
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 1 

วันศุกร์ที่  1  เดือนสิงหาคม  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. พระครูสุภาจารวัตร... 
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 5. พระครูสุภาจารวัตร     เจ้าอาวาสวัดงิ้วเฒ่า 

 6. พระครูโกศลสังฆคุณ     เจ้าคณะต าบลบ่อแก้ว 

 7. พระครูชาคริยานุรักษ์    เจ้าคณะต าบลแมส่าบ 

 8. พระครูสุวัฒนวรธรรม    เจ้าอาวาสวัดงาแมง 

 9. พระปลัดแดนชัย  ฐิตเมธี   เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง 

 10. พระทิม   คมฺภรีธมฺโม  รักษาการเจา้อาวาสวัดปางเติม 

 11. นายปัญญา  บุญมาค า  ผอ. รร.วัดงิ้วเฒ่า 

 12. นายโสพล   อินตาน ิ  สารวัตรก านันต าบลแมส่าบ 

 13. นายก๋องค า  วาระปุ้ด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่4 

 14. นางสาวธนพร  จนิาโส   ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสะเมิงฯ 

 15. นายศิร ิ   ใจธรรม   ประธาน อปพร. ต าบลแมส่าบ 

 16. นายดนุพล   ปู่อา้ย   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่6 

 17. จ.ส.อ.จ าลอง  พรหมเรอืงฤทธิ์  รอง หน. ชป.โครงการฯ 

 18. นายโสภณ   กองรัตน ์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่8 

 19. นายดวงแก้ว  โปทา   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่1 

 20. นางสาวณัฐนรี  ฟั่นเรือนแก้ว  ผูป้ระสานงาน ดอยผาส้ม 

 21. นางสาวรุ่งนภา  ชมโลก   ผูป้ระสานงาน ดอยผาส้ม 

 22. นายยงยุทธ  ปัญญมา  ประธาน อสม. ต าบลแมส่าบ 

 23. นายอนุรักษ์  แสนค า   ประธานโครงการหมอนอ้ย 

 24. นายอินสวน  นิยะรัตน ์  ประธานผู้สุงอายุต าบลแม่สาบ 

 25. นายสมบัติ   โคค า   แพทย์ประจ าต าบลแมส่าบ 

 26. นางสุพรรณ ี  อุตมะติง  นักพัฒนาชุมชน  

 27. นางสาวพัชรา  ตะถาขัด  ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 

 28. พลฯ ณัฐพล  กลับถิ่น   ชป.โครงการฟารม์ตัวอย่างฯ 

 29. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 30. สอ.หญิง วิลาวัลย์  สาธุเม   ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

/ระเบียบวาระที่ 1 ... 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 วันที่ 3 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะได้จัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2 กิจกรรม คือ 

การวิ่งมินิมาราธอน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยจะจัด ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย

พร้อมเพรียงกัน 

1.2 ขอเชิญทุก ๆ ท่าน ร่วมกิจกรรมของอ าเภอสะเมิง ในการรว่มพิธีถวายเครื่อง

ราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ หอประชุมเทศบาลสะเมิงใต้ ในวันที่ 

12 สงิหาคม 2557 เวลา 08.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

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

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมด้วย มตริับรอง 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. 2558 วาระที่ 1 (รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ -  คณะผู้บริหารได้เสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 

ต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ

จะต้องพิจารณา 3 วาระ ไม่สามารถพิจารณา 3 วาระ รวดเดียวได้ การพิจารณา

ในวาระนี้เป็นวาระรับหลักการ คือพิจารณาในรายละเอียดวงเงินงบประมาณและ

รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงในรายละเอียดของข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต.  -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558  ได้จัดท าแบบสมดุล 

   คืองบประมาณรายจ่ายเท่ากับรายรับ ในปีงบประมาณ 2558 คณะผู้บริหารได้

   พยายามจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารมากที่สุด 

   โดยได้ปรับลดรายจา่ยในรายการที่ไม่จ าเป็นจัดท ารายจ่ายเพื่อพัฒนาให้ตรงตาม 

แผนพัฒนาประจ าปี  ดังปรากฏตามร่างข้อบัญญัติที่ให้พิจารณาข้อบัญญัติ

งบป ร ะมาณรายจ่ า ยป ระจ า ปี  พ . ศ .2558  ได้ ตั้ ง ไ ว้  จ า น วนทั้ ง สิ้ น  

18,000,000.- บาท ทั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

   ประมาณการรายรับ   ตั้งรับไว้  18,000,000.-  บาท  ตัง้รับจาก 

   1. หมวดภาษีอาการ     30,500.- บาท 

   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    3,500.- บาท 

   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           190,000.- บาท 

   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    41,000.- บาท 

   5. หมวดภาษีจัดสรร        12,533,000.- บาท 

   6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        5,200,000.- บาท 

   7. หมวดรายได้จากทุน       2,000.- บาท 

 

   ประมาณการรายจ่าย   ตั้งจา่ยไว้     18,000,000.-  บาท  

   แยกรายจ่ายตามงบรายจ่ายดังนี้ 

   1. งบด าเนินการ      5,839,800.- บาท 

   2. งบลงทุน       2,790,500.-  บาท 

   3. งบบุคลากร       7,263,220.- บาท 

   4. งบกลาง           559,680.- บาท 

   5.  งบเงินอุดหนุน      1,546,800.- บาท 

   รวมจา่ยตามงบรายจ่าย    18,000,000.- บาท 

   แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 

   1. ด้านบริหารงานทั่วไป  

         - แผนงานบริหารงานทั่วไป      9,373,220.-  บาท 

     - แผนงานรักษาความสงบภายใน        368,200.-  บาท 

 

/2. ด้านบริการชุมชน... 
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   2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

