รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2557 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันศุกร์ท่ี 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายสมศักดิ์
2. นายรส
3. นายจารัส
4. นายบุญปั๋น
5. นายวีรยุทธ
6. นายประดิษฐ์
7. นายประสิทธิ์
8. นายสุชาติ
9. นายบุญศรี
10. นายบุญศรี
11. นายสมบุญ
12. นายศักดิ์ชัย
13. นายเจริญ
14. นายสมชาติ
15. นายสุทิน
16. นายวิโรจน์
17. นายขจร
18. นายทองเหรียญ
19. นายธนศร
20. นายณรงค์เดช
1.
2.
3.
4.

นายพัฒนพงษ์
นายพรมแดน
นายศัตราวุธ
นายรุ่งโรจน์

วงษาแก้ว
ประธานสภา อบต.
มีแรง
รองประธานสภา อบต.
สาธุเม
สมาชิกสภา อบต.
ไชยานะ
สมาชิกสภา อบต.
รัตนพันธ์
สมาชิกสภา อบต.
ยะมะโน
สมาชิกสภา อบต.
อินตานิ
สมาชิกสภา อบต.
สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.
สิงห์ต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.
วงษาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.
แสงหมื่น
สมาชิกสภา อบต.
แสนใส
สมาชิกสภา อบต.
โปทา
สมาชิกสภา อบต.
มะสะบุตร
สมาชิกสภา อบต.
ธรรมมัง
สมาชิกสภา อบต.
ลาเซอร์
สมาชิกสภา อบต.
ลาเซอร์
สมาชิกสภา อบต.
วงษาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.
เครือคามะ
สมาชิกสภา อบต.
ไชยมูล
เลขานุการสภา อบต.
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไชยสุภา
นายก อบต.
ประดาทรัพย์
รองนายก อบต.
พะแป่
รองนายก อบต.
คาสุข
เลขานุการนายก อบต.
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-25. นายปรีชา
6. นางสาวชนิดาภา

คุณแสน
เรือนแก้ว

หัวหน้าสานักงานปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลแม่สาบ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2557 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
รับรองรายงานการประชุมด้วย มติรับรอง 19 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ญัตติพจิ ารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ)
-สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 และได้ รั บ หลั ก การในวาระแรก
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณา
ในวาระที่ 2 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญคณะกรรมการ แปรญัตตินาเสนอ
ต่อที่ประชุม
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
มีมติยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมไม่มีการแก้ไขในส่วนของสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ
ไม่มสี มาชิกสภาท่านใดยื่นคาแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2558
/ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ

ประธานกรรมการ
แปรญัตติ

-3ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ในเมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ไม่มีการ
แปรญัตติแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 2
- เห็นชอบให้คงร่างเดิมในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 19 เสียง
ผูไ้ ม่เห็นชอบ 0 เสียง ผู้งดออกเสียง 0 เสียง
- เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติเรียบร้อย
แล้ว ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระต่อไปในการประชุม
ครั้งนีห้ รือจะพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งต่อไป
- การพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบให้นาเข้าพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไปในสมัยนี้
- ขอให้ที่ประชุมรับทราบและเข้าประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระต่อไปวาระให้
ความเห็นชอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะประชุมในวันไหน
- นัดประชุมครั้งต่อไป ในสมัยนี้ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ
6.1 เรื่องการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี พ.ศ. 2557
ฉบับที่ 1
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบมีรายได้เกินกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลแม่ ส าบจะได้ จัด ท าข้ อ บัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี พ.ศ. 2557เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใช้จ่ายเงินจานวนนี้ ของให้สมาชิก
สภาที่มโี ครงการเร่งด่วนและปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ให้เสนอได้เพื่อที่จะได้จัดทา
ข้อบัญญัติตอ่ ไป
- ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว หมู่บ้านใดมีปัญหาที่ยั งไม่ได้รับการแก้ไขให้
เสนอปัญหาต่อคณะผูบ้ ริหารได้
- รับทราบ
/ปิดประชุมเวลา...
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นายก อบต.

นายก อบต.
ที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกการประชุม

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ดาเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2557 แล้ว

(นายรส มีแรง)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายจารัส สาธุเม)
กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ อินตานิ)
กรรมการฯ

(นายสมบุญ แสงหมื่น)
กรรมการฯ

(นายธนศร เครือคามะ)
กรรมการฯ

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557

(นายสมศักดิ์ วงษาแก้ว)
ประธานสภา อบต.แม่สาบ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

