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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 
   เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อแจ้งให้ทราบ 

- เนื่องจากวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  นี้เราได้ต้อนรับปลัดคนใหม่ท่ีย้ายมาจาก 
อบต.หัวง้ม คือ    ปลัดลาวัลย์  ค าแสนยศ เป็นปลัดที่ได้พัฒนา ต าบลหัวง้ม และมี 
ชื่อเสียงในหลายๆด้าน ผมในนามประธานสภา อบต.แม่อ้อ ขอต้อนรับท่านด้วยความ 
ยินดี 
 



 
 

- ๓ – 
 

- วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๗  นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ของเราก็ได้รับ
ต าแหน่งเป็น ก.จังหวัด อีกเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับ นายก สมคิด  ศรีมูล
ด้วยครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)   เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ (ครั้งที่  ๑) ประจ าปี  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
ที่ผ่านมาโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่อ้อ (กองช่าง)   
โอนเพิ่มงบประมาณอุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (ส านักงานปลัด) 
จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท.๐๘๐๘.๒/๒๐๙๗๖-๒๑๐๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการโอน
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนกระจายอ านาจ 
ให้แก่ อปท. งวดที่ ๑ (นายสมคิด  ศรีมูล ผู้เสนอญัตติ) 

นายสมคิด  ศรีมูล สวัสดีประธานสภา อบต.แม่อ้อ ท่านปลัด และสมาชิกอบต.แม่อ้อ ทุกท่าน  ผมขอยินดี   
นายก อบต.แม่อ้อ ต้อนรับ ปลัดลาวัลย์  ค าแสนยศ ซึ่งได้ย้ายมาประจ าอยู่ต าบลแม่อ้อของเรา เมื่อวันที่ 

๑๖ มกราคม  ๒๕๕๗ ผมก็ได้รับเลือกตั้งเป็น ก.จังหวัด เป็นตัวแทนของนายกของ
จังหวัดเชียงรายครับ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ ๓ ผมขอเชิญ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ ได้แจ้งเรื่อง 
อุทกภัยต่างๆ ที่ผ่านมาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบครับ 

พ.จ.อ.ยงยุทธ  ค าเขื่อน  เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. ปลัดอบต. และสมาชิกอบต.แม่อ้อทุกท่าน เนื่องจาก 
จพง.ป้องกันฯ ข้อมูลความเสียหายภัยฉุกเฉินที่ผ่านมา ต าบลแม่อ้อได้รับความเสียหาย สรุปมี ๔ ครั้ง 

๑.  อุทกภัยโซนร้อน เซบี ได้ท าการรายงานประกาศภัยพิบัติเมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖    
 หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายคือ หมู่ที ่๒,๓,,๔,๖,๗,๘,๙,๑๒,๑๔,๑๕,๑๘,๒๐   
เกษตร 
 อ าเภอ แจ้งว่าได้รับความช่วยเหลือเร็วๆนี้ครับ รออนุมัติจาก ครม. ครับ 

๒.  อุทกภัยมังคุด ประกาศภัยพิบัติเมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ หมู่บ้านที่ได้รับความ  
 เสียหาย คือ หมู่ที ่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐ เสนออ าเภอ เข้าสู่  
 จังหวัดเรียบร้อยครับ รอมติ ครม.เช่นกันครับ 

๓.  มรสุม ประกาศภัยพิบัติ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย คือ      
 หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,๑๙,๒๐ ครับ เสนอไปติดตามเรียบร้อย  
 รอมติ ครม. เช่นกันครับ 

๔.  โรคระบาดในนาข้าว น้ าท่วม เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ผมได้ติดตามไปทาง 
                          เกษตรอ าเภอและอ าเภอได้รายงานสู่จังหวัด รอคณะกรรมการจังหวัดรายงานต่อไป  
                          ครับ 
 
 



 
 

- ๔ - 

- ส าหรับสิ่งสาธารณประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน ผมได้ติดตามไปยังจังหวัด ตอนนี้
จังหวัดไม่สามารถช่วยเหลือได้  เนื่องจากขาดงบประมาณ เพราะตอนนี้จังหวัดเหลือ
งบประมาณเพียง     ๙๔ บาท ดังนั้น จังหวัดจะท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีก
ครั้งครับ 

นายสมคิด  ศรีมูล  ผมขออนุญาต เข้าสู่ระเบียบว่าที่ ๓ ตามท่ีผมได้เสนอสู่สภาฯ ขอโอนงบประมาณ และ
นายก อบต.แม่อ้อ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าตลาดกลาง  

