
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1 

วันเสาร์ท่ี  1  เดือนพฤศจกิายน 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. นายปรีชา... 
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 5.  นายปรีชา   คุณแสน  หัวหนา้ส านักงานปลัด 

 6.  นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

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

มตทิี่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุมด้วย มตริับรอง 19 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง  

   งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  ไม่มี 

     

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1 ญัตติพจิารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558 คร้ังที่ 1 
 

ประธานสภาฯ  -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย

   ประจ าปี พ.ศ. 2558  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพื่อใช้จ่าย

   ตามโครงการจัดงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวานเยือนถิ่นดอกเก๊กฮวยบานที่

   อมลองและของดีอ าเภอสะเมงิ ประจ าปี พ.ศ.2557 และโอนตั้งจ่ายเพิ่มเติมใน 

ค่าใช้จ่ายประจ า ดังมีรายละเอียดในใบโอนที่ให้พิจารณา ขอเชิญนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ ชีแ้จงเพิ่มเติม 

 

/นายก อบต… 
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นายก อบต. _ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีความจ าเป็นที่จะต้องขอโอนเงินงบประมาณ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพื่อน าเงินไปใช้จ่ายในโครงการจัดงาน

เทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวานเยือนถิ่นดอกเก๊กฮวยบานที่อมลองและของดี

อ าเภอสะเมงิ ประจ าปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากงบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย และมี

ความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในรายจ่ายประจ า ม ีรายการอุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอสะเมิง เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง 

ประจ าปี 2558, โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ,   

 โครงการจัดงานรัฐพิธีและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น, โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกหลายประการ นอกเหนือจากรายการที่ตั้งไว้ จึง

จ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมในรายการนี้ โดยขอโอนเงิน

งบประมาณ ไปตั้งจา่ยเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. โอนลดจากค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 610,000.- บาท      ใน

รายการ 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดวัดอมลองต่อห้วยไม้ยาง บ้าน 

   อมลอง หมูท่ี่ 2  จ านวน  310,000.- บาท 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดวัดขุดสาบถึงโรงเรียนบ้าน      

   ขุนสาบ หมูท่ี่ 6 จ านวน  300,000.- บาท 

   โอนลดจากรายจ่ายประจ าโอนไป 1 รายการ 

   - งบกลาง ประเภทเงนิส ารองจ่าย จ านวน 95,000.- บาท 

   2. โอนเพิ่มเติมในรายการดังตอ่ไปนี้ 

- โครงการจัดงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวาน เยือนถิ่นดอกเก๊กฮวยบานที่อม

ลองและของดอี าเภอสะเมงิ ประจ าปี 2557  จ านวน  610,000.- บาท 

- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมงิ ตามโครงการจัดงานสตรอเบอรี่และของ

ดีอ าเภอสะเมงิ  ประจ าปี 2558  จ านวน  50,000.-  บาท 

- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิง ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 39  ประจ าปี 2558  จ านวน  

8,000.- บาท 

- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประจ าปี 2558 จ านวน 10,000.- บาท 

 

/- อุดหนนุ... 
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-อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

อ าเภอสะเมงิ ประจ าปี 2558 จ านวน 8,000.- บาท 

- อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2558  จ านวน  2,000.- บาท 

- อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม่ ตามโครงการจัดงานฤดูหนาว

และกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2558 จ านวน  4,000.- บาท 

- งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนักงาน จ านวน 9,000.- บาท 

- งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ ของ

พนักงานจ านวน 4,000.- บาท 

    ดังมรีายละเอียดในใบโอนที่ให้พจิารณา 

ประธานสภา - ถ้ามีขอ้สงสัยใหส้อบถามได้ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ด้วย

คะแนน เห็นชอบ 19 เสียง ผูไ้ม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 
 

6.1 รายงานรายรับ – จ่าย ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557  

ประธาน  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอรายงาน รายรับ- รายจ่ายต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ เพื่อทราบ ขอเชญินายกฯ ชีแ้จง 

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

2557 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

   มีรายรับทั้งหมด    30,544,072.15 บาท 

   รายได้จากภาษีอากรและเงนิจัดสรร 12,258,264.15 บาท 

   รายได้จากเงนิอุดหนุนทั่วไป     5,800,081.00 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   12,485,727.00 บาท 

อบต.แม่สาบ มีรายจ่ายทั้งหมด  28,226,996.86 บาท 

ดังมรีายละเอียดตามเอกสารแสดงรายรับ – จา่ย ที่แจกใหทุ้กท่าน ถ้าใครมีข้อที่จะ

สอบถามให้สอบถามได้ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

   6.2  อื่น ๆ 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบได้จัดงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวานเยือน

ถิ่นดอกเก๊กฮวยบานที่อมลองและของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านอมลอง จะมีพิธีเปิดในวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมพิธีเปิดโดยพร้อม

เพรียงกัน 

 - โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่กันเงินก็ดีหรือโครงการในข้อบัญญัติ องค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบจะได้หาผูร้ับจ้างและด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

 - การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหลังเสร็จจากงานเก๊กฮวย จะได้ด าเนินการแก้ไข

ต่อไป 

 - ในวันเปิดงานฯ ถ้าหมูบ่้านใดที่ตอ้งการโครงการใหเ้ตรียมเสนอต่อปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมได้ 

นายจ ารัส สาธุเม - คณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาได้มีมติแต่งตั้งให้ดูแลกิจการต่าง ๆ ข้าพเจ้าคิดว่า

ควรมีระยะเวลาการด าเนินงานในวาระ สัก 2 ปี เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ได้ปฏิบัติงาน

บ้าง และคณะกรรมการบางคณะมีกรรมการมากเกินไป เห็นควรปรับปรุงให้มี

จ านวนที่เหมาะสมกับภาระหนา้ที่ 

ประธานสภา - ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 คุณจ ารัส เสนอมาก็เหมาะสมขอให้ผู้รับผิดชอบ

กิจการงานสภาน าไปพิจารณาและเสนอประธานเพื่อน าเข้าเสนอที่ประชุมใน

โอกาสต่อไป 

 - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่ไปร่วมท าบุญกฐินสามัคคีเพื่อน าปัจจัย

สมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

และร่วมบวงสรวง ณ พระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ใว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง 

 - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบครั้งต่อไป ในสมัยประชุมนี ้

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2557  

-ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม 

 ที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

/ปิดประชุมเวลา... 
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ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

2557  

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


