
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 1  คร้ังท่ี 2 

วันจันทร์ที่  24  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 2. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 3. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

4. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 5. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   สมาชิกสภา อบต.     

 6. นายประสิทธิ์   อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 8. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 14.  นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 15.  นายวิโรจน์  ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 16.  นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 17.  นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูข้าดประชุม 

1.  นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

2.  นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

 

/4. นางสาวชิรยากร... 
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 4. นางสาวชริยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5. นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  

 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

 

   นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุม

แล้ว  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเข้าหอ้งประชุม  โดยมีนายรส  มี

แรง     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล แม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  และได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 

ประธาน  -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  

2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งที่ประชุม 

ประธาน  -  ขอมตริับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  16  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง      

    งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

/ระเบียบวาระที่ 5 ... 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 การเลือกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

ประธาน  -  ในระเบียบวาระนี้ เป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ เนื่องจากนายประดิษฐ์ ยะมะโน ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยได้ยื่นใบลาออกต่อนายอ าเภอสะเมิง ท า

ให้ต าแหน่งประธานสภา อบต. ว่างลง และอ าเภอสะเมิงได้แจ้งให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล แม่สาบตามหนังสืออ าเภอสะเมิง ที่ ชม 0023.25/0536 

ลงวันที่  17 กุมภาพันธ์  2563 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ประกอบกับใน

ห้วงระยะเวลานี้ยังเป็นห้วงเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 

สมัยที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้า

ร่วมประชุมเพื่อด าเนินการเลือกประธานสภา อบต. ในการนี้ให้ที่ประชุม

พิจารณา โดยเสนอผู้ที่สมควรได้รับเลือกทีละรายชื่อ   ไม่จ ากัดจ านวน โดยผู้ที่

ได้รับการเสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  และสมาชิกสภาฯ แต่ละคน

มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ

เลือกเป็นประธานได้ 

นายสุชาติ  สุต๋า  -  เสนอชื่อ นายบุญศรี  วงษาแก้ว  โดยมี  นายจ ารัส  สาธุเม และ   

นายบุญปั๋น  ไชยานะ  เป็นผู้รับรอง 

นายบุญศรี สิงหต์๊ะ -  เสนอ นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว  โดยมี  สุทิน  ธรรมมัง และ   

นายวีรยุทธ  รัตนพันธ์  เป็นผู้รับรอง 

ประธาน -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก ขอให้ที่ประชุมเลือกผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น

ประธานสภา อบต.  โดยเขียนชื่อได้เพียง  1  ชื่อ  ลงในกระดาษและจะได้

นับเป็นคะแนนตอ่ไป 

ที่ประชุม  -  เมื่อที่ประชุมได้เขียนช่ือลงคะแนนเรยีบร้อยแล้ว  ประธานได้เชญิสมาชิกสภา

ฯ  คือ ประสิทธิ์   อนิตานิ และนายวีรยุทธ  รัตนพันธ์  เป็นผู้นับคะแนน  โดยได้

นับคะแนนจากรายชื่อที่สมาชิกสภาฯ ได้เขียนลงคะแนนทีละใบจนครบทั้ง 16 

ใบ ปรากฏผลการลงคะแนนเลอืกประธานสภา อบต.  ดังนี้ 

 

 

/นายบุญศรี ... 
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 1. นายบุญศรี  วงษาแก้ว  ได้คะแนน   6 (หก) คะแนน 

 2. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว  ได้คะแนน   9 (เก้า) คะแนน 

 3. งดลงคะแนน    1    เสียง 

ประธาน -  ผลการเลือกประธานสภา อบต.แม่สาบ ผูท้ี่ได้รับเลือก คือ นายทองเหรียญ 

วงษาแก้ว และจะได้สง่ผลการเลือกใหน้ายอ าเภอสะเมิงแต่งตัง้ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

     

นายก อบต. - ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมท าบุญงานสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะโดยพร้อม

เพรียงกันโดยวันที่ 7 มีนาคม 63 เป็นวันแต่งดาจะมีการอบรมสมโภชน์กวน

ข้าวมธุปายาส ตลอดคืนในวันที่ 8 มีนาคม 63 เป็นวันท าบุญสรงน้ าพระธาตุ

ม่อนเปี๊ยะมีกิจกรรมท าบุญทั้งวัน 

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเวลานี้เข้าสู่ฤดูร้อน ท าให้สภาพ

ภูมอิากาศแหง้แล้ง ก่อให้เกิดภัยต่าง ๆ แก่ราษฎร เชน่ หมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง 

ขาดน้ าอุปโภคบริโภคเป็นต้น รวมทั้งพายุฤดูร้อน ขอให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังและ

เตรียมพร้อมรับสถานการณเ์มื่อเกิดภัย 

ประธาน  -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี ้ขอแสดง

ความยินดีกับประธานสภาคนใหม่ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมระชุม

สภาในครั้งนีด้้วย  ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   11.30 น. 

 

 

               (ลงชื่อ)    ณรงค์เดช    ไชยมูล   ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 