อบต.แม่อ้อ เดิมเงินอุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานตั้งไว้ หมู่บ้านละ 
๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีหนังสือหนังสือสั่งการจากรัฐบาล ให้เพิ่มเงินอุดหนุนอีก
หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงได้ท าการโอนจากงบ
ของโครงการปรับปรุงไฟฟ้า ที่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาทตอนนี้จะโอนออก ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานครับ  ผมขอเสนอต่อสภาฯเพ่ือขอความ
เห็นชอบเพื่อจะได้ด าเนินการต่อไปสมาชิกท่านไดมีความคิดเห็น อย่างไรเชิญเสนอความ
คิดเห็นได้ครับ 

นายอินตา  เมืองมูล  จากที่ท่านนายกได้เสนอ และแสดงความเห็นความจ าเป็นต่อสภาฯน มีสมาชิกท่านได
ประธานสภาฯ  ต้องการออกความคิดเห็นอย่างไร ผมขอเชิญครับ 

นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว   เรียนประธานสภาฯ ท่านปลัด ท่านนายกฯ และสมาชิกทุกท่าน จากที่ท่านนายกฯ      
ส.อบต.หมู่ที่ ๗  ได้ขอโอนงบฯ ครั้งนี้ ผมเห็นด้วย เนื่องจากกิจกรรม อสม. ก็มีมากมายพอสมควร ดังนั้น 

ผมเห็นชอบกับการเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ครับ 

นายอินตา  เมืองมูล   มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ด้วยครับ         

ที่ประชุม    รับทราบ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๘  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 

มติที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอก       
ล าเหมืองสาธารณะสายอ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ (กองช่าง) ตั้งไว้ ๙๘,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ สายห้วยพระบาทสี่รอยถึงหนอง
ผา เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะสายอ่างหนองผา
ถึงห้วยสองสบ (กองช่าง) ตั้งไว้๙๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะสายอ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ (นายสมคิด  ศรีมูล  ผู้เสนอญัตติ) 

นายสมคิด  ศรีมูล  ตามท่ีผมได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  นั้นเหตุผลคือ 
นายก อบต.แม่อ้อ ขอเปลี่ยนชื่อรายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ แต่การด าเนินการและงบประมาณ  

 



 
 

- ๕ - 

 
ยังคงเหมือนเดิม  สมาชิกสามารถเปิดดูข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๐ ข้อ ๓ โครงการขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะ สายอ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะสายห้วยพระบาทสี่รอย 
ถึงหนองผา เปลี่ยนเป็นค่าด าเนินการขุดลองล าเหมืองสาธารณะสายอ่างหนองผาถึงห้วย
สองสบครับสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นอย่างไร เชิญได้ครับ 

นายอินตา  เมืองมูล  จากที่ท่านนายก อบต.เสนอมีสมาชิกท่านใดสงสัยบ้างครับ 
ประธาน สภาฯ 

นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย  จากที่มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการด าเนินการจะต้องเหลือหรือไม่ครับ 
ส.อบต.หมู่ที ่๑๔ 

นายสมคิด  ศรีมูล  จากที่มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณคงเดิมครับ เพียงแต่เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงที่ได้แจ้ง
นายก อบต.แม่อ้อ เบื้องต้น 

นายอินตา  เมืองมูล   จากที่ท่านนายก ได้อธิบายถึงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงผมหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจทั่วกัน
ประธานสภาฯ  ครับยังมีสมาชิกท่านใด ยังมีข้อสงสัยเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๗ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
           ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
           งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

นายอินตา  เมืองมูล  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ผมขอเชิญปลัด ลาวัลย์  ค าแสนยศ แนะน าตัวให้กับ
ประธานสภาฯ  สมาชิกครับ 

นางลาวัลย์ ค าแสนยศ    ท่านนายก อบต. ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางลาวัลย์ 
ปลัด อบต.แม่อ้อ          ค าแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ ดิฉันได้มีประสบการณ์ท างานมา ๑๗ ปี บรรจุครั้งแรกที่   

ต.ป่าแดด  อ.แม่สรวย และ ต.หัวง้ม วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานใน
ต าบลแม่อ้อ ถึงแม้ว่าดิฉันเคยประสบผลส าเร็จมามากมายจาก ต.หัวง้ม แต่การท างานที่
จะประสบความส าเร็จก็ต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่ายช่วยกันค่ะ และต้องขอขอบคุณ 
ต.แม่อ้อ ที่ให้โอกาสดิฉันได้มาร่วมงาน ดิฉันจะต้องอาศัยทุกท่าน และคงต้องรบกวน
ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ                            

