
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2557  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 2 

วันเสาร์ท่ี  15  เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายสมศักดิ์   วงษาแก้ว ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง  รองประธานสภา อบต.  

 3. นายจ ารัส   สาธุเม  สมาชิกสภา อบต. 

 4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ  สมาชิกสภา อบต.   

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประดิษฐ์   ยะมะโน  สมาชิกสภา อบต. 

 7. นายประสิทธิ์  อินตานิ  สมาชิกสภา อบต.  

 8. นายสุชาติ   สุต๋า  สมาชิกสภา อบต.     

 9. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ  สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส  สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา  สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสมชาติ  มะสะบุตร สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสุทิน   ธรรมมัง 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. 
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 5. พระครูสุวัฒนว์รธรรม    เจ้าอาวาสวัดงาแมง 

 6. พระครูสภาจารวัตร     เจ้าอาวาสวัดงิ้วเฒ่า 

 7. พระทิม คมฺภรีธมฺโม     รก. เจ้าอาวาสวัดปางเติม 

 8. นางสาวแพรว  พรหมมา  พยาบาล 

 9. นางสาวนิภาวรรณ  ขาวงาม   เจ้าหนา้ที่เวชกิจฉุกเฉิน 

 10. นายอินสวน  นิยะรัตน ์  ประธานผู้สูงอายุต าบลแม่สาบ 

 11. นายศรีไพร   นิยะรัตน ์  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 8 

 12. นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 

13. นายรัฐพงษ์  มอรูว ี   ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 

14. นายดวงฤทธิ์  สุพรรณ   ชมรมผู้สูงอายุ 

15. นางอัจฉรา   วรหาญ   ครูโรงเรยีนวัดปางเติม 

16. นายก าธร   ชมภูเทศ  ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดอมลอง 

17. นายปัญญา  บุญมาค า  ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดงิว้เฒ่า 

18. นายบุญศรี   สายบุญมา  ก านันต าบลแมส่าบ 

19. นายสมศักดิ์  กาญจนะ  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแมส่าบ 

20. ร.ท.เกียรตศิักดิ์  บุญเกิด   หน.ชป.แม่ตุงติง 

21. จ.ส.อ.ธุนภณ     ซุ่ยอาน   รอง หน. ชป. แมตุ่งตงิ 

22. นายยิ่ง   กลิ่นอบ   ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 4 

23. นายทักษิณ  ศรวีรรณะ  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 2 

24. นายยงยุทธ  ปัญญมา  ประธาน อสม. ต าบลแมส่าบ 

25. นางค าแดง   อุตะมะติง  รองประธานแมบ่้านงาแมง 

26. นายพินธศักดิ์  พุทธชาติ  ปศุสัตว์อ าเภอสะเมงิ 

27. จ.ส.อ.ธนญชัย  สัญญารัตนพิชณ์ ส.ปฏิบัติการโครงการฟารม์ฯ 

28. นายศิร ิ   ใจธรรม   อปพร. 

29. นายจันทร์   มอรูว ี   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 

30. นายอดุลย์   สายบุญมา  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 10 

31. นางสาวสุภาณี  ยาวิลาศ  เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ 

32. นางสาวจุฎารัตน์  แสนใส   เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ 

33. นางเสาวลักษณ์  แสนใจ   ประธานแม่บ้าน หมูท่ี่ 6 

34. นางณชินันทน์  ศรไีพรพนาวัน  แมบ่้าน หมูท่ี่ 6 

/35. นางวรรณา... 
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35. นางวรรณา  ลามู   แมบ่้าน หมูท่ี่ 9 

36. นางลาวัลย์   ธะนะมงคล  แมบ่้าน หมูท่ี่ 9 

37. นางดวงมณ ี  อินตาน ิ  ประธานแม่บ้าน หมูท่ี่ 4 

38. นางจันทร์ศรี  ยิมิสุโท   ประธานแม่บ้าน หมูท่ี่ 2 

39. นางสายพิณ  มีแรง   ประธานแม่บ้าน หมูท่ี่ 7 

40. นางศรีจันทร์  วงษาแก้ว  ประธานแม่บ้าน หมูท่ี่ 5 

41. นางศรี   ปัญญแสง  ประธานแม่บ้าน หมูท่ี่ 10 

42. นางสาวธนพร  จนิาโส   แทนหัวหนา้ศูนย์ฯ ป่าสะเมงิ 

43. นายธวัชชัย  ใจค า   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 

44. นายสุรชัย   ตาแตะ   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 

45. นายพิชัย   บุญมาลา  อาสา 

46. นายอิ่นแก้ว  ไชยานะ   ผูท้รงคุณวุฒิ  หมู่ที่ 2 

47. นายอินสอน  โกวิทัตว์  คกก.ศูนย์วัคซีนต าบล 

48. นายเพิ่มพูน     ติวานิน   ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 1 

49. นายอินสวน  ยาวันโน   ผูสู้งอายุบ้านแมตุ่งตงิ 

50. นายอินทร   พรหมมาลา  อาสา 

51. นายสวยลัก  อุตตะมะติง  อาสา   

52. ส.อ.หญิง วิลาวัลย์  สาธุเม   ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี 

53. นายภสด ี   สมแก้ว   อาสา 

54. นายบรรจง   อนงค์รัตน ์  อปพร. 

