
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่  21  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 25๖3 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ผูเ้ข้าประชุม  

 1. นายทองเหรยีญ  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. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายวิโรจน์   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

4. นางสาวชริยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

5.  นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านานการ 

/6. นายปรีชา... 
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 6. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 7. นางสาวมยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 8. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 9. นายวัชรินทร์   นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 10. นางสุพรรณี  อุตมะติง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. น.ส. พัชรา   ตะถาขัด     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

12. นางสาวพรวิมล  ตาติเส   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

13. นางสาวสายสุนีย์  กลันยา   ครู คศ. 2 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  

จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุมโดยมีนายทองเหรียญ 

วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล แม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖3  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  และได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖3   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 เรื่องที่ประชุมในวันนี้

เป็นการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขอให้ที่

ประชุมพิจารณาร่วมกัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ ด้วย  

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖3  สมัยที่ 3   คร้ังท่ี 1 

ประธานสภา อบต. - ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖3  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

2563  ณ  หอ้งประชุมสภา อบต.แมส่าบ หากต้องการแก้ไขใหแ้จ้งในที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. - หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

/มตทิี่ประชุม... 
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มตทิี่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.   

25๖3 สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ด้วยคะแนน  17  

เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง  

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่ 1 (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ         -   คณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕

64 

ต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังมรีายละเอียดตามร่างฯ 

 -  การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ และไม่

สามารถพิจารณาทั้ง 3 วาระ รวดเดียวได้ การพิจารณาในวาระนี้เป็นวาระรับ

หลักการ คือพิจารณาในรายละเอียดวงเงินงบประมาณและรายการค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ขอให้คณะผู้บริหารช้ีแจงในรายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณ 

นายก อบต.       -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ได้จัดท าแบบสมดุลคือ 

งบประมาณรายจ่ายเท่ากับรายรับ ในปีงบประมาณ 2564 คณะผู้บริหารได้

พยายามจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารมาก

ที่สุดโดยได้ปรับลดรายจ่ายในรายการที่ไม่จ าเป็นจัดท ารายจ่ายเพื่อพัฒนาให้

ตรงตามแผนพัฒนา ดังปรากฏตามรา่งขอ้บัญญัติที่ให้พิจารณา 

-  สถานะการคลัง งบประมาณ และการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ     

   วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

   เงินฝากธนาคาร   จ านวน  26,258,515.65 บาท 

   เงินสะสม   จ านวน  10,141,014.34 บาท 

   เงินทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน    9,165,229.31 บาท 

/รายการที่ได้.... 
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  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน  0  โครงการ 

       รวม  0 บาท 

  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน       จ านวน    5      โครงการ 

       รวม        4,876.60 บาท 

   เงินกู้คงคา้ง   จ านวน   -  บาท 

        -  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

รายรับจรงิ   จ านวน  24,522,548.13 บาท 

1. หมวดภาษีอากร               1,941.00 บาท 

   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  1,728.20 บาท 

   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         156,847.40 บาท 

   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           48,000.00 บาท 

๕. หมวดรายได้จากทุน                  240.00 บาท 

   ๖. หมวดภาษีจัดสรร    11,478,740.53 บาท 

   ๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   12,845,051.00 บาท 

        -  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  42,023 บาท 

      -  รายจ่ายจริง   จ านวน        20,256,582.77 บาท 

1. งบกลาง         6,850,096.00 บาท 

   2. งบบุคลากร             7,149,942.50  บาท 

   3. งบด ำเนนิงำน        3,840,339.42 บาท 

   4. งบลงทุน       1,423,610.00 บาท 

   5. งบรายจา่ยอื่น              -  บาท 

    ๖. งบเงินอุดหนุน               992,594.85.- บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  0 บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน 3,047,000.- บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน  0 บาท 

      - รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ านวน  0 บาท 

      -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25๖4 ได้ตัง้ไว้ จ านวนทั้งสิน้                       

          ๒9,000,000.- บาท ทั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

   ประมาณการรายรับ   ตั้งรับไว้       ๒9,000,000.-   บาท   

ตั้งรับจากรายได้หมวดต่าง ๆ ดังนี้ 

/1. หมวดภาษี.... 
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   1. หมวดภาษีอากร              37,000.- บาท 