นายอินตา  เมืองมูล     ครับ การแนะน าตัวของ ท่านปลัด ผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านคงได้เห็นและรู้จักท่านนะครับ 
ประธาน สภาฯ            ผมก็หวังว่าคณะบริหาร สภาฯ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านก็คงจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปครับ 
           ต่อไปผมขอเชิญ นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย ผู้เสนอญัตติอภิปรายทั่วไป ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕         ญัตติอภิปรายท่ัวไป (นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย ผู้เสนอญัตติ) 

นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย ตามท่ีได้มีการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๗ ผมได้เสนอญัตต ิ 
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   ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ อภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่ในการบริหารการจัดการและในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๗ 
ดังนั้นจึงอยากฝากให้ท่านประธานฯ ฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม 
งบประมาณ ที่ได้ตั้งไว้ ส่วนหัวข้อที่ผมจะอภิปราย ผมจะน าเรียนในโอกาสต่อไปครับ 

นายอินตา  เมืองมูล     ผมขอเชิญผู้รับรอง คนที่ ๑ คือ นายถาวร  หลักคง ได้อภิปราย ครับ 
ประธาน สภาฯ           

นายถาวร  หลักคง       ผมขอบคุณท่านประธานฯ จากท่ีท่านพงษ์พันธ์  ค าน้อย  ได้เสนอญัตติอภิปรายทั่วไป  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑  ผมมีอยู่ ๒ เรื่องท่ีจะ อภิปราย ครับ 

๑. การก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่นี้ ได้ใช้งบประมาณผ่านสภาฯ จ านวน    
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอนคณะบริหารชุดก่อน ผมเห็นว่าอาคารก่อสร้างไม่สมบูรณ์ 
ไม่มีรายละเอียดในการสร้าง  เช่น มีรอยแตกร้าวอยู่หลายจุด  ผมอยากให้ผู้ตรวจ
สอบเข้าไปตรวจสอบ และติดตามการท างานของผู้รับเหมาอยา่งเข้มงวดครับ 

๒. ประธานสภาฯท าหน้าที่  บกพร่องต่อสภา เรื่องกีฬาท้องที่ ท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗   
เนื่องจากมีข้อตกลงการไปให้ก าลังใจนักกีฬา เฉพาะฟุตบอล  แต่สุดท้ายมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ไปเชียร์กีฬาทุกประเภท วันพ่อ วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ผมคิดว่า
ไม่ควรให้เป็นกิจกรรม เพราะทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับบางเรื่องที่
ไม่ควรพูดที่ห้องประชุม เช่น เรื่องส่วนตัว ผมอยากให้ใช้ค าพูดที่เหมาะสมมากกว่านี้
ครับ 

นายอินตา  เมืองมูล   ผมขอเชิญผู้รับรองคนท่ี  ๒  นายพิภพ  ธิมา ได้อภิปราย ครับ 
ประธาน สภาฯ 

นายพิภพ  ธิมา   ท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านปลัด ครับ ผมเป็นผู้รับรองญัตติอภิปรายทั่วไป      
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผมก็มีเรื่องอภิปราย ๒ – ๓ เรื่อง ขอไว้อภิปรายในล าดับต่อไปครับ 

นายอินตา  เมืองมูล   จากที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายนั้นเป็นสิ่งดีครับ เพราะจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข ในล าดับ
ประธาน สภาฯ  ต่อไป 

-   งานสร้างอาคารแห่งใหม่ เราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแล เพ่ือจะได้สิ่งที่ดีส าหรับต าบล 
    แม่อ้อเรา ผมจะขอเชิญ ฝ่ายที่ควบคุมดูแลมาอภิปรายต่อไปครับ 
- เรื่องการท าหน้าที่ กิจกรรมต่างๆของสภาฯ นั้น ทุกเรื่องผมได้มีการหารือจากสมาชิก

และขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งครับ 
ผมขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ ชี้แจงถึงอาคารส านักงานแห่งใหม่ครับ 

นายวรรณ  โยปินตา  เรียนท่านนายก ท่านปลัด ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ จากการสร้าง
ผอ.กองช่าง  อาคารส านักงานเราได้มีการแก้ไข แบบโดยไม่มีการปูกระเบื้อง ชั้น ๑ -๒  และได้แจ้ง 