55. นายเกียรติชัย  อุตะมะติง  อาสา 

46. นายชัยชนะ   ทองอนิทร์  อปพร. 

47. นายวุฒิพงษ์  อุตะมัง   อาสา 

 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไปร่วมงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวานเยือนถิ่น

ดอกเก๊กฮวยบานที่บ้านอมลอง และของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี พ.ศ.2557   

เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤศจกิายน 2557  ซึ่งงานได้ส าเร็จเรยีบร้อย 

 

/ระเบียบวาระที่ 2 ... 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 

มตทิี่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุมด้วย มตริับรอง 19 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง  

   งดออกเสียง  0  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  ไม่ม ี

     

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557  

ประธานสภา อบต. -  คณะผู้บริหารได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อทราบ ขอเชญินายกฯ ให้รายละเอียด 

นายก อบต. -  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปี 2557 

โดยใช้งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  โดย

สรุปได้ดังนี้ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 116 โครงการ ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.1  แยกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละ

ยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

 1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 8.62 

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

เสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  4.31 

 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศนอ์ย่าง

ยั่งยืนเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 9.49  

 4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เสร็จสิ้น 9 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 7.76 

 

/5. การพัฒนา... 
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 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน เสร็จสิ้น 13 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 

11.2 

 6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเสร็จสิน้ 8 

โครงการคิดเป็นรอ้ยละ  6.90 

 7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี เสร็จสิ้น  14  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 

12.07   

 รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ปรากฏตามเอกสารที่เสนอใหท้ราบ 

ประธานสภา อบต. -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอเชญิสอบถามได้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ  ไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม 

 

 5.2 เรื่องการเปิดโรงเรียนอนุบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ประธานสภา อบต. -  คณะผูบ้ริหารมีแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการศกึษาโดยจะเปิดโรงเรยีน

อนุบาล สังกัด อบต.แม่สาบ ขึ้น และได้น าเรื่องนี้ เข้าที่ประชุมเพื่อขอความ

คิดเห็น ขอเชิญนายกชี้แจง 

นายก อบต. - องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  2 หลัง  และอาคารเดิมอีก  1  หลัง ใน

ด้านอาคารสถานที่นับว่าพร้อมและมีแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการศกึษา

โดยจะเปิดโรงเรยีนอนุบาลขึน้ โดยรับเด็กเล็กในต าบลแม่สาบ และต าบล

ใกล้เคียง  การจะเปิดโรงเรียนอนุบาลในครั้งนี้ ตอ้งขอความคิดเห็นจากทุก ๆ 

ฝา่ย ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดี ผลเสีย และความเห็นชอบของสภา อบต. 

จะให้เปิดขึน้หรือไม่  รวมทั้งขอข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อน าไป

เป็นแนวทางการด าเนินงานด้วย 

พระครูสุวัฒนว์รธรรม -  เป็นนิมิตหมายอันดีที่ อบต.แม่สาบ จะเปิดโรงเรียนอนุบาลของ อบต. ซึ่ง

โรงเรียนอยู่ใกล้วัดแมตุ่งติงเด็ก ๆ จะได้มโีอกาสท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ก็จะได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ่อย ๆ 

นายปัญญา บุญมาค า -  การที่องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ จะเปิดโรงเรียนอนุบาลนับว่าเป็นการ

ดีขอฝากเรื่องคุณภาพการศึกษา ขอให้ อบต.แมส่าบ หาบุคลากรที่จะมา

ปฏิบัติการสอนและจัดท าแผนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

นายสมศักดิ์ กาญจนะ -  ขอให้ อบต. สอบถามไปโรงเรียนในต าบลว่า เมื่อเปิดโรงเรยีนอนุบาลแล้ว จะ

มีผลกระทบต่อโรงเรียนหรือเปล่า เพราะจ านวนเด็กที่จะไปเข้าโรงเรียนลดลง 

/นางดวงมณ.ี.. 
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นางดวงมณี  อินตานิ -  ขอสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เปิดโรงเรยีนอนุบาล เพราะ

จะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในด้านการศกึษา 

นายทองเหรียญ วงษาแก้ว  -  ขอให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ ไปยังผูป้กครองที่มลีูกหลาน น าเอาเด็กมาเข้า

โรงเรียนอนุบาล 

นายจ ารัส  สาธุเม -  การจะให้สภาเห็นชอบ ขอให้ อบต. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน

