมส่าบ ตามที่เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 1๘ เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

 

5.4 ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ของเขต/หน่วยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง  

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอญัตติพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงดังมีรายละเอียด

ตามเอกสารที่ให้พจิารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม  

นายก อบต. - เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้ ขอเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบเพื่อขอความเห็นชอบใช้พื้นที่  ดังนั้นจึงได้เสนอญัตตินี้ตอ่สภาเพื่อพิจารณา 

ในส่วนรายละเอียดของการขอใช้พื้นที่จะขอให้คุณสุนทร มหาทรัพย์ หัวหน้า

หนว่ยฯ ขุนสาบเป็นผู้ช้ีแจง 
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นายสุนทร มหาทรัพย์ - ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เดิมได้ก่อตั้งขึ้นตามมติ

คณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2503 และได้ปรับเปลี่ยนภารกิจ/บทบาทหน้าที่เรื่อยมา

จนถึงปัจจุบันซึ่งได้ปรับเปลี่ยนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ.2559 เป็นศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกอง

พัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

- บทบาทและภารกิจหลักของศูนย์ฯ ในเขตต าบลแม่สาบ มีส านักงานที่เป็น

ที่ตั้งเพื่อปฏิบัติงานอยู่ 2 แห่ง คือส านักงานเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงขุน

สาบ และหน่วยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านนากู่ ซึ่งพื้นที่ศูนย์ฯ  อยู่ในเขตป่า

สงวนแหง่ชาติป่าสะเมิง ซึ่งเป็นพืน้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ดังนั้น

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ  ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้

ประโยชน์ในพืน้ที่ก่อน  

 - การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติต่อกรมป่าไม้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรอืสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ท้องที่ป่านั้นต้ังอยู่ด้วย 

 - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงที่จะต้องขอใช้ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตต าบลแม่สาบ จ านวน   14.96  ไร่ 

ประกอบด้วย เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงขุนสาบ  หมู่ 6 จ านวน 10 ไร่ 1 

งาน 36 ตารางวา และหน่วยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านนากู่ หมู่ 9  จ านวน 

3 ไร่  3 งาน 60 ตารางวา 

 - ศูนย์ฯ จึงเสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร

ที่ให้พจิารณา 

นายก อบต. - ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างงาน สร้างความมั่นคง 

สร้างความเจริญ ให้กับต าบลแม่สาบหลายด้านหลายประการ ในนามของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบขอขอบคุณและขอสนับสนุนกิจกรรมของ

ศูนย์ฯ 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต ิ

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 
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ประธานสภา อบต. - ขอสอบถาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บ้านขุนสาบ และหมู ่9 บ้านนากู่ ใน 2 

ประเด็น คือ เขต/หน่วยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน

บริเวณนั้นหรอืไม่ และ มีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณนั้นหรอืไม่ 

นายสมบุญ แสงหมื่น - เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงขุนสาบไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

นายวิโรจน ์ลาเซอร์ -หนว่ยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนากู่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่        

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมงิของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชยีงใหม่ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าสะเมิงตามที่เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 1๘ เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง    

งดออกเสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

  

นายก อบต.   - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้จัดท าร่างข้อบัญญัติต าบลที่ออกตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข หลายเรื่องซึ่งจะได้เสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบใหพ้ิจารณาต่อไป 

- ขอความร่วมมือจาก ทุก ๆ ท่าน ช่วยจัดงานและร่วมท าบุญสลากภัตวัดพระ

ธาตุม่อนเปี๊ยะ โดยก าหนดการท าบุญในวันที่ 1 กันยายน 2562 ซึ่งก าหนดให้

เป็นปฐมสลากภัตในอ าเภอสะเมงิ  

 - ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีให้กับวัดที่

ไม่ได้รับกฐินในปีนี้ ประมาณ 20 กว่าวัด ซึ่งจะจัดงานท าบุญทอดกฐินในวันที่ 

27 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ 

 - ในวันทอดกฐินจะมีการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต. งิ้วเฒ่าและอม