ผ่านสภาไปแล้วตอนนี้ผู้รับเหมาได้ส่งงานเรียบร้อยแล้ว  จากที่ท่านสมาชิกได้เห็น 
ข้อบกพร่อง เช่น รอยแตกร้าว นั้น ตอนนี้ ผู้รับเหมาก็ยังไม่ละเลย ยังมีการแก้ไขอยู่ครับ 
ผู้รับเหมาจะเก็บรายละเอียดทุก จุดที่บกพร่อง ภายใน ๑ สัปดาห์ อาคารส านักงานของ
เรา ได้มีระยะเวลาประกัน ผู้รับเหมา ๒ ปีเราสามารถให้เขามาแก้ไขงานให้เราได้ครับ 
- เรื่องงบประมาณ กองช่าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 
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๑. ประปา หมู่ ๗ เป็นประปาขนาดใหญ่ ใช้เงินอุดหนุน เฉพาะกิจของกรมส่งเสริม  อาทิตย์
หน้าจะได้ส่งมอบงาน ครั้งที่ ๑  งานทั้งหมดมี ๓ งวด ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
งานดินถม ยังคงค้าง ก าลังเร่งรัด ผู้รับเหมาครับ 

      ๒.  โครงการรางระบายน้ า หมู่ที ่๑๖ ใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับ 
 ๓.  โครงการรางระบายน้ า หมู่ที ่๙ รอ หมู่ ๑๖ เรียบร้อยจะด าเนินการ 
 ๔.  โครงการรางระบายน้ า หมู่ที่ ๑๑ ด าเนินใกล้จะเสร็จแล้ว 
 ๕.  โครงการรางระบายน้ า หมู่ที ่๒ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 ๖.  โครงการน้ าดื่ม อาร์ โอ หมู่ที ่๑๘ ผู้รับจ้างยังไม่พร้อม สัญญาใกล้จะหมดแล้วครับ 

        ๗.  โครงการทรายถม ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
        ๘.  โครงการ คสล. หมู่ที ่๑๕ คาดว่าอาทิตย์หน้าได้ด าเนินการครับ 

       ๙.  โครงการสร้างฝายกึ่งถาวร ของหมู่ ๑๘ ได้ส่งมอบวัสดุเรียบร้อยแล้ว ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
ครับ 

      ๑๐.  การด าเนินการบริเวณส านักงานแห่งใหม่ ทางกองช่างได้ตีเส้น และวางแปรน ขอรับเงิน 
   สนับสนุนจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือจะได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป 

ผมอยากให้ส่วนของสภาฯ ได้ส่งตัวแทน มาเพ่ือช่วยกันปรับปรุง ออกความคิดเห็น ใน
การปลูกต้นไม้ต่อไป 

๑๑.  โครงการปล่อยปลา เพ่ือเป็นอาหารกลางวันแก่พนักงาน จะสูบน้ าออกแล้วน าลูกปลามา 
ปล่อยครับ 

นายอินตา  เมืองมูล จากที่ ผอ.กองช่างได้มาชี้แจงเกี่ยวกับอาคารส านักงาน ผมหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจทั่วกัน 
ประธานสภาฯ ครับ ต่อไปผมขอเชิญ ท่านรุ่งเรือง บุรีแก้ว ได้ชี้แจงถึงอาคารส านักงาน ซึ่งท่านได้เป็นผู้ตรวจ 
   งาน เชิญครับ 

นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว ผมได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจงาน อาคารส านักงานแห่งใหม่นี้ผมได้ท าหน้าที่เป็น       
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ตัวแทนสภาฯ อย่างเต็มที่ ในส่วนที่สมาชิกไดเห็นกัน ผมได้ท้วงติงไปยังผู้รับเหมา

เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้เก็บภาพบางส่วนที่ต้องแก้ไข แล้วให้ผู้รับเหมาดู เขาก็รับค า
แก้ไขให้ เพราะเขายังติดสัญญาเราอีก ๒ ปี ครับ ดังนั้นถ้าสมาชิกท่านใดยังเห็น
ข้อบกพร่องอีก เราสามารถแจ้งให้ผู้รับเหมามาด าเนินการแก้ไขได้ครับผมขออภิปรายใน
ญัตติอภิปรายทั่วไป ดังนี้ครับ 
๑.  จากการด าเนินงานของคณะบริหาร จากนโยบายที่ท่านได้แถลงตอนหาเสียง ผม  

 อยากให้ท่านเริ่มด าเนินงานตามโครงการได้แล้วครับ  ผมอยากให้ทุกอย่างโปร่งใส  
     ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพครับ 
๒. การท าหน้าที่ของประธานสภาฯ จากท่ี ท่านถาวร ท้วงติงผมก็อยากให้ท่าน

