
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

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

วันพฤหัสบดีที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 2. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.  

 3. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  สมาชิกสภา อบต. 

5. นายประสิทธิ์  อินตานิ  สมาชิกสภา อบต.   

 6. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต.     

 8. นายสมศักดิ์   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายรส    มีแรง  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสุทิน   ธรรมมัง สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสมชาติ  มะสะบุตร 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. นางสาว... 
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 5. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วที่ประชุมได้เลือกนายทองเหรียญ  วงษาแก้ว ให้เป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลชั่วคราว เพื่อด าเนนิการประชุมในครั้งนี้ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันนี ้ 

ขอให้ที่ประชุมพิจาณาเลือกผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถมาด ารงต าแหน่งประธานใน

การเลือกย่อมมผีูท้ี่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือก จึงขอฝากให้ที่ประชุมตระหนักถึง

ความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการท างานของสภาเป็นการท างานในรูปของหมู่คณะ 

การท างานต้องได้รับความรว่มมอืจากทุกคน 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

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

 มตทิี่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่สาบ ด้วยมติ 19 เสียง  

   ไม่มผีูไ้ม่รับรอง ไม่มีผู้งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

 ประธานสภาฯ -  ในระเบียบวาระนีเ้ป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  

ขอให้ที่ประชุมพิจาณา โดยเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกทีละรายชื่อไม่จ ากัด

จ านวน โดยผูท้ี่ได้รับการเสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และสมาชิกแต่ละ

คนมีสทิธิรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน และสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง

เดียว ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผูท้ี่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานได้ 
 

นายวีรยุทธ รัตนพันธ์ -  เสนอรายชื่อ นายสมศักดิ์ วงษาแก้ว โดยมี  นายจ ารส  สาธุเม  

(สมาชิกสภา หมู ่2)     และนายบุญปั๋น ไชยานะ เป็นผู้รับรอง 
 

นายประสิทธิ์  อนิตานิ -  เสนอ  นายประดิษฐ์  ยะมะโน โดยมี นายบุญศรี  สิงหต์๊ะ 

(สมาชิกสภา หมู ่3)     และนายเจรญิ  โปทา  เป็นผู้รับรอง 

/นายจ ารัส... 
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นายจ ารัส  สาธุเม -  เสนอ  นายรส  มีแรง  โดยมี  นายขจร  ลาเซอร์   

(สมาชิกสภา หมู ่1)     และนายสมบุญ  แสงหมื่น  เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ  -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีกขอให้ที่ประชุมเลือกผู้ที่สมควรโดยเขียนชื่อได้เพียง  

1  ช่ือ ลงในกระดาษ และจะได้นับเป็นคะแนนตอ่ไป 

นายประดิษฐ์  ยะมะโน -  ขอถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร

(สมาชิกสภา หมู ่3)     ส่วนต าบล 

 ประธานสภาฯ -  ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ คือ นายสมศักดิ์ วงษาแก้ว  

    และนายรส มีแรง 

ที่ประชุม -  เมื่อสมาชิกสภาได้เขียนชื่อลงคะแนนเรยีบร้อยแลว้ ประธานได้เชิญสมาชิก 

    สภา 2 ท่าน คือ  นายธนศร  เครือค ามะ และนายขจร ลาเซอร์ เป็นผู้ที่นับ     

    คะแนน ผลการนับคะแนนการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

    แมส่าบ คือ นายสมศักดิ์ วงษาแก้ว ได้คะแนน 15 (สิบห้า) คะแนน นายรส    

    มีแรง  ได้คะแนน 4 (สี่) คะแนน 

 ประธานสภาฯ -  ผลการเลือกประธานสภา อบต.แม่สาบ ผูท้ี่ได้รับเลือก คอื นายสมศักดิ์  

    วงษาแก้ว 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

 ประธานสภาฯ  -  ต าแหน่งที่วา่งลงมีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกต าแหน่งของ 

       เชญิสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อต่อไป 
 

นายเจรญิ  โปทา -  เสนอ นายรส  มแีรง  โดยมี นายประดิษฐ์ ยะมะโน และ นายทองเหรยีญ  

(สมาชิกสภา หมู ่7)     วงษาแก้ว เป็นผู้รับรอง 
 

นายศักดิ์ชัย แสนใส -  เสนอ นายวีรยุทธ  รัตนพ์ันธ์  โดยมี นายธนศร  เครือค ามะ และ  

(สมาชิกสภา หมู ่6)     นายบุญศรี สิงหต์๊ะ  เป็นผู้รับรอง 
 

นายจ ารัส  สาธุเม -  เสนอ  นายบุญปั๋น  ไชยานะ  โดยมี นายประสิทธิ์  อินตานิ และนายสมชาติ 