   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       700.- บาท 

   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            150,000.- บาท 

   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     45,000.- บาท 

๕. หมวดรายได้จากทุน             250,000.- บาท 

   ๖. หมวดภาษีจัดสรร         15,010,300.- บาท 

   ๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       ๑3,500,000.- บาท 

   ประมาณการรายจ่าย   ตั้งจา่ยไว้     ๒9,000,000.-  บาท  

   แยกรายจ่ายตามงบรายจ่ายดังนี้ 

   1. งบกลาง          6,686,86๐.- บาท 

   2. งบบุคลากร             11,421,180.-  บาท 

   3. งบด ำเนนิงำน         6,219,280.- บาท 

   4. งบลงทุน       ๓,565,680.- บาท 

   5. งบรายจา่ยอื่น                    25,๐๐0.- บาท 

๖. งบเงินอุดหนุน        1,082,000.- บาท 

   รวมจา่ยตามงบรายจ่าย     ๒9,000,000.- บาท 

   แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 

   1. ด้านบริหารงานทั่วไป  

         - แผนงานบริหารงานทั่วไป      9,746,500.-  บาท 

     - แผนงานรักษาความสงบภายใน       742,520.-  บาท 

   2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

   - แผนงานการศึกษา      6,493,320.- บาท 

        - แผนงานสาธารณสุข          406,000.-   บาท 

        - แผนงานสังคมสงเคราะห ์     1,077,680.-    บาท 

   3. ด้านการเศรษฐกิจ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    3,847,120.-   บาท 

   4. ด้านการด าเนินงานอื่น 

        - แผนงานงบกลาง       6,686,860.- บาท 

   รวมรายจ่ายตามแผนงาน     ๒9,000,000.-   บาท  

 

/การตัง้งบ.... 
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- การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖4 ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยดูจาก

แผนงานด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 25๖4 ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ มีมากเพิ่มขึ้น ในรายจ่ายประจ าก็มีมากขึ้นในรายรับนั้นมี

น้อย ท าให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความยากล าบากในส่วนของ

การพัฒนาด้านต่าง ๆ นั้น ถ้าจะใช้เพียงแค่งบประมาณของ อบต. ก็คงไม่ทั่วถึง 

ในฐานะเป็นผู้บริหารก็จะหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาพัฒนาต าบลต่อไป 

ขอให้ปลัดชีแ้จงเพิ่มเติม 

นายณรงค์เดช ไชยมูล - ประมาณการรายรับในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ตั้งไว้ โดยประมาณ

การจากรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.  25๖4  ได้จัดท าเป็นแบบสมดุลคือรายจ่ายเท่ากับรายรับ อนึ่ง 

ถ้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าประมาณการรายรับก็จะได้จัดท าข้อบัญญัติ

เพิ่มเติมตอ่ไปส่วนรายละเอียดของข้อบัญญัติขอใหร้องปลัดชี้แจง  

  

นายปรีชา คุณแสน  - ได้อธิบายในรายละเอียดแต่ละรายการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  จนครบทุกรายการ ตามรายละเอียดในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ - วาระที่ 1 คือ วาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ก่อนการลงมติรับหลักการขอเชิญสมาชิกสภา อบต.

อภปิรายในรา่งขอ้บัญญัติฯ หรอืสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาของรา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการ 

นายธนศร  เครือค ามะ  –  งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖3  ปีนี้ ขณะนี้ยังท าการก่อสร้างไม่ครบทุกหมู่บ้าน อบต.คาดว่า

จะสามารถจัดท าได้ครบทุกรายการหรือไม่ หากไม่ครบจะท าอย่างไรกับ

โครงการที่ค้าง ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาให้ความส าคัญกับการบริหาร

งบประมาณด้วย   

นายก อบต.  – โครงสร้างพื้นฐานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะสามารถจัดท า

ได้ครบทุกโครงการที่ตัง้ไว้ 

- รายละเอียดโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้สรุปแล้ว และจะให้ ผอ.กองคลังเป็น

ผูชี้แ้จงในระเบียบวาระอื่น ๆ 

 

/ประธานสภา..... 
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ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในรา่งขอ้บัญญัติแล้ว ในวาระแรก    

ซึง่เป็นวาระรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไข  

ในรายละเอียดหรือปรับลดรายจ่ายให้เสนอค าแปรญัตติ เพื่อพิจารณาในวาระ

 ต่อไป คือวาระแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอมติสภา อบต.แม่สาบ เพื่อพิจารณาร่าง

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระแรก

 ต่อไป ขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม -     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน  17  เสียง ผู้ไม่เห็นชอบ  0  เสียง       

ผูง้ดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ         - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 วาระที่ 1  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะได้น าไปพิจารณาในวาระ

ต่อไป ในการประชุมครั้งต่อไปในสมัยนี้ 

5.2   ญัตติ  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ -   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  ได้ผ่านวาระแรก

แล้ววาระที่ 2 คือวาระแปรญัตติ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ และรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 