ประธานสภาฯ เพิ่มความเด็ดขาดในการตัดสินใจในการท างาน และขอให้โปร่งใสด้วย
ครับ 

๓. การท างานของกองช่าง ผมอยากให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้ครับ 

นายอินตา  เมืองมูล ผมขอเชิญ นายสถิต  กิจรัก ได้มาชี้แจงต่อ ครับ 
ประธาน สภาฯ 
 
 



 
 

- ๘ - 

นายสถิตย์  กิจรัก ท่านนายก ท่านปลัด ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ผมขอชี้แจง
นักวิชาการศึกษา  เกี่ยวกับอาคารส านักงาน จากที่ได้ตรวจสอบ และพบข้อบกพร่องในการด าเนินงานนั้น  

ได้มีการแจ้งให้ผู้รับเหมาแก้ไขแล้วครับ แต่งานที่แตกร้าวนั้น ไม่มีผลกับโครงสร้างครับ 
ทางฝ่ายตรวจสอบก็ไม่ได้ละเลยที่จะติดตามการด าเนินงาน  งานได้ผ่านมาตรฐานที่ช่าง
ได้ก าหนดไว้ทุกประการ 

 
นายอินตา  เมืองมูล ผมขอเชิญสมาชิกท่านอ่ืนต่อที่จะอภิปรายครับ 
ประธาน สภาฯ 

นายพิภพ  ธิมา  ผมอยากเสนอต่อสภาฯ ๒ เรื่อง ดังนี้ครับ 
ส.อบต. หมู่ที ่๕  ๑.  อนามัยแห่งที่ ๒ ต.แม่อ้อเรามีถึง ๒๐ หมู่บ้าน แต่มีอนามัยเพียงแห่งเดียว จากท่ีเคย 

ได้เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปีท่ีผ่านมา ผมว่าควรจะติดตามว่าตอนนี้เรื่อง
ไปถึงไหนแล้วครับ 

๒.  เรื่องถนนเชื่อมต่อ ต.เจริญเมือง ปัจจุบัน ต.เจริญเมืองได้ลาด เท มาเกือบกิโลเมตร  
 แล้วเหลือฝั่ง ต.แม่อ้อที่จะต้องไปบรรจบกับเจริญเมืองอีก ๑,๑๐๐ เมตรครับ อีก 
 เส้นทาง คือถนน หมู่ที ่๑๘ เชื่อมต่อ ต.สันมะเค็ด ยังต้องมีการปรับปรุงอย่างน้อย  
 ขอรถปรับเกรด ในช่วงฤดูแล้งนี้ก่อนได้ไหมครับ 

นายสมคิด  ศรีมูล  จากที่สมาชิกสภาฯได้อภิปรายมาทั้งหมดนี้ เป็นสิงที่ดีมาครับ ผมยินดีรับฟังและน ามา
นายก อบต.แม่อ้อ ปรับปรุง ในสิ่งที่ไม่ดี  เรื่องอาคารส านักงาน จากคณะบริการเดิม แต่คณะบริหารชุดนี้ผม 

ก็ไม่ได้ละเลยและนิ่งนอนที่จะดูแล ผมได้สั่งการให้กองช่างตรวจสอบและดูแลโดยตลอด
ครับโครงการต่างๆ ของต าบลแม่อ้อเรานี้ ได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว บางโครงการก็
ยังไม่ได้ด าเนินการ ผมได้ให้กองช่างท าหนังสือส่งไปยังผู้รับเหมา เพื่อให้รีบด าเนินการ
โดยเร็วครับเงินอุดหนุนโครงการลอยกระทง ตอนนี้ ได้ด าเนินการจ่ายเรียบร้อยครับ 

นายอินตา  เมืองมูล ผมหวังว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน และยังมีท่าใดสงสัยเชิญ
ประธานสภาฯ  ถามได้ครับ ถ้าไม่มี ผมขอให้สมาชิกเสนอตัวแทนของสภาฯ เพื่อร่วมด าเนินการกับ 

เจ้าหน้าที่ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต.เราครับ 

นายพิภพ  ธิมา  ผมขอเสนอ นายพนม  ใจขรรณ์ ครับ 
ส.อบต. หมู่ที๕่ 

นางบัวผัด  พุทธวงค์ ดิฉันขอเสนอ นายพิทักษ์  ปินตา ค่ะ 
ส.อบต. หมู่ที ่๑๗ 

นายพิทักษ์  ปินตา ผมขอเสนอ  นางบัวผัด  พุทธวงค์ ครับ 
ส.อบต. หมู่ที ่๙ 

นางบัวผัด  พุทธวงค์ ดิฉันขอเสนอ นางสมนึก  อินต๊ะ ค่ะ 
ส.อบต. หมู่ที ่๑๗ 

นายอินตา  เมืองมูล มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบว่า ๔ ท่านนี้  
ประธาน สภาฯ  เข้าร่วมงานกับส านักงานครับ 