ลอง รวมทั้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. และจะมีการมอบทุนการศึกษา 

ประมาณ 90 ทุนให้กับเด็กนักเรียนในต าบล  แมส่าบ 

 - หลังเสร็จจากประชุมในวันนี้ ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความ    

ร่มรื่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย อบต.ได้เตรียมกล้าไม้ไว้ ประมาณ 300 

ต้น 

นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว  - การลงปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขอให้แจ้ง ส.อบต. หมู่บ้านที่

ลงงานด้วยเพื่อที่จะได้ไปช่วยกันดูแล  
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ประธานสภาฯ -   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบครั้งต่อไป ในสมัยนี้วัน

จันทร์ ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น. 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม25๖2 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

  กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 



สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 2 

วันจันทร์ที่  26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต.  

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ   สมาชิกสภา อบต.  

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต.     

 8. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา   สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายวิโรจน์   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต.   

 19. นายณรงคเ์ดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

 3.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต.  

 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.   น.ส. ชนิดาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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 6.  นายศรีไพร   นิยรัตน ์  ผูใ้หญ่บ้านหมู ่8 บ้านงิ้วเฒ่า  

 7. สท. ธิษณิน   น้อยนิ่ง   ส. ปฏิบัติการ ฟาร์มฯ มตต. 

8. จสอ. อเนก   เทพรัง   รอง. หน. ชป. ฟาร์มฯ มตต. 

9. นายวิทยา   ลามู   สถานีควบคุมไฟป่า 

10. นายอ าพล   มันจันทร์  สถานีควบคุมไฟป่า 

11. นายดนุพล   ปู่อา้ย   ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 6 บ้านขุนสาบ 

12. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย 

13. น.ส. ธนพร   จนิาโส   ศูนย์ปฎิบัติการฯ สะเมิง 

14. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 10 บ้านทุ่งยาว 

15. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 16. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 17. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 18. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 19. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

20. นางรัตนา   วงค์ศิร ิ   นักวิชาการศกึษา 

21. นางสาวพรวิมล  ตาติเส   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

  

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึง

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์ ยะ

มะโนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ครั้งที่ 2 ในสมัยนี้ 

เรื่องส าคัญที่จะพิจารณา ก็คือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2563 และการจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อท าโครงการก่อสร้าง 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 1 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบสมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งในที่

ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี       

พ.ศ. 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2562     

ด้วยคะแนน  18  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง 

  

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ   -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และได้รับหลักการในวาระแรก

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2562  การประชุมครั้งนี้เป็นการ

พิจารณาในวาระที่ 2  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญคณะกรรมการ แปร

ญัตติน าเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมการแปรญัตติ   -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2563 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและประชุม  เมื่อวันที่  ๒4  

สิงหาคม  2562 มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมไม่มีการแก้ไขในส่วนของ

สมาชิกสภา อบต.    แม่สาบ  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นค าแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ -  ในเมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ไม่มีการแปร

ญัตติแก้ไข  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตใินวาระที่  2 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่  2  วาระแปรญัตติ จ านวน 18  เสียงผู้ไม่

เห็นชอบ  0  เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  เสียง 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ -  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในวาระที่  2 วาระแปรญัตติ

เรียบร้อยแล้ว  ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้หรือจะพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบในการ

ประชุม ครั้งต่อไป 

มตทิี่ประชุม -  การพิจารณาในวาระที่ 3  วาระใหค้วามเห็นชอบ ให้น าเข้าพิจารณาในการ

ประชุมในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ -  ขอให้ที่ประชุมรับทราบและ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระต่อไปคือวาระให้ความเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระที่  3  (ให้ความเห็นชอบ) 

ประธานสภาฯ -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  2  วาระ  

ในวาระที่  3  เป็นวาระให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   หลังจากสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

จะได้ส่งให้นายอ าเภอ  พิจารณาอนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป  ใน

