
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันอังคารที่  6  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   รัตนพันธ์  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. นายสมบัติ   ชุมภูชัย   ผอ. รร. วัดนากู่   

 6. นายปัญญา   บุญมาค า  ผอ. รร. วัดงิว้เฒ่า 

 7. นายสมศักดิ์   กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรม ต.แมส่าบ 

 8. นายยิ่ง   กลิ่นอบ   สารวัตรก านันต าบลแมส่าบ 

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

 10. นายดนุพล   ปู่อา้ย   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่6 

 11. นายรัฐพงษ์  มอรูวี   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่9 

 12. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่7 

 13. นายเพิ่มพูน  ติยานิน   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่1 

 14. นายบุญศรี   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่3 

 15. นายทักษิณ  ศรวีรรณะ  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่2 

 16. นางจันทร์ศรี  ยิมิสุโท   ประธานแม่บ้าน หมู ่2 

 17. นางละออง  ศรวีรรณะ  ประธานกลุ่มหญ้าหวาน 

 18. นางค าแดง   อุตะมะติง  ประธานกลุ่มทอผา้ หมู ่3 

 19. นางจันทรา   ยะมะโน   ประธานสตรีต าบลแม่สาบ 

 20. นางพิกุล   ติยานิน   ประธานแม่บ้าน หมู ่1 

 21. นางสายพิณ  มีแรง   ประธานแม่บ้าน หมู ่7 

 22. นายค านวน   จริะโต   แกะสลัก 

 23. พลฯ ณัฐพล  กลับถิ่น   ชป. โครงการฟาร์มฯ 

 24. นางดวงมณี  อินตานิ   ประธานแม่บ้าน หมู ่4 

 25. นางเครือวรรณ์  ติวาติน   ประธานแม่บ้าน หมู ่8 

 26. นางศรีจันทร์  วงษาแก้ว  ประธานแม่บ้าน หมู ่5 

 27. นางศรีค า   สีลาเม   แมบ่้าน หมู ่5 

 28. นางจันทร์หอม  ลามู   ประธานกลุ่มทอผา้ หมู ่6 

 29. นางเสาวลักษณ์  แสนใส   ประธานแม่บ้าน หมู ่6 

 30. นางวรรณา  ลาเชอร์   รองประธานแมบ่้าน หมู่ 9 

 31. นางลาวัลย์   ธะนะมงคล  ประธานแม่บ้าน หมู่ 9 

 32. นางโสภา   โนนไทย   ประธานกลุ่มทอผา้ หมู ่5 

  

 /33. นางสาวสงกรานต์... 
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33. นางสาวสงกรานต์  กองรัตน์  แทน หน.โครงการฟาร์มฯ 

34. นางศรี   ปัญญะแสง  ประธานแม่บ้าน หมู ่10 

 35. นางสาวลภัสรดา  ตาติวงค์  แทน หน.สถานีควบคุมไฟป่าฯ 

36. นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ในการจัดงานท าบุญตักบาตร สืบชาตาต้อนรับปีใหม่ งานวันเด็กและแลกของขวัญ 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 

1.2 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเทพฯ ในคราวที่

เสด็จ ณ โรงเรียนรับปาปอร์ต ต าบลบ่อแก้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2556  สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1 

 มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  20  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง งด

   ออกเสียง  0  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 
 

   6.1 เรื่อง รายงาน รายรับ – รายจ่าย ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

/ประธาน... 
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ประธาน  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รายงานรายรับ – รายจ่ายตั้งแต่ต้น

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน  ณ  วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 

   2557 องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

   มีรายรับทั้งหมด    8,713,456.59 บาท 

   รายได้จากภาษีอากรและเงนิจัดสรร 3,021,014.59 บาท 

   รายได้จากเงนิอุดหนุนทั่วไป  5,692,442.00 บาท 

 

   อบต.แม่สาบ มีรายจ่ายทั้งหมด  3,783,652.45 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   2,838,000.00 บาท 

   ดังมีรายละเอียดตามใบแสดงรายรับ – จ่าย ที่แจกให้ทุกท่าน ถ้าใครมีข้อที่จะ

   สอบถามให้สอบถามได้ 

 ที่ประชุม -  รับทราบ 

 

6.2 เรื่องการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี 2557 
 

นายก อบต. - อ าเภอสะเมิงได้จัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงประจ าปี 2557 ขึ้น 

ในระหวา่งวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้ต าบลแม่สาบก็ได้เข้าร่วมในการ

จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีรายละเอียดของงานและที่ต้องขอความร่วมมือกับ