 
 

- ๙ - 
 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบทั้ง ๔ ท่านเป็นผู้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่อ้อ คือ 

๑.  นายพนม  ใจขรรณ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
๒.  นายพิทักษ์  ปินตา  ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
๓.  นางบัวผัด  พุทธวงค์  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗  
๔. นางสมนึก  อินต๊ะ  ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 

นายอินตา  เมืองมูล การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๗ ตอนนี้เราได้ประชุมสมัยที่ ๑ แล้ว 
ประธานสภาฯ  ยังคงเหลืออีก ๓ สมัย และสมัยที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ ด้วยครับ  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ 

ผมขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายถาวร  หลักคง ผมขอเสนอให้มีการประชุมสมัย ๔ ครั้ง ครับ 
ส.อบต. หมู่ที ่๑ 

นายพงษ์พันธ์ ค าน้อย ผมเห็นควรมีการประชุมสมัย ๔ สมัย เช่นกันครับ 
ส.อบต. หมู่ ๑๔ 

นางลาวัลย์ ค าแสนยศ ดิฉันขอเสนอ การประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี้ค่ะ 
ปลัด อบต.  ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดการประชุมสมัย ตอนนี้เราได้ประชุมสมัยที่ ๑ ไปแล้ว 

ดังนั้นสมัยที่ ๒ ควรอยู่ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ถ้ามีญัตติเร่งด่วนเราสามารถ 
เรียกประชุมสมัยวิสามัญได้ค่ะ แต่เราควรก าหนดให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นเดือนมิถุนายน 
สมัยที่ ๓ ควรเป็นเดือนสิงหาคม เหตุผลคือ ก าหนดเพ่ือให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม เพื่อให้ท่านนายก รายงาน
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีค่ะสมัยที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ ควรเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เพราะช่วงนี้ได้มีเงินงบประมาณเริ่มเข้ามาเราสามารถพิจารณาจ่ายเงินได้ค่ะ 

นายอินตา  เมืองมูล เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือเห็นชอบก าหนดประชุม 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๔ สมัย และก าหนดสมัยที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ ครับ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๔ สมัย 

นายอินตา  เมืองมูล จากที่ ท่านปลัดลาวัลย์  ค าแสนยศ ได้เสนอก าหนดประชุมสมัยช่วงแต่ละเดือนนั้น มี
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดต้องการเสนอ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านปลัด ก าหนดวันที่จะประชุม 

สมัยครับ 

นางลาวัลย์  ค าแสนยศ ดิฉันขอเสนอสมัยประชุมสามัญดังนี้ค่ะ 
ปลัด อบต.       ๑.  สมัยที่ ๒ ก าหนดเปิดประชุม วันที่ ๒ – ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
        ๒.  สมัยที่ ๓ ก าหนดเปิดประชุม  วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๓. สมัยที่ ๔ ก าหนดเปิดประชุม  วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๔. สมัยที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ ก าหนดเปิดวันที่ ๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



 
 

- ๑๐ - 
 

นายอินตา  เมืองมูล มีผู้ใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือก าหนด 
ประธานสภาฯ  วันเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ที่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมติ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 
   ก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี ๒๕๕๗ ก าหนด ๔ สมัย 
    สมัยที่ ๒ ก าหนดเปิดประชุม  วันที่ ๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    สมัยที่ ๓ ก าหนดเปิดประชุม  วันที่ ๑ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
    สมัยที่ ๔ ก าหนดเปิดประชุม  วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    สมัยที่ ๑ ก าหนดเปิดประชุม  วันที่ ๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
นายพงษ์พันธ์   ค าน้อย ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับนโยบาย ของฝ่ายบริหารที่ท่านได้แถลงไปนั้น ผมเห็นว่า เรา    
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ ควรมีความเร่งด่วนเพราะก าลังเข้าสู่ฤดูแล้งครับ 

๑. เรื่องแหล่งน้ า อ่าง เหมืองฝาย เราได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.เพ่ือให้ผู้บริหารเหมือง 
ฝาย ได้บริหารจัดการฝายละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้คณะกรรมการเหมืองฝาย
หมดวาระลง  ผมขอให้ท่านแจ้งเปิดประชุมเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการมาเพ่ือจะได้
ด าเนินการต่อไปครับ 

