
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 3 

วันพุธที่  13  เดือนสิงหาคม  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 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีรว่มกิจกรรมของ

อ าเภอสะเมิง ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตต์ 

พระบรมราชินีนาถ  ณ หอประชุมเทศบาลสะเมิงใต้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 57  

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 2 

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 ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  วาระที่  3  (วาระให้ความเห็นชอบ) 

ประธานสภาฯ  -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  ได้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว  2  วาระ  

ในวาระที่  3  เป็นวาระให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  หลังจากสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะ

ได้สง่ให้นายอ าเภอ  พิจารณาอนุมัตใิช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป  ในวาระนี้

ไม่มกีารอภิปราย  ขอให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวาระที่ 3 ขอมติที่ประชุม 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ด้วยคะแนน เห็นชอบ 19 เสียง   

ผูไ้ม่เห็นชอบ  -  เสียง  ผู้งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ประธานสภาฯ -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558  ได้ผ่านแลว้  3  วาระ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความส าคัญ และจะ

ได้สง่ให้นายอ าเภออนุมัติรา่งขอ้บัญญัติตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

   6.1 โครงการบ้านธรรมปกรณ์ และบ้านเทดิไท้ ปี 2558 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้จัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่ผู้

ยากไร้ โดยประสานของบประมาณจาก บ้านธรรมปกรณ์ และงบประมาณ

โครงการบ้านเทิดไท้ ในปีงบประมาณ 2558 ขอให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมส ารวจ

ความตอ้งการสง่ให้ อบต 

   6.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557 

นายก อบต. - ปีงบประมาณ 2557 เหลือระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน องค์การบริหารส่วน

ต าบลแมส่าบจะเร่งเบิกจ่ายงบที่คงคา้งให้เสร็จสิ้นก่อนวันที 30 กันยายน 2557 

ประธานสภาฯ  -  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละ 

    เวลามาประชุม ในสมัยประชุมนี้ และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

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 าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม 2557 

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557  

 

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