วาระนี้ไม่มีการอภิปราย  ขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระที่ 3  ขอมติที่

ประชุม 

มตทิี่ประชุม            -  เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้วยคะแนน เห็นชอบ 18 เสียง    

ผูไ้ม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผูง้ดออกเสียง  0  เสียง 

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อนายอ าเภออนุมัติให้

ใช้เป็นร่างขอ้บัญญัติแล้ว จะบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

/ญัตติพจิารณา.... 
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5.2  ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภา อบต. - คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.แม่สาบใน

ปีงบประมาณ 2562 ในคราวประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ 2 และสภา

ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 11  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ

จ านวน  2,197,000.-บาท  

- ในครั้งนี้คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีก 4 โครงการ 

เป็นเงิน 870,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้ผู้บริหารได้

ชีแ้จงรายละเอียดต่อไป 

นายก อบต. - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมต่อสภา อบต.เพื่อด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาต าบล 

เพิ่มเติมอีกในปีงบประมาณนี้ จ านวน 4 โครงการ โดยได้ส ารวจความต้องการ 

ดูจากปัญหาที่เกิดขึ้น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มีทั้งหมด  4  

โครงการ คือ   

1. โครงการก่อสร้างระบบผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

5,000 วัตต์ ประปาบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 

300 วัตต์ จ านวน 16 แผง พร้อมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตามแบบก าหนด)  

งบประมาณ  220,000.- บาท   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ถนนสายทาง

ทุ่งป่าแขม บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  

งบประมาณ   220,000.- บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ถนนสายบ้าน   

หัวทุ่ง บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ต าบลแมส่าบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่ ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

380.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่   

งบประมาณ   220,000.- บาท  

/4. โครงการก่อสร้าง... 
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4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 

10 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดปากรางกว้าง 0.30 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวม  87.00 เมตร แบบมี

ฝาปิดคอนกรีต งบประมาณ  210,000.- บาท 

- ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจึงได้จัดท าโครงการเพื่อขอจา่ยขาด

เงินสะสมเสนอต่อสภาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ดั งมีรายละเอียดตาม

เอกสารที่ให้พจิารณา   

ปลัด อบต. - การจ่ายขาดเงินสะสมอาจจ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้

เงื่อนไข ตามข้อ 89 ขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงนิ การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548  และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  ชม 

0023.3/11584 ลงวันที่ 21มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ประธานสภา อบต. - ในการพิจารณาจะขอให้สภา อบต. พิจารณาไปทีละโครงการ  รายละเอียด

เหตุผล และความจ าเป็น รวมทั้งวงเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ปรากฏตาม

เอกสารโครงการแตล่ะโครงการที่ให้พิจารณา   

 นายวัชรินทร์ - โครงการก่อสร้างทั้งหมดที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ออกส ารวจและออกแบบหมดแล้ว 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามได้ หากไม่

สอบถามขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบโครงการ ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็น

รายโครงการตอ่ไป 

- ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ 

ประปาบ้านอมลอง หมูท่ี่ 2 ต าบลแมส่าบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่ตดิตั้ง

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 

จ านวน 16 แผง พร้อมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตามแบบก าหนด) 

งบประมาณ 220,000.- บาท   

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบ

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ ประปา

บ้าน   อมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้ง

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 

จ านวน 16 แผง พร้อมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตามแบบก าหนด)งบป 

ระมาณ 220,000.- บาท   

ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - ขอความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ถนนสายทางทุ่งป่าแขม บ้านงาแมง   

หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  

ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 420.00 ตาราง

เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ 220,000.- 

บาท  

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ถนนสายทางทุ่งป่าแขม บ้านงาแมง 

หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 420.00 ตาราง

เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  งบประมาณ   220,000.- 

บาท  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 

เสียง 

ประธานสภา อบต. -ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ถนนสายบ้านหัวทุ่ง บ้านปางเติม หมู่

ที ่4 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม ่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร 

