
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่  13  เดือนสิงหาคม  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.  นางสาวชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 

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

6. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 7. นางสาวธนพร  จนิาโส   ศูนย์ปฏิบัติการฯ สะเมิง   

 8. นางสุดาณี   มั่นบุญตัน  ไฟป่าขุนขาน-สะเมิง 

 9. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

 10. ร.ต.สุวรรณ  แปงหล้า  หน.ชป. ฟาร์มฯ    

 11. ส.ท.ธิษณิน  น๋อยนึ่ง   ส.ปฏิบัติการฯ 

 12. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 10   

 13. นายสมศักดิ์  วงษาแก้ว  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 4   

 14. นางสาวพรรณราย  โย่ท ู   ผูอ้ านวยการ รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า 

 15. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 16. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 17. นางสาวพัชรา  ตะถาขดั  ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

18. น.ส.มยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

19. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

20. น.ส.รตนิี   จ าปาศรี  ผูช่้วย จนท.วิเคราะหฯ์ 

     

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

 

   นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุม

แล้ว  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุมโดยมี นายทอง

เหรียญ วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นประธานในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล แม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  และได้

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมครั้งนีเ้ป็นการประชุมครั้งแรกของสมัยประชุมสามัญสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนด

สมัยประชุมไว้ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 27 สิงหาคม 2563 

/การประชุมครั้งนี้  ... 
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 - การประชุมครั้งนี้ ได้จัดการประชุมตามหลักการป้องกันโรคโควิตโดย

เคร่งครัด ซึ่งจ าเป็นต้องประชุมตามสมัยประชุม และมีงานที่สภา อบต. จะต้อง

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนี พันปีหลวง ณ หอประชุมอ าเภอสะเมงิ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25๖3 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

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

ประธาน  -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  

2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งที่ประชุม 

ประธาน  -  ขอมตริับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  17  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง      

    งดออกเสียง  0  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  

5.1  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

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

ฉบับที่ 2 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอขอเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  จ านวน  14  โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น อ านาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

แผนพัฒนา  

/นัน้เป็นอ านาจ ... 



- 4 – 

 

 นั้นเป็นอ านาจของสภา อบต. คณะผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบจากสภาให้

พิจารณาเพิ่มเติมโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เสนอให้

พิจารณาขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการ 

ต่าง ๆ ในปีงบประมาณนี้ แต่โครงการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ซึ่ง

อ านาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนา นั้นเป็นอ านาจของสภา 

อบต. คณะผู้บริหารจึงได้เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา โครงการที่จะขอเพิ่มเติม

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างทาง บริเวณถนน

สาย แม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง หมู่ที่ 5 เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังผิวถนน

และลดปัญหาการสึกกร่อนของผิวถนน 

2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยปางตอง    

บ้านงิ้วเฒ่า หมูท่ี่ 8 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 

3. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างทาง บริเวณถนนสายบ้านงิว้เฒ่า  

หมู่ที่ 8 (บริเวณสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังผิว

ถนน และลดปัญหาการสึกกร่อนของผิวถนน 

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนมจีบ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมอาชีพ 

และเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อน าไปประยุกต์ใช ้หรอืพัฒนาเป็นอาชีพ 

5. โครงการฝกึอบรมอาชีพการท าหน้ากากอนามัย เนื่องจากเป็นการส่งเสริม

อาชีพ และเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อน าไปประยุกต์ หรอืพัฒนาอาชีพ 

6. โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมอาชีพ และ

เพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อน าไปประยุกต์ใช ้หรอืพัฒนาเป็นอาชีพ 

7. โครงการก่อสร้างประตู และรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนแม่สาบดรุณ

ศกึษา เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 

8. โครงการป้องกันและระงับโรคระบาด โรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลแม่

สาบ เนื่องจากเป็นการป้องกันและระงับโรคระบาดหรอืโรคติดตอ่ต่าง ๆ 

9. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่สาบ เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในการด าเนินการปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต าบล

แมส่าบ 

 

/10. โครงการ ... 
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10. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ เนื่องจากต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานใน

การป้องกันสาธารณภัย สามารถเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุและสามารถให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 

11. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ์เพื่อใช้ในกิจกรรมในหมูบ่้านและชุมชน 

12. โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้อินเตอร์เน็ต 

เพื่อ เพิ่มทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ให้กับประชาชน 

13. จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เพื่อใช้ท ากิจกรรมในหมูบ่้านหรอืชุมชน 

14. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแรงดันสูง แบบ 3 สูบ เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งท า

ให้หลายหมู่บ้านขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จ าเป็นต้องใช้

 เครื่องสูบน้ าเพื่อส่งน้ าจากแหล่งน้ าดิบเข้าสู่ภาชนะกักเก็บของหมู่บ้าน 

 ตลอดจนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

 องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา

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

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

(ฉบับที่ 2)ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามที่เสนอด้วยมติเห็นชอบ 

17 เสียง     ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

 5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

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

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)  ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแก้ไข

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 11 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา 

ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม 

 

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

เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ในการด าเนินงาน

จะต้องให้ตรงกับแผนงาน จึงต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนของแผนงานให้

ถูกต้อง       ซึ่งอ านาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนา นั้นเป็น

อ านาจของสภา อบต. โครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ประกอบด้วย  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายดอยยาว-กองกลาง 

บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิมบรรจุไว้เพียงปีงบประมาณ 2562 และ 

2563  แต่เส้นทางยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด จึงมีการขอพิจารณาเพิ่มเติมใน

ปีงบประมาณ 2564 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยไม้ยาง บ้าน  

อมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากอัตราราคาค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายทางบ้านห่าง 

บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากอัตราราคาค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตรทางขึ้นอ่าง

เก็บน้ าประปา บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิมบรรจุไว้

เพียงปีงบประมาณ 2565 

5. โครงการฝกึอบรมการจับผา้และผูกผ้าประดับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณจากเดิม บรรจุไว้เพียงปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 

6. โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณจากเดิม บรรจุไว้เพียงปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากมีการ

เปลี่ ยนแปลงงบประมาณให้มีความถูกต้องและเป็นปั จจุบั น  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

8. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

/9. โครงการ... 
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9. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

10. โครงการตามพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ จากเดิมหมู่บ้านละ 3 โครงการ เป็น 1 โครงการ 

ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้มีความถูกต้องและเ ป็นปัจจุบั น  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

11. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากมีการ

เปลี่ ยนแปลงงบประมาณให้มีความถูกต้องและเป็นปั จจุบั น  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

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

สาบ ครั้งนี ้

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

แก้ไขเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามที่

เสนอด้วยมตเิห็นชอบ 17 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 5.3  ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอญัตติพิจารณาขอความ

เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ในการขุดอ่างหว้ยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่

สาบ ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม  

นายก อบต. - เนื่องด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเรื่องขอใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อขอ

ความเห็นชอบใช้พื้นที่   ดังนั้นจึงได้ เสนอญัตตินี้ต่อสภาเพื่อพิจารณา 

รายละเอียดของการขอให้พื้นที่จะขอให้นายก อบต. ชีแ้จงเพิ่มเติม 

นายก อบต.  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนินการขุดสระเก็บน้ าห้วยป่าดง บ้านงาแมง 

หมู่ที่ 3ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ราษฎรในต าบลแม่

สาบ ไว้ใช้สอย สระเก็บน้ าหว้ยป่าดง บ้านงาแมง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าสะเมงิ  

    /ซี่งเป็นพืน้ที่... 
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 ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ดังนั้นการด าเนินกิจกรรม  

ต่าง ๆ   ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  

 - การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติต่อกรมป่าไม้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรอืสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ท้องที่ป่านั้นต้ังอยู่ด้วย 

 - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงที่จะต้องใช้ในการขุดสระเก็บน้ าห้วยป่าดง 

บ้านงาแมง  มีเนื้อที่  3  ไร่  2  งาน  68  ตารางวา 

 - โครงการขุดสระเก็บน้ าห้วยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ 3 ต าบลแม่สาบ  ได้

ก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรต าบลแม่สาบมากมาย สร้างความมั่นคง สร้าง