คน และไม่เกิน 7 คน ในล าดับแรกขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติว่าจะประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนกี่คนและล าดับต่อไปว่า

คณะกรรมการจะประกอบด้วยใครบ้าง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการ

แปรญัตติจะประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนกี่คน 

นายจ ารัส สาธุเม    - เสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติควรมีจ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ      - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านอื่นเสนออีกขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม      -   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน ด้วยคะแนน  

17 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา        -  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นรายบุคคล

    ตามล าดับ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน โดยจะเลือกเป็นรายคนจนครบ ทั้ง 

3 คน    ขอให้ที่ประชุมเสนอคนที่ 1  

นายวีรยุทธ รัตนพันธ์ -  เสนอ นายบุญปั๋น ไชยานะ  โดยมี  1.นายเจริญ โปทา  2.นายจ ารัส สาธุเม  

    เป็นผู้รับรอง   

/ประธานสภา.... 
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มตทิี่ประชุม       -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายบุญปั๋น ไชยานะ เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง  

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายธนศร  เครือค ามะ  -  เสนอ นายประดิษฐ์ ยะมะโน โดยมี 1.นายบุญศรี วงษาแก้ว 

               2.นายสุชาติ  สุตา๋      เป็นผู้รับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายประดิษฐ์ ยะมะโน เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง     

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 3 

นายสุชาติ สุต๋า  -  เสนอ นายธนศร เครือค ามะ   โดยมี 1.นายวิโรจน ์ ลาเซอร์ 

            2.  นายศักดิ์ชัย แสนใส เป็นผูร้ับรอง   

มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออีก และสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือก 

นายธนศร  เครือค ามะ เป็นกรรมการแปรญัตติ  ด้วยมติให้ความเห็นชอบ  

17 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภา อบต.แม่สาบ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ครบ

ทั้ง ๓ ท่านแล้ว ล าดับต่อไปจะได้ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม - สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 

27 สิงหาคม 2563  ด้วยมติใหค้วามเห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ -ขอพักการประชุมสภาเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการเลือก

ประธานกรรมการ เลขานุการและก าหนดวันรับยื่นค าแปรญัตติจากสมาชิก

สภา รวมทั้งก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  และจะด าเนินการ

ประชุมสภาต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.   

ที่ประชุม    –  พักการประชุม เวลา ๑๑.0๐ น.  เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. แล้วประธานสภา

    ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุมและด าเนินการประชุมตอ่ไป 

 

/ประชุมต่อ.... 
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ประชุมต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

ประธานสภา  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับก าหนดวัน  

เวลา สถานที่ในการรับยื่นค าแปรญัตติและวันประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ ของคณะกรรมการตอ่ไป 

ประธานกรรมการแปรญัตติ -  สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสนอค าแปรญัตติ

ได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 24  เดือนสิงหาคม 

2563 ระหว่างเวลา 08.30 –  16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบและคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณา ใน

วันที่  ๒5 เดือนสิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ขอใหส้มาชิกสภาที่จะเสนอค าแปรญัตติ 

ได้เสนอให้คณะกรรมการได้ตามวัน เวลา และเข้าร่วมประชุมตามวันดังกล่าว

ด้วย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว จะได้น าเข้าสู่การประชุม

สภาในวาระต่อไป 

ประธานสภา - การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 วาระแรก

ก็ได้เสร็จสิ้นไป การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดระยะเวลา

แปรญัตติก็เสร็จสิ้น ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติก็สามารถยื่นค าแปร

ญัตติตามวันเวลาดังกล่าวได้ หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จ

แล้วจะได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระ

ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

  

นายก อบต.   - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้จัดท าร่างข้อบัญญัติต าบลที่ออกตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข หลายเรื่องซึ่งจะได้เสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบใหพ้ิจารณาต่อไป 

ประธานสภา - การลงปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขอให้แจ้ง ส.อบต. หมู่บ้านที่ลง

งานด้วยเพื่อที่จะได้ไปช่วยกันดูแล และขอให้สมาชิกทุก ๆ ท่านไปดูงานที่ลงใน

หมูบ่้านท่านดว้ยเพื่อที่จะได้เกิดความเรยีบร้อยของงาน 

 /ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ - ขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ  ร่วมท าบุญสลากภัตวัดพระธาตุม่อน

เปี๊ยะ ในวันเสารท์ี่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 -   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบครั้งต่อไป ในสมัยนี้วัน

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น. 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 

 

               (ลงชื่อ) ณรงคเ์ดช    ไชยมูล       ผู้บันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 