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  งบประมาณ   220,000.- บาท  
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มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ถนนสายบ้านหัวทุ่ง บ้านปางเติม หมู่

ที่ 4 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม ่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร 

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  งบประมาณ   220,000.- บาท

ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. - ขอความเห็นชอบจา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวม  87.00 เมตร แบบมีฝาปิดคอนกรีต 

งบประมาณ  210,000.- บาท 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวม  87.00 เมตร แบบมีฝาปิดคอนกรีต 

งบประมาณ  210,000.- บาท ด้วยคะแนนเห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 

เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 ประธานสภา อบต. - การพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมไปก่อสร้างก็เสร็จสิ้นทุก

โครงการแล้วขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน 

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบทุก ๆ ท่านที่ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาต าบลแม่สาบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่สภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลแม่

สาบต่อไป และขอให้สมาชิกสภา อบต. ช่วยดูแลโครงการเมื่อ อบต. ไป

ด าเนนิงานด้วย  

  

 

/ญัตติพจิารณา... 
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 5.3  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง     

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562    

เรียบร้อยแล้ว  2  วาระ  ในวาระที่  3  เป็นวาระให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ใช้

เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  หลังจากสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

จะได้ส่งให้นายอ าเภอ  พิจารณาอนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลต่อไป ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  ขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในวาระที่ 3  ขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม            -  เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้วย

คะแนน เห็นชอบ 18 เสียง    ผูไ้ม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  เสียง 

 

 5.4  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง      

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 

2562    เรียบร้อยแล้ว  2  วาระ  ในวาระที่  3  เป็นวาระให้ความเห็นชอบ 

เพื่อให้ใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  หลังจากสภาให้ความ

เห็นชอบแล้วจะได้ส่งให้นายอ าเภอ  พิจารณาอนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลต่อไป ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  ขอให้สภาพิจารณาให้

ความเหน็ชอบ ในวาระที่ 3  ขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม            -  เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ด้วยคะแนน เห็นชอบ 18 เสียง    ผู้ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  

เสียง 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภา   - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลที่

ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและอีกหลายเรื่องในการประชุมครั้งหน้า

ในสมัยนี ้

-ขอความร่วมมือจาก  สมาชิก อบต.แม่สาบ ช่วยจัดเตรียมสถานที่งานท าบุญ

สลากภัตวัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ในวันเสารท์ี่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ 

น. เป็นต้นไป 

- ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิ 

ที่ประชุม  - ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภาฯ - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบครั้งต่อไป ในสมัยนี้วัน

พฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น. 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม25๖2 แล้ว 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายประสิทธิ์  อินตานิ)          (นายธนศร  เครือค ามะ) 

  กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 



สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 4  คร้ังที่ ๑ 

วันจันทร์ที่   9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง  รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.   

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ  สมาชิกสภา อบต.  

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต.     

 8. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายวิโรจน์   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายขจร   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายธนศร   เครือค ามะ สมาชิกสภา อบต.   

 19. นายณรงคเ์ดช  ไชยมูล  เลขานุการสภา อบต. 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

 3.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต.  

 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.  นายนพดล   สร้อยนาค  ผอ.กองการศกึษา 

 6.  นางสุพรรณี   อุตมะติง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 

/7. น.ส. มยุร.ี.. 

-2- 



 

 7. น.ส. มยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

8. นายวัชรินทร์   นนทวาสี  ผอ.กองช่าง 

9. น.ส. สุวารินทร์  จอมค า   ผอ.กองคลัง 

10. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

11.น.ส. ชนิดาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล ปก. 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึง

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์      

ยะมะโน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมในสมัยนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 4  การประชุมครั้งนีใ้นวาระที่ส าคัญ

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานของ 

อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไปร่วมท าบุญกฐินวัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ เมื่อวันที่ 15 

ตุลาคม 2562 ในปีนี้เจ้าภาพกฐินเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์น ามาถวายได้

