
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1 

วันอังคารที่  8  เดือนธันวาคม  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. นางสาวพรทิพย์  ภูอยู่   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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 6. นายศรีไพร   นิยะรัตน์  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 8 

 7. นายโชคชัย   สาธุเม   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 2 

 8. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

 9. นายมนูญ   วอริแกะ  จนท.ไฟป่า ขุนขาน-สะเมงิ 

 10. ร.ต.ประวทิย์  ใจมั่น   หน.ชป.โครงการฯ บ้านแมตุ่งตงิ 

 11. นายวิทยา   ลามู   จนท.ไฟป่า 

 12. น.ส.ธนพร   จนิาโส   ศูนย์ปฏิบัติการฯ สะเมงิ 

 13. นายอุทัย   ถู่ยัว   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 

 14. จ.ส.อ.กิตตกิร  สุวรรณ   ชป.โครงการฯ บ้านแมตุ่งตงิ 

 15. ส.ท.ธิษณิน  น้อยนึ่ง   ชป.โครงการฯ บ้านแมตุ่งตงิ 

 16. พระครูสุวัฒนว์รธรรม    เจ้าคณะอ าเภอสะเมงิ 

 17. พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์   เจ้าอาวาสวัดพระบรมดอยผาส้ม 

 18. นายเกียรติชัย  อุตะมะติง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 1 

 19. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 20. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 21. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 22. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 23. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

24. น.ส. พัชรา   ตะถาขัด     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

25. น.ส. จริาภรณ์  ไชยสุภา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

26. นางสาวสายสุนีย์  กลันยา   ครู คศ. 2 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  

จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุมโดยมีนายทองเหรียญ 

วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล แม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖3  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  และได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖3   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 เรื่องที่ประชุมในวันนี้

เป็นการ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตาม

สอบถามความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต. แม่สาบ ในรอบปี 

2563   

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖3  สมัยที่ 3   คร้ังท่ี 3 

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

สามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖3  สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 

2563        ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งในที่

ประชุม 

ประธานสภา อบต. - หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี       

    พ.ศ. 2563  สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  

2563        ด้วยคะแนน  17  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง 

  

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   - ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-

๒๕๖5      ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา  –   คณะผู้บริหาร ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-

2565 ห้วงปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เพื่อทราบ ขอเชญินายกชีแ้จงรายละเอียด 

/ระเบียบวาระ.... 
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    นายก อบต.   - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2561-2565  โดยใช้งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น 104 

โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 49 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 55 โครงการ 

รวมงบประมาณที่ด าเนินการ   13,181,468.08  บาท  แยกเป็น 

 1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน   35  โครงการ   

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ 16 โครงการ งบประมาณ 2,673,178.12 บาท 

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ไปสู่ความยั่งยืน  10  โครงการ   

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ 5 โครงการ งบประมาณ 84,665 บาท 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 

อย่างยั่งยืน  10  โครงการ   

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ 2 โครงการ งบประมาณ 155,000 บาท 

   4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  

   และภูมิปัญญาท้องถิ่น   5  โครงการ   

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ 2 โครงการ งบประมาณ 69,695 บาท 

    5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน   27 โครงการ   

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ 17 โครงการ งบประมาณ ๙,985,781.06 บาท 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 

โครงการ ด าเนินการแลว้เสร็จ 3 โครงการ งบประมาณ 82,885 บาท 

   7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี    7  โครงการ   

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ 4 โครงการ งบประมาณ 130,263.90 บาท 

   รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ปรากฏตามเอกสารที่เสนอใหท้ราบ 

ประธานสภา อบต. -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอเชญิสอบถามได้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ  ไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม 

/5.2 เรื่อง รายงาน... 
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5.2 เรื่อง รายงาน รายรับ – รายจ่าย ของ องค์การบรหิารส่วนต าบล 

แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้รายงานรายรับ – รายจ่ายประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมี 

   รายรับทั้งหมด    42,202,055.19  บาท 

 เงินรายได้จากภาษีอากรและเงนิจัดสรร 14,283,187.19 บาท 

 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป  14,395,965.00 บาท 

 รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,522,903.00 บาท 

 รายจ่ายทั้งหมด    39,566,590.52 บาท 

 คงเหลืองบประมาณ   2,635,464.67 บาท 

 ดังมีรายละเอียดตามใบแสดงรายรับ – จ่าย ที่แจกให้ทุกท่าน ถ้าใครมีข้อที่จะ

สอบถามให้สอบถามนายก อบต.ได้ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

 

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบทุกท่าน ที่ไปร่วมงานท าบุญทอดกฐิน

สามัคคีประจ าปี 2563 ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 

2563   

 - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. แม่สาบทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬา

สะเมิงสัมพันธ์ ประจ าปี 2563 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านดง เมื่อวันที่ 24-

26 พฤศจกิายน 2563 

 - ขอใหส้มาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บ้านปางเติม ช่วยประสานงานกับเจ้าของบ้าน

ที่ อบต.จะด าเนินการสร้างถนน เนื่องจากถนนที่จะก่อสร้างใหม่ เป็นขนาด

กว้าง 5 เมตร พืน้ผิวเดิม 4 เมตร จ าต้องขยายออกข้างละ 0.5 เมตร 

น.ส. ธนพร จินาโส - ขณะนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง เมื่อหมดฤดูหนาวแล้วโอกาสที่จะ

เกิดไฟป่ามีมากเพราะเศษวัชพืชและใบไม้ร่วงหล่นทับถมขอให้ทุกท่านช่วยกัน

เฝา้ระวังไม่ใหเ้กิดไฟป่า 

/ที่หน่วยฯ... 
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 - ที่หน่วยฯ ได้เพาะกล้าไม้ไว้หลายชนิดถ้าท่านใดต้องการก็ขอรับได้ให้น า

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไปขอรับได้ 

นายบุญปั๋นไชยานะ - ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า-บ้านอมลอง ช ารุดเสียหายหลายจุด เป็นดินโคลนมาก 

2 จุด ขอ อบต.ด าเนินการแก้ไขด้วย 

นายสมบุญ แสงหมื่น - ถนนสายบ้านขุนสาบมีน าขัง ขอ อบต. ด าเนนิการแก้ไข 

ประธานสภา   - ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิเสนอได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่

เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายใน

สมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. 2563 และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารที่เข้าร่วมระชุม

สภาในครั้งนีด้้วย  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

               (ลงชื่อ)    ณรงค์เดช    ไชยมูล  ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 


