
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันอังคารที่  9  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  09.10  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ขอเชญิสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที่ ในเดือนนี้อ าเภอ    สะ

เมิงได้ก าหนดออกหน่วย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในวันที่ 16 

กันยายน 2557 ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัย

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

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ด้วยมติรับรอง   

19  เสียง  ไม่รับรอง  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง   

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 

5.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 วาระที่ 1 (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ -  คณะผู้บริหารได้เสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณา

ข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องพิจารณา 3 วาระ ไม่สามารถพิจารณา 3 วาระ 

รวดเดียวได้ การพิจารณาในวาระนี้ เป็นวาระรับหลักการ คือพิจารณาใน

รายละเอียดวงเงินงบประมาณและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขอให้คณะผู้บริหาร

ชีแ้จงในรายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณ 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต. -  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีรายรับเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน  

1,606,501.23  บาท จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจ าปี 

2557 เป็นเงินทั้งสิ้น  1,600,000.- บาท  คณะผู้บริหารได้พยายามจัดท า

ข้อบัญญัติงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารมากที่สุด โดยได้ปรับลด

รายจ่ายในรายการที่ไม่จ าเป็นจัดท ารายจ่ายเพื่อพัฒนาให้ตรงตามแผนพัฒนา

ประจ าปี  ดังปรากฏตามรา่งขอ้บัญญัติที่ให้พิจารณา  มีรายละเอียดดังนี้ 

   รายรับเกินกว่าประมาณการ         1,606,501.23    บาท    

   1. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         123,951.29 บาท 

   2. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    1,010.27 บาท 

   3. หมวดภาษีจัดสรร        1,114,204.68 บาท 

   4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         372,442.00 บาท 

   รายจ่ายตั้งจ่ายไว้               1,600,000.-  บาท  

   แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 

   1. ด้านบริหารงานทั่วไป  

         - แผนงานบริหารงานทั่วไป             171,000.-  บาท 

     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

   - แผนงานการศึกษา             115,000.- บาท 

   3. ด้านการเศรษฐกิจ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         1,300,000.-   บาท 

   4. ด้านการด าเนินงานอื่น 

        - แผนงานงบกลาง      14,000.- บาท   

การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ได้ตั้งจ่ายไว้ 

โดยดูจากแผนงานด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 

2557   

 นายปรีชา คุณแสน -  ได้อธิบายในรายละเอียดแต่ละรายการในร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย        

(หน.ส านักงานปลัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  จนครบทุกรายการ ตาม

รายละเอียดในรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  -  วาระที่ 1 คือ วาระรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติก่อนการลงมติรับหลักการ  

ถ้าสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายในร่างข้อบัญญัติ  หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก็เชิญ

สอบถามก่อนการลงมตริับหลักการ 

ที่ประชุม  - ไม่มกีารอภปิราย 

ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในร่างข้อบัญญัติแล้ว ในวาระแรกเป็น

วาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขใน

รายละเอียดหรือปรับลดรายจ่ายให้เสนอค าแปรญัตติ เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป 

คือวาระแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอมติสภา อบต.แม่สาบ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมฉบับ  ที่ 1  ใน

วาระแรกต่อไป ขอมตทิี่ประชุม 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จ านวน  19 เสียง ผูไ้ม่เห็นชอบ 0  

เสียง ผู้งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ -  การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ . ศ . 

2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 วาระที่ 1  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้น าไป

พิจารณาในวาระต่อไป ในการประชุมครั้งต่อไปในสมัยนี้ 

 

5.2  ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
 

ประธานสภาฯ -  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

ได้ผ่านวาระแรก แล้ว วาระที่ 2 คือวาระแปรญัตติ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ และรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา ซึ่ง

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ในล าดับแรกขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนกี่คน

และล าดับต่อไปว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยใครบ้าง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 คน ดว้ยมติเห็นชอบ   

19 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา    -  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติเป็นรายบุคคล 

   ตามล าดับ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน โดยจะเลอืกเป็นรายคนจนครบ ทั้ง 5 คน  

  ขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่ 1  

นายวีรยุทธ รัตนพันธ์ -  เสนอ นายรส มีแรง  โดยมี   1.นายเจรญิ โปทา  

(สมาชิกสภา หมู ่2)      2.นายจ ารัส สาธุเม   เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายรส   มแีรง เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 19 เสียง  

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายวิโรจน ์ลาเซอร์ -  เสนอ นายประดิษฐ์  ยะมะโน  โดยมี 1.นายประสิทธิ์ อินตานิ 

(สมาชิกสภา หมู ่9)                2.นายสมชาติ มะสะบุตร  เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายประดิษฐ์ ยะมะโน เป็นกรรมการแปรญัตติ  ด้วยมติเห็นชอบ 19 เสียง  

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายธนศร  เครือค ามะ  -  เสนอ นายทองเหรยีญ วงษาแก้ว โดยมี 1.นายบุญศรี วงษาแก้ว 

(สมาชิกสภา หมู ่10)                   2.นายสุชาติ  สุตา๋      เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายทองเหรยีญ วงษาแก้ว เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 19 เสียง ไม่

เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 4 

นายสมบุญ แสงหมื่น -  เสนอ นายศักดิ์ชัย  แสนใส   โดยมี 1.นายขจร  ลาเซอร์ 

(สมาชิกสภา หมู ่6)             2.นายสุทิน ธรรมมัง    เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายศักดิ์ชัย แสนใส เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 19 เสียง  

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการ คนที่ 5 

นายบุญปั๋น  ไชยานะ -  เสนอ นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์   โดยมี 1.นายวิโรจน ์ ลาเซอร์ 

(สมาชิกสภา หมู ่2)                2.นายประดิษฐ์ ยะมะโน  เป็นผู้รับรอง   

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายวีรยุทธ  รัตนพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ  ด้วยมติให้ความเห็นชอบ  

19 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ -  ที่ประชุมสภา อบต.แม่สาบ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ครบทั้ง 

5 ท่านแล้ว   ขอพักการประชุมสภา อบต. เป็นเวลา  50 นาที  เพื่อให้

คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการเลอืก ประธานกรรมการ เลขานุการและ

ก าหนดวันรับยื่นค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา รวมทั้ งก าหนดวันประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อน

วันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อที่จะได้น าเข้าประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม    –  พักการประชุม เป็นเวลา 50 นาที เมื่อครบเวลา 50 นาทีแล้วประธานสภา

   ได้เชญิสมาชิกสภาเข้าที่ประชุมและด าเนินการประชุมตอ่ไป 

ประชุมต่อ ในเวลา 11.30 น. 

ประธานสภา  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับก าหนดวัน  

เวลา สถานที่ ในการรับยื่นค าแปรญัตติและวันประชุมพิจารณาร่างของ

คณะกรรมการต่อไป 

ประธานกรรมการ -  สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหเ้สนอค าแปรญัตติได้ที่คณะ   

แปรญัตติ กรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 12  เดือนกันยายน 2557 

ระหว่างเวลา 08.30 –  16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแมส่าบ และคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณา ในวันที่ 13 เดือน

กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ ขอให้สมาชิกสภาที่จะเสนอค าแปรญัตติ  ได้ เสนอให้

คณะกรรมการ ได้ตามวัน เวลา และเข้าร่วมประชุมตามวันดังกล่าวด้วย เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว จะได้น าเข้าสู่สภาในวาระต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

     

 ประธานสภาฯ - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ครั้งต่อไปในสมัยนี้ วันที่ 18 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.  

- ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 

/ปิดประชุมเวลา... 
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ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 9 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 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  9  กันยายน 2557 

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  

 

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