   - แผนงานการศึกษา       3,337,900.- บาท 

        - แผนงานสาธารณสุข           150,000.-   บาท 

        - แผนงานสังคมสงเคราะห ์          385,000.-    บาท 

   3. ด้านการเศรษฐกิจ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   3,826,000.-   บาท 

   4. ด้านการด าเนินงานอื่น 

        - แผนงานงบกลาง        559,680.- บาท 

   รวมรายจ่ายตามแผนงาน   18,000,000.-   บาท  

การตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2558 ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยดูจากแผนงาน

ด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งค่าใช้จ่าย

ด้านต่าง ๆ มีมากเพิ่มขึ้น ในรายจ่ายประจ าก็มีมากขึ้น  ในรายรับนั้น มีน้อย ท าให้

การใช้จ่ายที่ตั้งเป็นไปยากล าบากในส่วนของการพัฒนาด้านต่าง ๆ นั้น ถ้าจะใช้

เพียงแค่งบประมาณของ อบต. ก็คงไม่ทั่วถึง ในฐานะเป็นผู้บริหารก็จะหา

งบประมาณจากแหล่งอื่นมาพัฒนาต าบลต่อไป ขอให้ปลัดชีแ้จงเพิ่มเติม 

นายณรงค์เดช ไชยมูล - ประมาณการรายรับในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ตั้งไว้ โดยประมาณ 

ปลัด อบต.  การจากรายรับในปีที่ผา่นมาเป็นเกณฑก์ารจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณ  

ประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้จัดท าเป็นแบบสมดุลคือรายจ่ายเท่ากับรายรับ อนึ่ง ถ้ามี

รายได้เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าประมาณการรายรับก็จะได้จัดท าข้อบัญญัติเพิ่มเติม

ต่อไปในรายละเอียดของขอ้บัญญัติขอใหห้ัวหนา้ส านักงานปลัดชี้แจง 

 นายปรีชา คุณแสน -  ได้อธิบายในรายละเอียดแต่ละรายการในร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย        

(หน.ส านักงานปลัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จนครบทุกรายการ ตามรายละเอียดในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ  -  วาระที่ 1 คือ วาระรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติก่อนการลงมติรับหลักการ  

ถ้าสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายในร่างข้อบัญญัติ  หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก็เชิญ

สอบถามก่อนการลงมตริับหลักการ 

ที่ประชุม  - ไม่มกีารอภปิราย 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในร่างข้อบัญญัติแล้ว ในวาระแรก

   เป็นวาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขใน

   รายละเอียดหรือปรับลดรายจ่ายให้เสนอค าแปรญัตติ เพื่อพิจารณาในวาระ

   ต่อไป คือวาระแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอมติสภา อบต.แม่สาบ เพื่อพิจารณาร่าง

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระแรก

   ต่อไป ขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน  19 เสียง ผู้ไม่เห็นชอบ 0 เสียง   

   ผูง้ดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ  -  การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2558 วาระที่ 1  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้น าไปพิจารณาใน

   วาระต่อไป ในการประชุมครั้งต่อไปในสมัยนี้ 

5.2  ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประธานสภาฯ  -  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2558  ได้ผ่านวาระแรก

   แล้ว วาระที่ 2 คือวาระแปรญัตติ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ

   พิจารณาร่างข้อบัญญัติ และรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 

   3 คน และไม่เกิน 7 คน ในล าดับแรกขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาคัดเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนกี่คนและล าดับ

ต่อไปว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยใครบ้าง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 คน ดว้ยมติเห็นชอบ   

19 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

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... 
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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  -  ที่ประชุมไม่เสนอรายชื่ออกี 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. 2558 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 

2557 เพื่อที่จะได้น าเข้าประชุมในวาระต่อไป 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม    –  พักการประชุม เป็นเวลา 50 นาที เมื่อครบเวลา 50 นาทีแล้วประธานสภา

   ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุมและด าเนินการประชุมตอ่ไป 

ประชุมต่อ ในเวลา 11.30 น. 

ประธานสภา  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับก าหนดวัน  

เวลา สถานที่ ในการรับยื่นค าแปรญัตติและวันประชุมพิจารณาร่างของ

คณะกรรมการต่อไป 

ประธานกรรมการ -  สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหเ้สนอค าแปรญัตติได้ที่คณะ   

   แปรญัตติ  แปรญัตติ ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 4  เดือนสิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 

   08.30 –  16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  

   และคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณา ในวันที่  5 เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม 

   2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

   ต าบลแม่สาบ ขอให้สมาชิกสภาที่จะเสนอค าแปรญัตติ ได้เสนอให้คณะกรรมการ

   ได้ตามวัน เวลา และเข้าร่วมประชุมตามวันดังกล่าวด้วย เมื่อคณะ กรรมการแปร

   ญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว จะได้น าเข้าสู่สภาในวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

   6.1 เรื่อง การท าบุญสลากภัตวัดพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ 

พระครูสุวัฒนว์รธรรม -คณะสงฆ์อ าเภอสะเมิงจะได้จัดให้มีการท าบุญสลากภัตวัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ขอความร่วมมือ

จากทุก ๆ ท่าน ช่วยเตรียมสถานที่ในการท าบุญสลากภัตในครั้งนี้ด้วย และขอเชิญ

ร่วมท าบุญในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

นายก อบต.  - ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ นั้นเป็นงานใหญ่ พระมีหลายกิจกรรม เช่นการแข่งขัน

มินิมาราธอน การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การแจก

ตู้เวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เป็นต้น ดังนันจึงต้องขอความร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย

มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย 

ประธานสภาฯ  - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบครั้งตอ่ไป ในสมัยนี ้วันศุกร์ที่  

8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา  09.00 น. 

 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

/(ลงช่ือ).... 
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               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2557 

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  

 

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