ความเจรญิ ให้กับต าบลแม่สาบหลายด้านหลายประการ รวมทั้งช่วยป้องกันภัย

จากน้ าป่าไหลหลากที่จะเกิดกับราษฎรในหมูบ่้านงาแมงดว้ย   

 - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า     

สะเมิง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมติ 

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมงิ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า    

สะเมิง เพื่อขุดสระเก็บน้ าห้วยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สาบ ตามที่

เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

   

5.4 ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ของสถานบรกิารสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ  

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอญัตติพิจารณาขอความ

เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง เพื่อเป็นที่ตั้งของ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สาบ ดังมี

รายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม  

 

/นายก อบต... 
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นายก อบต. - เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านงิ้วเฒ่า สังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ใกล้

บ้านใกล้ใจ เพื่อการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนที่ทั่วถึงและด าเนินงาน

เ ชิงรุกได้ โดยมีประสิทธิภาพฯ ในการขับเคลื่ อนงานบริการดังกล่าว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านงิ้วเฒ่าได้จัดตั้งสถานบริการสาธารณสุข

ชุมชนบ้านขุนสาบ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง 

ดังนั้นจึงได้เสนอญัตตินี้ต่อสภา อบต. พิจารณา เพื่อขอความเห็นชอบใช้พื้นที่

ในการเข้าท าประโยชน์ใน    พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง   ในส่วน

รายละเอียดของการขอใช้พื้นที่จะขอให้  คุณพรรณราย โย่ทู ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านงิ้วเฒ่า เป็นผู้ช้ีแจงเพิ่มเติม 

นางสาวพรรณราย โย่ทู - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านงิ้วเฒ่าได้จัดตั้งสถานบริการ

สาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 โดยตั้งอยู่ที่บ้านขุนสาบ หมู่

ที่ 6 ต าบล     แม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่  

- สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ มีที่ตั้งเพื่อปฏิบัติงานอยู่ในเขตป่า

สงวนแหง่ชาติป่าสะเมิง ซึ่งเป็นพืน้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ดังนั้น

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ  ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้

ประโยชน์ในพืน้ที่ก่อน  

 - การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติต่อกรมป่าไม้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรอืสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ท้องที่ป่านั้นต้ังอยู่ด้วย 

 - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงที่จะต้องขอใช้ด าเนินงานของสถานบริการ

สาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ ในเขตต าบลแม่สาบ มีเนื้อที่ 1 งาน 42 ตาราง

วาพกิัดที่ตัง้ 47  Q 465465  utm 2101500   

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านงิ้วเฒ่า จึงเสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าสะเมิง เพื่อด าเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุน

สาบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ดังมรีายละเอียดตามเอกสารที่ให้พิจารณา 

 

/นายก อบต... 

 

 



-10- 

 

นายก อบต. - สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ ได้ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความ

มั่นคง สร้างความเจริญ ให้กับต าบลแม่สาบหลายด้านหลายประการ ในนาม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบขอขอบคุณและขอสนับสนุนกิจกรรมของ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ 

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต ิ

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 

ประธานสภา อบต. - ขอสอบถาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บ้านขุนสาบ  ใน 2 ประเด็น คือ สถาน

บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น

หรอืไม่ และ มีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณนั้นหรอืไม่ 

นายสมบุญ แสงหมื่น - สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมงิของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนสาบใช้พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าสะเมิงตามที่เสนอ   ด้วยมติ   เห็นชอบ 17 เสียง    ไม่เห็นชอบ 0 

เสียง    งดออกเสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

     

นายก อบต. - สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เกิดขึ้นส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่ ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อใหก้ารด าเนินงาน

เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 -  ห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2564 ซึ่งคณะผู้บริหารจะได้เสนอญัตติพิจารณาต่อสภา อบต.แม่สาบ

ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อที่สภา อบต. แม่สาบจะได้พิจารณาในการ

ประชุมสมัยนี ้

 

 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต.  -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ การ

ประชุมสภาครั้งต่อไปในสมัยนี้ ขอนัดประชุมสภา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ขอปิด

ประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   12.20 น. 

 

 

               (ลงชื่อ) ณรงคเ์ดช    ไชยมูล       ผู้บันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 