๒. เรื่องการซ่อมแซมฝาย ในข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๘ ข้อ ๑ ตั้งงบประมาณไว้ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ฝายที่จะต้องซ่อมแซมคือ ฝายที่อยู่ข้าง อบต.แห่งใหม่ และฝายที่
อยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ นั้น ผมอยากให้ กองช่างได้เข้าไปส ารวจ เพ่ือจะด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อไปครับ 

๓. ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๒ ซ่อมผิวจารจร ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผมว่าคงไม่เพียงพอส าหรับพัฒนาในจุดนี้ ผมจึงอยากให้ท่าน นายกฯได้หารถปรับ
เกรดมาปรับเกรดถนนการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งนี้ เพ่ือรองรับฤดูฝนที่จะมาถึง 

๔. จากนโยบาย จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ สอดคล้องกับข้อบัญญัติ หน้า ๘๔ ข้อ ๔.๓ 
จัดซื้อท่อซีเมนต์เพ่ือกระจายเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ในช่วงน้ าหลาก เราไม่สามารถ
เข้าถึงบางพ้ืนที่ ดังนี้ อยากให้ทางสมาชิกได้ส ารวจว่าต้องการท่อขนาดไหนบ้าง
ครับ 

๕. เงินอุดหนุนไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านละ ๔,๐๐๐ บาทไม่ทราบว่าตอนนี้ได้  
ด าเนินการถึงไหน 

๖. ในสภาฯของเรามีสมาชิก ๔๐ คน ผมอยากมีงบประมาณ เพื่อเป็นค่ารองรับสภาฯ 
ในการประชุมหารือนอกรอบ ดังนั้นอยากให้จัดมีการ อบรม,สัมมนา สมาชิก
ระหว่าง ต.แม่อ้อ และเทศบาลต าบลสันมะเค็ดขึ้น ผมเคยวางแผนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ ดังนั้นจึงอยากให้ท่านนายกฯ ช่วยผลักดันอีกทางครับ 

 
นายสมคิด  ศรีมูล จากแนวทางของคณะบริหาร งบประมาณตามข้อบัญญัติ ผมก็จะไม่บริหารไปตาม 
นายก อบต.แม่อ้อ นโยบาย และตามขั้นตอน 

- อ่างเก็บน้ า ทั้ง ๒ อ่างนั้นเราได้มอบหมายให้คณะกรรมการอ่างได้เป็นผู้บริหารจัดการ
กันเองโดยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้อ่างละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

- ตอนนี้เงินอุดหนุนได้เข้ามาแล้ว ประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะบริหารก็จะได้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 



 
 

- ๑๑ - 
 

 -  การซ่อมฝาย สมาชิกต้องไปตรวจสอบว่า ฝายจุดไหนที่ต้องปรับปรังซ่อมแซม 
 -  การซ่อมผิวจารจร ให้เข้าส ารวจว่า ถนน-ซอยไหนที่ต้องซ่อมแซม 
 -  ท่อซีเมนต์ ต้องตรวจสอบมาว่า ต้องการท่อ ขนาดไหน 
 -  เงินอุดหนุนวัด ให้ท าโครงการเข้าส่งส านักงานและจะได้ด าเนินการต่อไป 
 -  กระสอบทราย เพ่ือป้องกันภัยแล้ง ให้แจ้งความจ านงได้ที่กองช่าง 

      ทุกๆโครงการให้สมาชิกฯ มาประสานกับส านักงานได้ครับ 

นายถาวร  หลักคง จากที่ท่านนายกได้แจ้งเรื่องเงินอุดหนุน ที่ว่าได้เข้ามาแล้วประมาณ ๑๑ ล้านนั้น ผม   
ส.อบต. หมู่ที่ ๑   อยากฝากไปยังฝ่ายบริหารให้รีบด าเนินการ ตามโครงการโดยเร็วครับ เพื่อพี่น้องชาว ต. 