ต าบลเพื่อเป็นข้อมูลประการเปิดโรงเรียน 

นายก อบต. -  ขอบคุณในความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านที่ข้อเสนอแนะต่อ อบต. ในการเปิด

โรงเรียนอนุบาล 

มตทิี่ประชุม -  ขอให้ อบต.จัดท าข้อมูลการเปิดโรงเรียน ประกอบด้วยงบประมาณบุคลากร 

แผนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นของประชาชนมาเป็น

ข้อมูลเสนอตอ่สภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบเปิดโรงเรียนอนุบาลต่อไป 

 

 5.3 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

ประธานสภา อบต. -  ตามที่นายจ ารัส  สาธุเม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ได้เสนอต่อที่ประชุมคราวที่

แล้วมา ขอให้สภาแต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ เข้ามาด าเนนิกิจการของสภาและ

ควรมีระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ  2  ปี  ซึ่งก็ด าเนินการได้ตามมติของ

สภา อบต. ขอสภา อบต. ลงมติแสดงความคิดเห็นและแนวการด าเนินการเรื่องนี้ 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบด้วยมติ  19  เสียง  ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบ  ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้

ด าเนนิการดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสามัญคณะต่าง ๆ ที่แล้วมาให้สิ้นสุดการด าเนินงาน ในวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

 2. คณะกรรมการชุดใหม่จะแตง่ตั้งในคราวประชุมตอ่ไปและให้มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 3. ในการประชุมคราวนี ้ให้ด าเนนิการตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ก่อน 1 คณะ มกีรรมการทั้งสิ้น 3 คน 

ประธานสภา อบต. -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม โดย

เสนอชื่อทีละคน พรอ้มผูร้ับรอง  2  คน  ให้ครบ  3  คน  เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมส่วนคณะกรรมการคณะอื่นจะแตง่ตัง้ในคราวประชุม

ต่อไป 

 

/ประธานสภา อบต.... 
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ประธานสภา อบต. -  ให้เสนอชื่อคนที่ 1 

นายจ ารัส สาธุเม -  เสนอนายรส  มีแรง  โดยมีนายวีรยุทธ  รัตนพันธ์ และนายบุญปั๋น ไชยานะ 

เป็นผู้รับรอง 

มตทิี่ประชุม -  ไม่มกีารเสนอชื่อคนอื่นอีก  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน  19  

เสียง  ผูไ้ม่เห็นชอบ 0 เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  เสียง  เลือกนายรส  มแีรง เป็น

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. -  ให้เสนอชื่อคนที่ 2 

นายประดิษฐ์ ยะมะโน -  เสนอนายประสิทธิ์  อนิตานิ  โดยมีนายสมชาติ  มะสะบุตร และนายวิโรจน ์

ลาเซอร์ เป็นผู้รับรอง 

มตทิี่ประชุม -  ไม่มกีารเสนอชื่อคนอื่นอีก  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือกนายประสิทธิ์ 

อินตานิ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยคะแนนเห็นชอบ  19  เสียง 

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภา อบต. -  ให้เสนอชื่อคนที่ 3 

นายทองเหรียญ วงษาแก้ว  -  เสนอนายธนศร  เครือค ามะ  โดยมีนายบุญศรี  วงษาแก้ว  และนายบุญศรี  

สิงหต์๊ะ  เป็นผู้รับรอง 

มตทิี่ประชุม -  ไม่มกีารเสนอชื่อคนอื่นอีก  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบเลือกนายธนศร  

เครือค ามะ  เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมด้วยคะแนนเห็นชอบ  

19  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

ประธานสภา อบต. -  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้คัดเลือกคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาครบแล้ว  3  คน  คระกรรมการชุดนีจ้ะปฏิบัติงานตั้งแต่

วันที่  1  มกราคม  2558  เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  ธันวาคม  2559 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

นายก อบต. -  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเก๊กฮวยจน

ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ แม้จะมีอุปสรรคบ้างก็แก้ปัญหา

ไปได้ดว้ยดี ขอขอบคุณอีกครั้งหน่ึง 

ประธานสภา อบต. -  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี ้ขอ

ปิดประชุม 

 

 

/ปิดประชุมเวลา... 
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ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

               (ลงชื่อ)          ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 15 

พฤศจกิายน 2557 แล้ว 

 

 

 (นายรส  มแีรง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

      (นายจ ารัส  สาธุเม)            (นายประสิทธิ์  อินตานิ) 

 กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 

   (นายสมบุญ  แสงหมื่น)                   (นายธนศร  เครือค ามะ) 

กรรมการฯ         กรรมการฯ 

 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน 

2557 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2557  

 

 

 (นายสมศักดิ ์  วงษาแก้ว) 

ประธานสภา  อบต.แม่สาบ 

ผูต้รวจบันทึกการประชุม 
 


