
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันพุธที่  20  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   สมาชิกสภา อบต.     

 7. นายประสิทธิ์  อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 8. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายวิโรจน์   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

4. นางสาวชริยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 

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

6. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

7. นายเกียรติพันธ์  แสงค ากุล  หัวหนา้โครงการฟารม์ตัวอย่างฯ  

8. น.ส.ธนพร   จนิาโส   ศูนย์ปฏิบัติการดา้นป่าไม้ฯ ป่าสะเมงิ 

9. น.ส.พรทิพย์   ภูอยู่   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

10. พระครูสุวัฒนว์รธรรม    เจ้าอาวาสวัดงาแมง 

11. พระครูชาคริยานุรัตน์    เจ้าอาวาสวัดแมตุ่งตงิ 

12. นายสมศักดิ์  กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรม ต.แม่สาบ 

13. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

14. นายทักษิณ  ศรวีรรณะ  ผูใ้หญ่บ้าน ม.2 บ้านอมลอง 

15. นายรัฐพงษ์  มอรูว ี   ผูใ้หญ่บ้าน ม.9 บ้านนากู่ 

16. นายสมศักดิ์  วงษาแก้ว  ผูใ้หญ่บ้าน ม.5 บ้านแมตุ่งตงิ 

17. นายเกียรติชัย  อุตะมะติง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ม.1 บ้านแมข่าน 

18. นายบุญมา   มาละฟ ู  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ม.4 บ้านปางเตมิ 

19. นายดวงฤทธิ์  สุพรรณ   ประธานผู้สูงอายุ ม.3 บ้านงาแมง 

20. นายอ าพล   ขันจันทร์  สถานีไฟป่าสะเมงิ 

21. นายเสาร์ค า  ดูแฮ   สถานีไฟป่าสะเมงิ 

22. ร.ต.สุวรรณ  แปงหลัง  หน.ชป.ฟาร์มตัวอย่างฯ 

23. นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต.แม่สาบ 

24. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้าน ม.7 บ้านหาดส้มป่อย 

25. พลฯ ธิเบส   แก้วมา   ชป.ฟาร์มตัวอย่างฯ 

26. น.ส.มยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

27. น.ส.สุวารินทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 28. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 29. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

/ เริ่มประชุมเวลา...  
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เริ่มประชุมเวลา   09.15  น. 

 

   นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุม

แล้ว  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุม โดยมีนายทอง

เหรียญ วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นประธานในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  และได้

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

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

ประธาน  -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  

2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งที่ประชุม 

ที่ประชุม - ไม่มกีารแก้ไข 

ประธาน  - ขอมตริับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  17  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง      

    งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

 

/ระเบียบวาระที่ 5 ... 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 

5.1  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 

7 

ประธานสภา อบต. -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ขอเชญิ นายก อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต.  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายหมวดต่าง ๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 

เพื่อตั้งจ่ายในรายการใหม่ คือค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแรงดันสูงเพื่อใช้ในกิจการ

ของ อบต.และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรโดยโอนจากรายการที่ไม่มี

ความจ าเป็นต้องใช้แล้ว และอีกรายการก็คือการโอนงบประมาณในรายการ

ก่อสร้างถนนของ อบต. ที่ได้ตั้งไว้แล้ว ในข้อบัญญัติ แต่ไม่ได้ก่อสร้างจะใช้งบ

ส่วนนี้ไปตั้งนจ่ายก่อสร้างถนนในที่แห่งใหม่ซึ่งจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ ใน

ส่วนรายละเอียด ขอให้เจ้าหนา้ที่งบประมาณชีแ้จง 

ปลัด อบต. - การโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้เป็นการโอนตั้งจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดในการโอน ขอให้รองปลัดชี้แจง 

รองปลัด อบต.  - การโอนงบประมาณได้โอนเพิ่มในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดัง

ปรากฏในเอกสารใบโอนที่ให้พิจารณา รวมรายการโอนเพิ่ม 3 รายการ 

ยอดเงินที่ขอโอนทั้ งสิ้น  400,000 .- บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

1. ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแรงดันสูงแบบ 3 สูบ 

ขนาดท่อสง่ 2 นิว้ใช้เครื่องยนต์ดเีซล    งบประมาณ 45,000.- บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณสายนาโงย บ้านปาง

เติม หมู่ที่ 4  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   งบประมาณ 

255,000.- บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโบสถ์คริสต์บ้านขุน

สาบ  บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   

งบประมาณ 100,000.-  บาท 

/โดยโอนลด.... 
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โดยโอนลด จาก โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000.- บาท 

เงินเดือนพนักงาน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 15,000.- บาท ค่า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหย่อมบ้านปางเติม หมู่  4    

255,000.- บาทค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนสายบ้าน

ขุนสาบ-บ้านนากู่(ชม.ถ.173-004)บ้านขุนสาบ หมู่ 6    100,000.- บาท 

รายละเอียดปรากฏตามใบโอนที่ใหพ้ิจารณา 

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 ตามที่ เสนอด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง             

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

   

นายก อบต. - ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

ฯพระบรมราชินี อ าเภอสะเมิงได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ 

หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสะเมิง เวลา 09.00 น. ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมพิธี

ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

- ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมมือช่วยด าเนินการในการการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในช่วงฤดูร้อน เช่น หมอกควันไฟป่า พายุฤดูร้อน ภัยแล้ง 

ขาดน้ าอุปโภคบริโภคเป็นต้น  หวังว่าในปีต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจาก

ท่านเป็นอย่างดี 

 

/คณะกรรมการ............. 
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- ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 

8 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสะเมิง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

เป็นต้นไป 

- ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนในการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษาโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษาและร่วมพิธีท าบุญเปิด

อาคารเรยีน ในวันที่ 18 มถิุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ประธาน  - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่

เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายใน

สมัยประชุมนี ้สภา อบต.แม่สาบจะประชุมอีกครั้งในสมัยต่อไป ประมาณ เดือน

สิงหาคม เพื่อพิจารณางบประมาณ ปี 2564  และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่

เข้าร่วมระชุมสภาในครั้งนีด้้วย  ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   11.30 น. 

 

 

               (ลงชื่อ) ณรงคเ์ดช    ไชยมูล       ผู้บันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 


