
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันอังคารที่  6  เดือนพฤษภาคม  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.นายรุ่งโรจน์... 
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 4. นายรุ่งโรจน์   ค าสุข   เลขานุการนายก อบต. 

 5. พระครูสุวัฒนวรธรรม    รองเจา้คณะอ าเภอสะเมิง  

 6. พระครูสุภาจารวัตร     เจ้าอาวาสวัดงิว้เฒ่า 

 7. พระครูชาคริยานุรักษ์    เจ้าคณะต าบลแม่สาบ 

 8. พระครูใบฎีกาสุภัทรชัย สุจิตโต   เจ้าอาวาส 

 9. พระก๋อง   ปริปุณณสีโล  รักษาการเจ้าอาวาส 

 10. นายศรีไพร   นิยะรัตน์  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่8 

 11. นายสมศักดิ์  พรหมปัญญา  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่5 

 12. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่10 

 13. นายสมศักดิ์  กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแมส่าบ 

 14. นายเพิ่มพูน  ติยานิน   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่1 

 15. นายรัฐพงษ์  มอรูวี   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่9 

 16. นายทักษิณ   ศรวีรรณะ  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่2 

 17. พลฯ ณัฐพล  กลับถิ่น   ชุดปฏิบัติการฯ 

 18. นายวิมิตร   พุทธโส   ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่7 

 19. นายอินสอน  โกวิทัตว ์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่6 

 20. นางสาวธนพร  จนิาโส   หัวหนา้ศูนย์ฯ ป่าไม้สะเมิง 

 21. นางจันทรา   ยะมะโน   แมบ่้าน หมู ่3 

 22. นางสายพิณ  มีแรง   แมบ่้าน หมู ่7 

 23. นางจันทร์แดง  พะวงษ์   แมบ่้าน หมู ่4 

 24. นางศรจีันทร์  วงษาแก้ว  ประธานแม่บ้าน หมู ่5 

 25. นางศรี   ปัญญะแสง  แมบ่้าน หมู ่10 

 26. นางสาวสงกรานต์  กองรัตน์  ฟารม์ตัวอย่างฯ 

 27. นางอ าภา    ไชยยานะ  แมบ่้าน หมู ่8 

 28. นางจันทร์ศรี  ยิมิสุโท   แมบ่้าน หมู ่2 

 29. นางเสาวลักษณ์  แสนใส   ประธานแม่บ้าน หมู ่6 

 30. นางสาวศิรินภา  มอรูวี   แมบ่้าน หมู ่9 

 31. นายสมบัติ   โคค า   แพทย์ต าบลแมส่าบ 

 32. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

 33. นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.20  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งช่วยกันจัดกิจกรรมงานท าบุญ

ฉลองสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะในงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ประจ าปี 

2557 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ 

1.2 ขอขอบคุณสมาชิกและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทุก ๆ ท่าน ที่เข้าร่วมการจัด

กิจกรรม การเปิดศูนย์ผู้สูงอายุของต าบลแมส่าบ รวมทั้งการบวชภาคฤดูร้อน ด า

หัวผู้สูงอายุในเขตต าบลแม่สาบ เมื่อปีใหม่เมอืงที่ผ่านมา  ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

สมัยสามัญ พ.ศ. 2557 สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 2 

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ด้วยมติ รับรอง 20 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

  - ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

  - ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  - ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

พระครูสุวัฒนวรธรรม - งานปอยหลวงพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ ได้ปัจจัยจากการท าบุญแปดหมี่นกว่า 

บาท  จะได้น้ าไปซื้อเก้าอี้ไว้ที่พระธาตุเวลามีงานก็ไม่ต้องไปยืมตาม

หมูบ่้านต่าง ๆ 

พระครูสุวัฒนวรธรรม - ขอเชญิชวนสมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชนทุกท่านไปร่วมประชุมเพื่อ 

ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการบูรณะพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ในวันที่  25 

พฤษภาคม 2557 

/นายก อบต... 
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นายก อบต.  - ในการประชุมในวันนี้ได้ขอเชญิทุก ๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อขอรับ 

ค าแนะน าในการบริหารงาน ในการด าเนินงานของ อบต. รวมทั้งรับ

ข้อเสนอในการพัฒนาอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ขอให้ทุก ๆ ท่านเสนอ

ได้ เพื่อที่นายก อบต. จะได้น าไปวางเป็นแนวทางและนโยบายในการ

บริหารงานพัฒนาต าบลต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ และได้เสนอประเด็นต่าง ๆ ต่อ นายก อบต. 

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 

    

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 

 

  

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 

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 าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม 2557 

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  

 

 

 

 (นายบุญศรี   วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


