
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายสมศักดิ์   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. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต.     

 9. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายวิโรจน์   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายขจร   ลาเซอร์  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 19. นายธนศร   เครือค ามะ สมาชิกสภา อบต.   

 20. นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภา อบต. 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต.  

 4. นายรุ่งโรจน ์   ค าสุข   เลขานุการนายก อบต. 

/5. นางสาว... 
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 5. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันปิยะมหาราช อ าเภอสะเมิง ได้ประกอบพิธี

ถวายพวงมาลา ในส่วนของ อบต.แม่สาบ จะได้น าพวงมาลาไปร่วมกิจกรรมด้วย 

ขอเชญิชวนสมาชิกสภาทุกท่านไปร่วมวางพวงมาลาในวันดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ด้วยมติ 

รับรอง  19  เสียง  ไม่รับรอง  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง   

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพจิารณาอนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หมวดค่า

ครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ -  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัย

ที่ 3 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ขออนุมัติต่อนายอ าเภอ เปิดสมัย

ประชุมเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ในการอนุมัติให้กันเงินเป็นอ านาจของสภา จึงได้เปิดประชุมสมัยนี้ขึ้น 

ในการขอกันเงินคณะผู้บริหารได้จัดท ารายละเอียดรายการที่ขอกันตามบัญชีที่

แจกใหทุ้กท่านพิจารณา ขอเชญิผูบ้ริหารได้แจง้รายละเอียด 

 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต. -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 59 ได้ระบุให้กรณีที่

ได้ตั้งงบประมาณไว้ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกให้องค์การบริหารส่วนต าบล 

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลจึงขออนุมัติต่อสภากันเงินงบประมาณในรายการ

ดังตอ่ไปนี้ 

   1. หมวดค่าครุภัณฑ ์มี  2  รายการ 

    1.1 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED  สีแบบ NETWORK 

          จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000.- บาท 

    1.2 เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 750 VA จ านวน 15 เครื่อง 

          งบประมาณ  25,500.-  บาท 

    รวมเงินหมดค่าครุภัณฑ์ที่ขอกันจ านวน 43,500.- บาท 

   2. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มี 6 รายการ 

2.1 โครงการก่อสร้างระบบอบแหง่พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน     

       กระจก จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 179,000.- บาท 

    2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านงิ้วเฒ่า หมู่ 8 

           (ซอยบ้านวันออก) งบประมาณ 296,000.- บาท 

    2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านนากู่ (ระหว่างหย่อม 

       บ้านนากู่-หย่อมบ้านผายอง) งบประมาณ 298,000.- บาท 

2.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านปางเติม หมู่ 4     

       (หย่อมบ้านวันออก) งบประมาณ 295,000.- บาท 

2.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านปางเติม หมู่ 4 (ทาง   

      ขึน้อาคารผู้สูงอายุบ้านปางเติม) งบประมาณ 97,000.- บาท 

2.6 โครงการขยายพื้นผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้าน 

      ทุ่งยาว หมู่ 10 บ้านขุนสาบ หมู่ 6 งบประมาณ 100,000.-     

      บาท  รวมเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ขอกัน จ านวน    

      1,265,000.- บาท 

 

/นายก อบต... 



 

- 4 - 

 

นายก อบต.  -  เงินงบประมาณที่ขอกันทั้งหมดนีเ้ป็นเงินงบประมาณที่ตัง้ขึ้นในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 เมื่อได้กันเงินไว้แลว้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ ก็จะได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างตอ่ไป รายละเอียดต่าง ๆ 

ของงบประมาณที่ขอกันปรากฏตามเอกสารที่ให้พิจารณา สมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยที่จะซักถามบ้าง ขอเชิญ 

ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดซักถาม ขอเชิญสมาชิกสภาได้ลงมติใหค้วาม

เห็นชอบอนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 ในหมวดค่า 

ครุภัณฑ ์25,500.- บาท ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 1,265,000.- บาท ตาม

รายการที่ขอกันด้วยมติเห็นชอบ  19  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง งดออกเสียง  

0  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

นายก อบต.  -  ในปีนี้ ดร.อัชกา  สีบุญเรือง ได้เป็นประธานทอดกฐิน โดยจะทอดถวายที่วัด 

พระธาตุผาส้ม จะได้ท าปัจจัยทั้งหมดไปบูรณะพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ โดยจะทอดใน

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยพร้อมกัน 

ประธานสภา อบต. -  วันที่  10  ตุลาคม  2557  ขอเชญิสมาชิกสภาทุกท่านรว่มแสดงมุฑิตา 

และร่วมงานสืบชาตา อ.สมศักดิ์ กาญจนะ  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

ประธานสภา อบต. -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่ได้เสียสละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้  

ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  11.10  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2557 แล้ว 

/นายรส ... 
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 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  30  กันยายน 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

2557  

 

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


