
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่  18  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. นายปรีชา... 
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 5.  นายปรีชา   คุณแสน  หัวหนา้ส านักงานปลัด 

 6.  นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาร่วม 

กิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

   สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมด้วย มตริับรอง 19 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง  

   งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 วาระที่ 2 (แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ   -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเตมิฉบับที่ 1  และได้รับหลักการ

ในวาระแรกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  9  กันยายน  2557  การประชุมครั้งนี้เป็น

การพิจารณาในวาระที่ 2  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญคณะกรรมการ แปร

ญัตติน าเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมการ -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  

แปรญัตติ เพิ่มเติมฉบับที่ 1   คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและประชุม  เมื่อวันที่  

13  กันยายน  2557  มีมตยิืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมไม่มกีารแก้ไข ในส่วนของ

สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ  ไม่มีสมาชกิสภาท่านใดยื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ -  ในเมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2557 เพิ่มเตมิฉบับที่ 

1 ไม่มีการแปรญัตติแก้ไข  จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่  2 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบให้คงร่างเดิมในวาระที่  2  วาระแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จ านวน  19  เสียง 

ผูไ้ม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  เสียง 

ประธานสภาฯ  -  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2557  เพิ่มเติมฉบับที่ 1ในวาระที่ 2 วาระ

แปรญัตติเรียบร้อยแลว้  ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ

ต่อไปในการประชุมครั้งนี้หรือจะพิจารณาในวาระที่ 3 ใหค้วามเห็นชอบในการ

ประชุม ครัง้ตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม  -  การพิจารณาในวาระที่ 3  ให้ความเห็นชอบให้น าเข้าพิจารณาในการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ -  ขอให้ที่ประชุมรับทราบและ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ในวาระต่อไปวาระให้ความ

เห็นชอบ 
     

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1 ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  วาระที่  3  (ให้ความเห็นชอบ) 
 

ประธานสภาฯ  -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  ได้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เพิ่มเติมฉบับที่  1

เรียบร้อยแล้ว  2  วาระ  ในวาระที่  3  เป็นวาระให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ใช้เป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   เพิ่มเติมฉบับ

ที่ 1 หลังจากสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะได้ส่งให้นายอ าเภอ  พิจารณาอนุมัติใช้

เป็นข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป  ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  ขอให้สภาพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 ในวาระที่ 3  ขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557   เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้วยคะแนน 

เห็นชอบ 19 เสียง ผู้ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผูง้ดออกเสียง  0  เสียง 

/5.2 ญัตติ... 
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5.2  ญัตติพจิารณาคัดเลือกตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ต าบลแม่สาบ 
 

ประธานสภาฯ - ด้วยส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกหลักเกณฑ์ในการ

ด าเนินงานใหม่ ท าให้คณะกรรมการเดิมได้พ้นจากการเป็นคณะกรรมการระดับ

ต าบล ในการนี้จึงได้แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานขึ้นใหม่ซึ่งประกอบด้วยหลาย ๆ 

ฝ่าย ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้มีตัวแทนเข้าไปเป็น

คณะกรรมการระดับต าบล 2 ท่าน ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควร

เข้าไปเป็นคณะกรรมการ จ านวนสองท่าน 

นายวีระยุทธ์ รัตนพันธ์  - เสนอนายสมศักดิ์  วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  

ส.อบต. หมู ่2   เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับต าบล 

นายจ ารัส สาธุเม - เสนอนายรส  มีแรง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็น  ส.

อบต. หมู ่1  คณะกรรมการกองทุน ระดับต าบล 

ที่ประชุม  - ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกคนอื่นอกี 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบเลือก นายสมศักดิ์ วงษาแก้ว และนายรส มีแรง เป็นตัวแทนสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ผู้

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง ผู้งดออกเสียง 0 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 
 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วม

ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จนส าเร็จเรียบร้อย 

และจะได้เสนอนายอ าเภอให้อนุมัติตอ่ไป 

นายก อบต.  - ในรายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณเป็นรายการก่อสร้างซึ่งต้องกันเงินต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ถ้านายอ าเภออนุมัติก่อนหมดสมัยก็จะขอ

กันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าอนุมัติไม่ทันก็จะขอขยายสมัยประชุม

สภาฯ ออกไปอีก 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

/(ลงช่ือ)... 
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               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  18  กันยายน 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2557  

 

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