ทุกฝ่ายในต าบลดังนี้ 

   - จัดท าซุ้มแสดงผลิตภัณฑข์องแต่ละต าบล 

   - ประกวดธิดาชนเผา่ 

   - ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนซ์เซอร์ 

    - ประกวดธิดาสตรอเบอรี่ 

    - จัดท ารถขบวน 

   - จัดท าริ้วขบวน  

- กิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ 

ขอความรว่มมอืจากทุกภาคส่วนในต าบลชว่ยจัดกิจกรรมของต าบล 

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 

- เตรียมสถานที่ร้านค้าแสดงผลิตภัณฑข์องต าบล 

- เตรียมโครงสรา้งรถขบวน 

- ประดับตกแต่งร้านค้าแสดงผลิตภัณฑข์องต าบล 

/วันที่ 7 ... 
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 

- ประดับตกแต่งรถขบวน 

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 

- ร่วมขบวนของต าบลแม่สาบ ซึ่งประกอบด้วยริ้วขบวนหลายอย่างที่ต้อง

ขอความร่วมมือ ขอให้แต่ละหมู่บ้านมาร่วม เช่น ถือป้าย ถือพานพุ่ม ธง 

การแสดงประกอบในขบวน รถขบวน เครื่องเสียง ฯลฯ 

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 

    - ช่วยกันเก็บของตา่ง ๆ ที่น ามาจัดกิจกรรม 

    - การแสดงสินค้าและผลติภัณฑ์ของต าบลขอใหก้ลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน 

ต าบล ท าไปแสดงในเต็นท์ของต าบล 

    - องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้อยู่เวรกาชาด 1 คืน 

    ขอความรว่มมอืกับทุก ๆ ผา่ย ทุก ๆ ภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมดว้ย 

ขอขอบคุณไว้ล่วงหนา้มา  ณ  โอกาสนี้ 

 ที่ประชุม - รับทราบ 

 

6.3  อื่น ๆ 
 

นายปัญญา บุญมาค า - โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าได้เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนดีศรีต าบล และจะมี

คณะกรรมการเข้ามาประเมิน ขอความร่วมมือคณะกรรมการทุก ๆ ท่านและ

คณะกรรมการสถานศกึษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ดว้ย 

- โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าได้ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลเน้นในการให้

บุคลากรรวมทั้งนักเรียนให้มีศีลธรรมจรรยามารยาท ต้องขอความร่วมมือทุก ๆ 

ท่าน ได้โปรดงดเว้นน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาจ าหน่ายและดื่มในบริเวณ

โรงเรียนและขอได้ประชาสัมพันธ์ดว้ย 

นายสมบัติ ชมพูชัย - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่น าปัจจัยไปร่วมท าบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการ

ปรับปรุงสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนากู่มา ณ โอกาสนี้ 

นายวิมิตร พุทธโส - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบที่ ได้ให้การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างศาลาสุสานสาธารณะบ้านหาดส้มป่อยและไป

ร่วมท าบุญเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

 

/ปลัด อบต... 
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ปลัด อบต.แมส่าบ - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ใหค้วามรว่มมือในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในพื้นที่อ าเภอสะ

เมิง เขต 9 ทั้ง 3 ต าบลไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น 

 - ในกิจกรรมงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง มีการประกวดผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร มีการประกวดกิจกรรมอื่น ๆ  อีกที่ต้องร่วมด าเนินการ คือ การ

ประกวดส้มต าลีลา ต าบลแม่สาบจะได้ส่ง 1 ทีม และการประกวดผลิตภัณฑ์

การเกษตรขอให้แต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรน าผลผลิตการเกษตรไป

ร่วมประกวด กาดหมั้วครัวฮอมไปลงทะเบียนเพื่อขายได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ

สะเมงิ 

- ขอแม่บ้านทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 10 ท่าน ร่วมการแสดงประกอบขบวนการฝึกสอน

จะให้คุณชนิดาภา ออกไปสอนแตล่ะหมู่บ้าน 

น.ส.ลภัสรดา ตาติวงค์ - ขณะนี้ก าลังเข้าสู่ฤดูแล้งการเกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่าย ขอให้แต่ละหมู่บ้านช่วย

ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรงดการเผาป่า และเผาวัชพืช เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าและ

ลุกลาม ถ้าเกษตรกรท่านใดจะเผาในพื้นที่การเกษตร ขอรับการสนับสนุนจาก

หนว่ยป้องกันไฟป่าได้ 

นางจันทรา ยะมะโน -  ขอขอบคุณนายก อบต. ที่ให้การสนับสนุนแม่บ้านมาด้วยดี  ขอฝากดูแล

งบประมาณให้กลุ่มแมบ่้านจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วย 

ประธานสภา - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบครั้งต่อไป ในสมัยนี้ วัน

พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

 - ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน กิจกรรมทุกสิ่งจะส าเร็จลงได้ก็ด้วย

ความสามัคคีของทุก ๆ ท่าน ขอปิดประชุม 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

  

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2557 

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2557  

 

 

 (นายบุญศรี   วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