แม่อ้อผมอยากให้ท่านด าเนินโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานก่อนครับ 
 -  การขออนุมัติเงินสะสม ซื้อรถตีนตะขาบ นั้นตอนนี้ผ่านสภาฯแล้ว ผมอยากให้ 
        ด าเนินการจัดซื้อโดยเร็ว 
- ข้อบัญญัติ หน้า ๙๓ ข้อ ๒ โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

นั้นไมท่ราบว่าจะมีการแข่งขันช่วงใดครับ 

นายสมคิด   ศรีมูล จากที่แจ้งว่าเงินอุดหนุนได้เข้ามานั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่ครับ 
นายก อบต.แม่อ้อ ประจวบ กับปลัดย้ายมาใหม่ด้วย 
   -  รถตีนตะขาบนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างครับ ผมว่าไม่น่าเกิน ๑ เดือน  
                                   ครับ 

- กีฬาประชาชนจะจัดขึ้นประมาณ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะมีการประชุมอีก
ครั้งครับพรุ่งนี้ผมขอเชิญ ประธานสภาฯ เลขาฯสภาฯ และท่าน ถาวร หลักคง เข้า
ร่วมประชุมเรื่องกีฬาท้องที่ ท้องถิ่นด้วยครับ 

นายอินตา  เมืองมูล เชิญสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย ผมอยากฝากให้ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการจัดท าห้องประชุมโดยเร็วด้วยครับ 
ส.อบต. หมู่ที ่๑๔ 

นางทอง  เครือวาระ ดิฉันอยากฝากปัญหาเรื่องน้ า ด้านใต้ ตั้งแต่ ม.๕,๑๒,๔,๒๐,๙  ที่ใช้ล าน้ าแม่คาว ค่ะ 
ส.อบต. หมู่ ๑๒  เกรงช่วงฤดูแล้ง จะต้องประสบปัญหาภัยแล้งค่ะ 

นายสมคิด  ศรีมูล จากที่สมาชิกได้แสดงความประสงค์ เรื่องปัญหาภัยแล้ง ตอนนี้เราได้จัดซื้อกระสอบเพ่ือ 
นายก อบต.แม่อ้อ ใส่ทรายไว้แล้ว ถ้าหมู่บ้านไดต้องการสามารถแจ้งมาทางกองช่าง เพ่ือจะได้น าไป
            ด าเนินการได้ 

- เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่จะขอรับเงิน อย่างน้อยต้องขึ้นทะเบียน มาแล้ว ๑ ป ี

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระอ่ืนๆ 

นายสถิตย์  กิจรัก ผมขอแจ้งเรื่องกีฬาท้องที่ – ท้องถิ่น กีฬาที่เข้ารอบคือ ตะกร้อชาย รอชิงที่ ๓  วันที่ ๒๔ 
นักวิชาการศึกษา  มกราคม นี้ครับ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ได้รับการประสานมาจาก อบต.ป่าหุ่ง ได้มี 



 
 

 
- ๑๒ - 

   ก าหนดการ ให้จัดขบวนที่ แยกชลประทาน ขอให้ทุกท่านเจอกัน ๐๘.๐๐ น. ตรงที่จุดตั้ง
   ขบวนครับ จะมีนายก อบจ.เป็นประธานเปิดกีฬา 

นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว ผมอยากเน้นเรื่องการท างานของทุกฝ่าย ขอให้มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ โดยทั่ว 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗  กัน 

พ.จ.อ.ยงยุทธ ค าเขื่อน   ผมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
จพง. ป้องกันฯ  ๑.  รถรับส่งผู้ป่วย ต้องหยุดวิ่ง เพราะไม่มีผู้ใช้บริการ ครั้งต่อไปเราจะสแตนด์บายอยู่ที่ 
        อบต.ช่วงนี้รถเรายังคงซ่อมอยู่ และยังขาดพนักงานขับรถประจ าครับ 
   ๒.  โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (ฟรีไวไฟ)ไม่มีบริษัทไหนที่รับท า เพราะเรา  
                                    ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราต้องหางบประมาณมาเพ่ิมครับ 

๓. ช่วงนี้เป็นช่วงภัยแล้ง ผมอยากให้สมาชิกได้ท าหนังสือ มายัง อบต.ถ้าประสบปัญหา
ภัยแล้งเพื่อขอเงินช่วยเหลือภัยแล้งครับ 

๔. จากที่ผมได้ไปประชุมมา เรื่องไฟป่า และหมอกควัน ปีงบประมาณหน้า ส่วนกลาง 
ขอบรรจุ เรื่องนี้เข้าสู่แผนพัฒนา อบต.ด้วย เพราะพ้ืนที่ของต าบลแม่อ้อ ได้อยู่ตาม
แนวชายเขาและได้เกิดเหตุมาแล้วหลายครั้ง 

นายอินตา  เมืองมูล มีสมาชิกสภาฯท่านที่มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ผู้จดรายงานการประชุม 
กฤติกา  แสนใจนา 

(นางกฤติกา  แสนใจนา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
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              พิภพ  ธิมา                    บัญชากร  ศรีวงค์ 
                        (นายพิภพ  ธิมา)               (นายบัญชากร  ศรีวงค์) 
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