(สมาชิกสภา หมู ่1)     มะสะบุตร เป็นผู้รับรอง 
 

นายขจร  ลาเซอร์ -  เสนอ  นายจ ารัส  สาธุเม  โดยมี  นายวีรยุทธ  รัตน์พันธ์  และนายวิโรจน ์ 

(สมาชิกสภา หมู ่9)     ลาเซอร์ เป็นผู้รับรอง 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ -  ให้สมาชิกลงคะแนนให้ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท่านละ  1  

รายชื่อโดยเขียนช่ือลงคะแนนตอ่ไป 

 ที่ประชุม -  เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ได้เชิญสมาชิกสภา 2 ท่าน คือ นายธนศร   

เครือค ามะ และนายขจร  ลาเซอร์ นับคะแนน ผลการนับคะแนน มีดังนี้ 

  นายรส  มีแรง    ได้ 5 คะแนน  

นายวีระยุทธ  รัตนพันธ์ ได้ 4 คะแนน  

นายบุญปั๋นไชยานะ  ได้ 5 คะแนน 

นายจ ารัส  สาธุเม ได้  5  คะแนน 

ดังนัน้ ประธานจงึให้ลงคะแนนใหม่ โดยใหล้งคะแนนให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน 3 ท่าน  

คือ นายรส มีแรง , นายบุญปั๋น  ไชยานะ และ นายจ ารัส  สาธุเม ผลการ

ลงคะแนนใหม ่มีดังนี้ 

นายรส  มีแรง    ได้ 7 คะแนน  

นายบุญปั๋นไชยานะ  ได้ 5 คะแนน 

นายจ ารัส  สาธุเม ได้ 7  คะแนน 

ดังนั้น  ประธานจึงให้ลงคะแนนใหม่ ให้กับผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน คือ นายรส มีแรง 

และนายจ ารัส  สาธุเม  ผลการลงคะแนนใหม ่มีดังนี้ 

นายรส  มีแรง    ได้ 13 (สิบสาม) คะแนน  

นายจ ารัส  สาธุเม ได้ 6  (หก) คะแนน 

ประธานสภาฯ  -  ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผู้ที่ได้รับเลือก 

คือ นายรส  มแีรง 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

ประธานสภาฯ -  เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ขอลาออกต่อที่ประชุม ดังนั้น 

จึงต้องเลือกเลขานุการสภา  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น

เลขานุการสภา 

นายสุทิน  ธรรมมัง -  เสนอ  นายณรงค์เดช   ไชยมูล  โดยมี นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว 

(สมาชิกสภา หมู ่8)     และ นายสมบุญ  แสงหมื่น   เป็นผู้รับรอง 

 ประธานสภาฯ -  ไม่มผีูใ้ดเสนออีกดังนั้นผู้ที่เป็นเลขานุการสภา อบต. คือ นายณรงค์เดช  

    ไชยมูล 

 

/ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

 นายก อบต. -  การออกฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตต าบลแมส่าบ อบต.แม่สาบ ขอรับการ 

สนับสนุนจาก อบจ.เชียงใหม่ ให้มาท าการฉีดพ่นหมอกควันในเขตต าบลแม่สาบ

ทุกหมู่บ้าน เริ่มฉีดพ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่  19 เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน

ช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับผูท้ี่ปฏิบัติงานด้วย 

นายก อบต. -  อบต.แม่สาบ ได้ออกท าประชาคมต าบลแม่สาบ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท า

แผนพัฒนาต าบล โดยเริ่มออกท าประชาคมตั้งแต่วันที่ 19 เป็นต้นไป ขอเชิญ ส.

อบต.ทุกท่าน เข้าร่วมท าประชาคมในหมูบ่้านของท่านด้วย 

ปลัด อบต. -  วัคซีนพิษสุนัขบ้า ที่ อบต.แม่สาบ ได้รับมาจาก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เมื่อ

หมู่บ้านได้น าไปฉีดเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลการด าเนินงานให้ อบต. ทราบ

ด้วย 

ประธานสภาฯ -  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  ขอเชิญสมาชิกทุก ๆ ท่าน ร่วมประชุม

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณะปรงโคนาคพระธาตุม่อนเปี๊ยะ  ณ  ศาลาบ าเพ็ญ

บุญพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 

   -  ขอขอบคุณผูเ้ข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมส่าบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

/(นายจ ารัส... 
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      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2557  

 

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