ปัจจัยที่จะน าไปเป็นทุนบูรณะเสนาสนะได้อกีหลายรายการ 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 3   คร้ังท่ี 2 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ  

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่ 26 เดือน

สิงหาคม พ.ศ.  2562  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไข

ให้แจ้งในที่ประชุม 
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ประธานสภา อบต. -  หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

พ.ศ. 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  

ด้วยคะแนน  1๘  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  ๕.1  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61-

 ๒๕๖5) 

ประธานสภา  –   คณะผู้บริหาร ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-

2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพื่อทราบ ขอเชิญนายก

ชีแ้จงรายละเอียด 

    นายก อบต.   - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          

(2561-2565)  โดยใช้งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2562 โดยสรุปได้ดังนี้ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 98 โครงการ  ด าเนินการ  

58 โครงการ รวมงบประมาณที่ด าเนินการ 9,347,992.- บาท แยกเป็น 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   33  โครงการ  ด าเนินการ  15   โครงการ 

งบประมาณ  2,913,500.- บาท 

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

   ไปสู่ความยั่งยืน  10  โครงการ  ด าเนินการ  5   โครงการ งบประมาณ  

99,384.- บาท 
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 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน   9  โครงการ  ด าเนินการ   4  โครงการ งบประมาณ   215,321.-

บาท 

 4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น   5  โครงการ  ด าเนินการ   5  โครงการ งบประมาณ   169,310.- 

บาท 

 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   26 โครงการ  ด าเนินการ   21  

โครงการ งบประมาณ  5,318,868.- บาท 

 6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 โครงการ 

ด าเนนิการ   3  โครงการ งบประมาณ  111,609.- บาท 

 7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี    8  โครงการ  ด าเนินการ   5  โครงการ 

งบประมาณ   520,000.- บาท 

 รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ปรากฏตามเอกสารที่เสนอใหท้ราบ 

ประธานสภา อบต. -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอเชญิสอบถามได้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ  ไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม 

 

5.2  รายงานรายรับ – จ่าย ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประธาน  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบได้เสนอรายงาน รายรับ- รายจ่ายต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ เพื่อทราบ ขอเชญินายกฯ ชีแ้จง 

นายก อบต. -องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมี รายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2562  ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

   มีรายรับทั้งหมด    24,396,182.23 บาท 

   เงินรายได้    12,026,290.23 บาท 

   เงินอุดหนุน    12,369,892.00 บาท 

   มีรายจ่ายทั้งหมด   20,179,329.36 บาท 

   คงเหลอืงบประมาณ    4,216,852.87 บาท 
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ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแสดงรายรับ – จ่าย ที่แจกให้ทุกท่าน ถ้าใครมีข้อ

ที่จะสอบถามให้สอบถามได้ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

นายก อบต. -  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาร่วมอ านวยความสะดวกในการแจกของ จาก

คณะเศรษฐีใจบุญ ให้กับนักเรียนและราษฎรในพืน้ที่อ าเภอสะเมิง เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2562 ซึ่งมีราษฎรมาร่วมงานในวันนั้น ประมาณ 1,800 คน ซึ่งงาน

ก็ส าเร็จลงดว้ยความเรียบร้อย 

-  ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมกิจกรรมกีฬาอ าเภอสะเมิงสัมพันธ์ ประจ าปี 

2562 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านดง ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ซึ่ง

ในปีนี้ อบต.ทั้ง 4 แห่งในอ าเภอสะเมิง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในนามทีม รวม 

อบต. 

-  ขอเชิญชวนบริจาคโลหติ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอ

สะเมงิ ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. 

ประธานสภา อบต. - ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิ 

ที่ประชุม  - รับทราบ และไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภา อบต. -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ และ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนีด้้วย  ขอปิดประชุม 

 

 

ปิดประชุมเวลา  11.๑0  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑   

เมื่อวันจันทร์ที่  9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562  แล้ว 

  

 

 

(นายรส  มีแรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายประสิทธิ์   อินตานิ)                      (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ                              กรรมการฯ 

  

   


