
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันพฤหัสบดีที่  13  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ผูเ้ข้าประชุม 

1. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   ประธานสภา อบต.   

2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  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. นายสมชาติ  มะสะบุตรนาย  สมาชิกสภา อบต. 

 14.  สุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 15.  นายวิโรจน์  ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 16.  นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 17.  นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 18.  นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูข้าดประชุม 

 1.  นายขจร   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

 3.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต.  
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 4.  น.ส. ชิรยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

 5.  พระครูสุวัฒนว์รธรรม วัดงาแมง  เจ้าคณะอ าเภอสะเมงิ 

 6.  พระครูชาคริยานุรักษ์ วัดแม่ตุงตงิ  เจ้าคณะต าบลแมส่าบ 

 7. พระครูสุพรหมธรรมาภวิัฒน์  วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 

 8. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

 9.  นายสมศักดิ ์  กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแมส่าบ 

 10. นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 5 

 11. นายยิ่ง   กลิ่นอบ   ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 4 

 12. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 10 

 13. นางบัวไหล   ทิพพะละ  แมบ่้านทุ่งยาว หมู ่10 

 14. นางดารณ ี   ปัญญะแสง  แมบ่้านงาแมง หมู ่3 

 15. นางเสาวลักษณ์  แสนใส   ประธานแม่บ้านขุนสาบ หมู ่6 

 16. นางลาวัลย์   ธะนะมงคล  ประธานแม่บ้านนากู่ หมู ่9 

 17. นางวรรณา  ลาเซอร์   แมบ่้านนากู่ 

 18. น.ส.สายสุนีย์  กลันยา   ครู คศ. 1 

 19. นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 20. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 21. นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

   

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

 นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ผูท้ี่มาประชุมและได้ลงลายมอืชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุม  โดยมีนายประดิษฐ์  ยะมะโน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แมส่าบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.25๖3  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยแรกในปีนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

-  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทุก ๆ ท่านที่ให้ความ

ร่วมมือไปร่วมกิจกรรม งานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงประจ าปี ๒๕๖3 

เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 4   คร้ังท่ี ๑ 

ประธานสภา อบต. -  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบสมัยสามัญ

ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 4  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.  

2562  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งในที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. -  หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

2562  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนน  

17  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง  

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

   -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

แม่สาบประจ าปี พ.ศ.2563 

ประธานสภา อบต. -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๔ ข้อ 21 ก าหนดใหส้ภาองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น ก าหนดสมัยประชุม ดังนี้  

1. ให้ก าหนดว่าในปี พ.ศ. นี ้จะก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญทั้งหมดกี่สมัย 
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   2. แตล่ะสมัยในปี พ.ศ. นี ้จะเริ่มสมัยเมื่อใด 

   3. แตล่ะสมัยจะก าหนดให้มีกี่วัน 

   4. ก าหนดสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน  ดังนี้  

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมด้วย ตามรายละเอียดและประเด็น  

ต่าง ๆ ตามที่แจง้ให้พจิารณา 

มตทิี่ประชุม  - เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ด้วยมติเห็นชอบ  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0   

เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง  โดยได้ก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

   1. สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563  ก าหนดทั้งหมดม ี4 สมัย 

   2. แตล่ะสมัยประชุมในปี พ.ศ. 2563  ก าหนดดังนี้ 

   - สมัยที่ 1   ได้ก าหนดไว้เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ก าหนดไว้ วันที่  11 

กุมภาพันธ์  –  25 กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด  15  วัน 

- สมัยที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 7 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่  21  พฤษภาคม  2563  

มีก าหนด  15  วัน 

- สมัยที่ 3 ตั้งแตว่ันที่  13 สิงหาคม  ๒๕63  ถึงวันที่  27  สิงหาคม  2563  

มีก าหนด  15  วัน 

- สมัยที่ 4 ตั้งแตว่ันที่  25 พฤศจกิายน  2563  ถึง  9  ธันวาคม 2563 

มีก าหนด  15  วัน 

3. ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  สมัยที่ 1 มีก าหนด  15  วัน  

ตั้งแตว่ันที่  9  กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์   2564 

     

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

 

นายก อบต. - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไปร่วมงานสตรอเบอรี่และของดอี าเภอสะเมิงในส่วนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบที่รับผิดชอบ ทั้งการร่วมขบวนแห่ การร่วมเป็น

ก าลังใจในการประกวดลูกทุ่งแดนท์เซอร์ ธิดาชนเผา่ ธิดาสตรอเบอรี่ ฯลฯ หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าในกิจกรรมต่อ ๆ ไปคงได้รับความรว่มมอืจากท่านเป็นอย่างดี 

 - ในเดือนหน้าจะมีการท าบุญสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 

๒๕๖3 ในการจัดกิจกรรมปีนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมก็ขอค าปรึกษาในที่ประชุม วันนี้มี

ท่านพระครูสุพรหมธรรมาภวิัฒน์วัดพระบรมธาตุผาส้มมาร่วมประชุมด้วย 
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พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน ์ - การท าบุญสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะในปีนี้ ก็คงจัดกิจกรรมตามที ่

 เคยท ามาและเพิ่มเติมสิ่งที่ควรท าที่เหมาะสมกับประเพณี  

 - น้ าที่น ามาสรงพระธาตุจะได้ไปท าพิธีตักเอาที่ขุนน้ าแม่ขานที่ดงสามหมื่น 

 - มีขบวนแหน่้ าสรงพระธาตุจากสามแยกบ้านหาดส้มป่อยเข้าพระธาตุ 

 - ผา้หม่พระธาตุจะแหใ่นขบวนแล้วน ามาท าพิธีถวาย 

 - ในการเตรียมงานขอความร่วมมอืจากทุกหมู่บ้าน 

 - ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบทุกหมู่บ้าน 

พระครูชาคริยานุรักษ์ - ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมท าบุญงานสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะโดยพร้อมเพรียง

กันโดยวันที่ 7 เป็นวันแต่งดาจะมีการอบรมสมโภชน์กวนข้าวมธุปายาสตลอดคืน

ในวันที่ 8 เป็นวันท าบุญสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะมีกิจกรรมท าบุญทั้งวัน 

ปลัด อบต. - จากนี้ไปจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้งขอให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังการเกิดหมอกควันไฟป่า 

การเผาป่าเศษวัชพืชเศษไม้ต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดปัญหาหมอกควัน   

 - ให้หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการท าแนวป้องกันไฟป่าขอรับการ

สนับสนุนมายัง อบต. ดว้ยเพื่อที่จะเบิกจ่ายสนับสนุนต่อไป 

นายก อบต.  - ขอเ ชิญสมาชิกสภาทุกท่านไปร่ วมกิ จกรรมจั งหวัด เคลื่ อนที่ ผู้ ว่ าพบ

 ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 63 ตั้งแตเ่วลา 09.00 

 น. เป็นต้นไป 

  - ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญปอยหลวงวัดแม่ตุงติง ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 

 2563 โดยร่วมแหค่รัวตานของ อบต. ในเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 63 

ประธานสภา  -ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิ 

ที่ประชุม  - รับทราบ และไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธานสภา - ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน ขอนัดประชุมสภาครั้ง

ต่อ ไป ในสมัยประ ชุมนี้  โดยจะประ ชุมในวันที่  24 กุมภาพันธ์  2563                      

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เวลา 09.00 น.                

ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา   11.30 น. 

 

 

               (ลงชื่อ)            ณรงคเ์ดช  ไชยมูล        ผู้บันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 


