
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันพฤหัสบดีที่  13  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายจ าลอง   โปทา   สมาชิกสภา อบต. 

5. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายวีรยุทธ   รั ตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายประดิษฐ์  ยะมะโน   สมาชิกสภา อบต.     

 8. นายประสิทธิ์  อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมศักดิ์  วงษาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายสมบุญ  แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 15.  นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 16.  นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 17.  นายวิโรจน์  ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 18.  นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 19.  นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 20.  นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 21.  นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต.  

/4. นายรุ่งโรจน.์.. 
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 4. นายรุ่งโรจน์   ค าสุข   เลขานุการนายก อบต. 

 5. พระครูสุวัฒนวรธรรม    รองเจา้คณะอ าเภอสะเมิง  

 6. พระครูชาคริยานุรักษ์     เจ้าคณะต าบลแม่สาบ 

 7. พระแดนชัย   ฐิตเมธี   วัดต้นผ้ึง 

 8. พระจันทร์แก้ว  อธิปญโญ  ส านักสงฆ์นากู่ 

 9. นายสมศักดิ์   กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแมส่าบ 

 10. นายบุญศรี   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่3 

 11. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่7 

 12. ร.ท.เกียรตศิักดิ์  บุญเกิด   หน.ชุดปฏิบัติการฯ 

 13. นายศรีไพร   นิยะรัตน์  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่8 

 14. นายรัฐพงษ์  มอรูวี   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่9 

 15. นายอินสอน  โกวิทัตว ์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่6 

 16. นางศรี   ปัญญะแสง  แมบ่้าน หมู ่10 

 17. นางหทัยกาญจน์  แสนธิมา  แมบ่้าน หมู ่5 

 18. นางดวงมณี  อินตานิ   แมบ่้าน หมู ่4 

 19. นางจันทรา   ยะมะโน   แมบ่้าน หมู ่3 

 20. นางเสาวลักษณ์  แสนใส   แมบ่้าน หมู ่6 

 21. นางลาวัลย์   ธะนะมงคล  แมบ่้าน หมู ่9 

 22. นายธีรพงษ์  จะหละ   จนท.รพ.สต.งิ้วเฒ่า 

 23. นายนพดล   สร้อยนาค  หน.สว่นการศกึษาฯ 

 24. นางสุพรรณี  อุตมะติง  นักพัฒนาชุมชน 

 25. นางสาวพัชรา  ตะถาขัด  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 26. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  บุคลากร  

 27. นายปรีชา   คุณแสน  หัวหนา้ส านักงานปลัด 

 28. นางรัตนา   วงค์ศิริ   ครูผูช่้วย 

 29. พลฯ ณัฐ   มาลา   พลทหาร ชุดปฏิบัติการฯ 

 30. นายอนุรักษ์  แสนค า    

 31. นายมานพ   เวียงนิล   โครงการหลวงแม่แพะ 

 32. นายนิรุตติ์   สุขส าราญ  โครงการหลวงแม่แพะ 

 33. นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.10  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมงานวันสตรอเบอรี่และ  ของ

ดีอ าเภอสะเมงิ ประจ าปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยทุก ๆ ท่าน ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างด ีรวมทั้งการสนับสนุนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ด้วยดี ขอขอบคุณ 

1.2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันมาฆบูชา  ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ร่วม

ปฏิบัติธรรม ละ ลด เลิก อบายมุข  เพื่อเป็นกุศลในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 

มตทิีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ด้วยมติรับรอง 20 เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

   - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

   5.1 ญัตติพจิารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

ประธานสภา อบต. -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 ข้อ 21 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเกี่ยวกับการ

ประชุม ดังนี้ 

1. ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดว่าในปีนี้จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี

กี่สมัย 

2. ในแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด 

 

/3. แตล่ะ... 
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3. แต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน 

4. ก าหนดสมัยแรกขอปีถัดไปมีก าหนดกี่วัน 

ขอให้ที่ประชุมปรึกษากันเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2557 

ด้วย 

นายทองเหรยีญ  - การก าหนดสมัยประชุมเห็นควรก าหนดให้ครบทั้ง 4 สมัย เพราะจะได้ท า 

ส.อบต. ม.10  เรื่องราวต่าง ๆ จากหมู่บ้านเข้ามาสู่ที่ประชุม 

นายประดิษฐ์  - เวลามีเรื่องดว่นที่ตอ้งให้การพิจารณาจากสภาจะประชุมได้อย่างไร 

ส.อบต. ม.3   

ประธานสภา อบต. -  เวลามีเรื่องที่จะพิจารณาอื่น ๆ ที่ต้องให้สภาพิจารณาจะขออนุมัติต่อ 

นายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ 

ที่ประชุม  -  ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันประชุม ประจ าปี 2557 ดังนี้ 

1. ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2557 ของ สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแมส่าบ ทั้งหมด  4  สมัย 

2. ในแต่ละสมัยประชุมก าหนดดังนี้ 

- สมัยที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2557 

- สมัยที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2557 

- สมัยที่ 3 ตั้งแตว่ันที่ 1 สงิหาคม 2557 ถึง 15 สิงหาคม 2557 

- สมัยที่ 4 ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจกิายน 2557 ถึง 15 พฤศจกิายน 2557 

3. ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก มกี าหนด 15 วัน 

วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สิ้นสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอมติที่ 

ประชุมว่าจะใช้สมัยประชุมตามที่ก าหนดไว้นี้ ขอมติ 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นขอบใหก้ าหนดสมัยประชุมตามที่ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วยมติ 

เห็นชอบ  20 เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  

   6.1 เรื่องงานสรงน้ าประธาตุม่อนเปี๊ยะ ประจ าปี 2557 

พระครูสุวัฒนว์รธรรม - ประเพณีสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ประจ าปี 2557 นี้ ในปีนี้คณะสงฆ์อ าเภอ

สะเมงิ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ร่วมกันจัดงาน

สรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ดังนี้ 

 

/ก าหนด... 
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 ก าหนดจัดงานวันที่  14 – 15  เดือนมนีาคม พ.ศ.2557 มีกิจกรรม คือ 

 - วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 มีการเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน์แสดง

พระธรรมเทศนา ปล่อยโคมลอย จุดพลุ และกวนข้าวมธุปายาส 

 - วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 มีการท าบุญตักบาตร ขบวนแห่น้ าสรงพระธาตุ

และผา้หม่พระธาตุ ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าและสรงน้ าพระธาตุ 

 - ผา้ป่าสามัคคีที่ทอดกฐินในครั้งนี้ เพื่อหาทุนบูรณะพระธาตุมอ่นเปี๊ยะได้ขอ  

ดร.อัชกา สีบุญเรือง  เป็นประธาน 

- ขอความร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่ายร่วมจัดงานเตรียมสถานที่วันที่ 13 มีนาคม 

2557 ขอสมาชิกสภา อบต. ช่วยด าเนินการ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

 

 6.2 เรื่องการเปิดป้ายชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่สาบ 

นายก อบต.แม่สาบ -  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีแผนงานที่จะด าเนินการในเดือนเมษายน 

2557 คือ การเปิดป้ายชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้อาคาร  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านแมตุ่งตงิ เป็นที่ท าการชมรม 

 - ก าหนดเปิดศูนย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. โดยเชิญ  

ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร เป็นประธาน 

-  กิจกรรมในวันนี้ จะมีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ไม้เท้า ล้อเข็น ทุนสนับสนุนการ

ซ่อมแซมบ้าน และเงินสงเคราะหค์รอบครัว 

-  ขอเชญิทุก ๆ ท่าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวดว้ย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

 

   6.3 เรื่องอื่น ๆ  

นายมานพ เวียงนิล - โครงการหลวงแม่แพะได้ด าเนินการในต าบล 2 ต าบล คือ ต าบลสะเมิงเหนือ 

และต าบลแม่สาบ ในต าบลแม่สาบ ได้เข้ามาด าเนินการที่ หมู่ 6 และ หมู่ 10 ใน

ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ ก าลังขยายไป และมีราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านนากู่ ได้ร้องขอไปยัง

ศูนย์โครงการหลวง ขอให้เข้ามา ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร หมู่ที่ 9 ด้วย ซึ่ง

โครงการก็ได้ออกไปส ารวจถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่จะด าเนินการใน

หมูบ่้านนากู่ต่อไป 

 

/นายก อบต... 
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นายก อบต.แม่สาบ - ขอความอนุเคราะห์จากทางโครงการช่วยน าโครงการมาให้ราษฎรในต าบลแม่

สาบด้วย เพราะโครงการหลวงเกิดขึ้นที่ใดส่งประโยชน์หลายอย่างไม่มีการตัดไม้

ท าลายป่า ราษฎรเกิดรายได้ใช้ประโยชนใ์นพืน้ที่มากมาย ฝากไว้ทุก ๆ หมู่ในต าบล

แมส่าบ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

เริ่มประชุมเวลา   12.00  น. 

 

 

                (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

/ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2557  

 

 

 (นายบุญศรี   วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


