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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
  เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
  นายสมคิด  ศรีมูล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ แจ้งให้ทราบ 

- วันนี้ ไฟฟ้าจะดับ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากการไฟฟ้า ได้มาท าการปรับปรุง
ระบบไฟในต าบลแม่อ้อเรา 

- ทางส านักงานได้รับลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งช่างไฟฟ้า คือ นายศักดิ์ทวี เมืองดี  แทนช่างไฟฟ้าที่
ลาออกเพ่ือไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล  

- จังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ 1,000,000 ตน้ อบต.เราได้ให้ตัวแทนไปรับมา
เรียบร้อยแล้วเป็นการปลูกเพ่ือถวายให้ในหลวงโครงการ 1 คน 1 ต้น 

- งานกีฬาต้านยาเสพติด ในต าบลของเราจะไม่การจัดขึ้น  และจะมีการประสานงานกับคณะครู
โรงเรียนในต าบลแม่อ้อ แล้วจะมีก าหนดการแจ้งให้ทราบต่อไป 

- รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ นั้น  



 
 

ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ชุดแรกไปเรียบร้อยแล้ว ชุดที่สองก าลังจะด าเนินการรอการประสานงาน จาก ธกส.  
- โรคไหม้คอรวงข้าว ตอนนี้ได้ติดตามทางเกษตรอ าเภอแล้ว รอรับการช่วยเหลือ อบต.ได้จัดมีการ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้กับแม่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 40 คน คือ โครงการเย็บผ้า จะมีอบรม วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 
วันที่ 15 มกราคม 2558 ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย สถานที่ฝึกอบรม คือหอประชุม
ศูนย์พัฒนาเด็กต้นกล้า  

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   
                        (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 

 
-  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2557  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2557  ที่ผ่านมา   โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
  
ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
    (นายสมคิด  ศรีมูล ผู้เสนอญัตติ) 

นายสมคิด   ศรีมูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อทุกท่านผมนายสมคิด  ศรีมูล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ ของแถลงผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 “ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”  กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ที่ผ่านมา โดยได้ยึดถือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต าบลแม่อ้อเป็นหลัก โดยการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีทั้ง โครงการ/
กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการตามนโยบายของรัฐบาล การขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อทุกท่านได้รับทราบ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกไปแล้วนั้น 

 นายอินตา  เมืองมูล  ประธานสภาฯ จากที่นายกได้แถลงผลการด าเนินให้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ ขอเชิญครับ 
     นายถาวร  หลักคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  จากที่ท่านนายกได้แถลงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผม
อยากเรียนถามดังนี้ 

- โครงการ wifi ฟรี ผมอยากให้เลื่อน เวลา ปิด - เปิด ปกติเปิด 08.00 น. - 20.00 น.  อยาก
ให้เลื่อนเวลาปิดเป็น 21.00 น. เพราะนักเรียนที่ใช้บริการได้เสนอมา  

- โครงการชลประทานอ่างแม่อ้อ ตอนนี้มีการตื้นเขิน และมีการเก็บน้ าได้น้อยมาก เกรงว่าน้ าจะ
ไม่เพียงพอในฤดูแล้งกระผมอยากให้มีการพัฒนา  

- โครงการถนน เข้าสู่ป่าสุสาน ของหมู่ที ่11 ซึ่งมีหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน 
ดังนั้นจากที่ใช้งบประมาณของแต่ละหมู่บ้านรวมกัน ตอนนี้เหลือระยะทางประมาณ 40 เมตร ที่ยังไม่ได้มีการเท
คอนกรีต กระผมอยากฝากให้ท่านได้ช่วยพิจารณาด้วย 

- โครงการของกลุ่มพัฒนาสตรี ที่ท่านปลัดได้จัดให้หมู่บ้านละ 2 คน ที่ได้มาอบรมเรื่องการออก
ก าลังกายตอนนี้แม่บ้านมีความสนใจในกิจกรรมนี้มากกระผมหวังว่าคงจะมีการท าโครงการอย่างต่อเนื่อง 

นางทอง   เครือวาระ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12   ขอบคุณท่านนายกฯ และคณะบริหาร ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และเห็นด้วยกับนายถาวร  หลักคง เรื่อง ขยายเวลา ปิด - เปิด wifi  



 
 

      นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ    การขยายเวลา ปิด - เปิด wifi สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการของผู้ใช้สามารถบริหารอย่างเหมาะสมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
     (นายสมคิด  ศรีมูล ผู้เสนอญัตติ) 
 นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ น าเสนอ รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อครับ 
     นางสาวโชติกา  มุกดา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้นจะมีระเบียบการจัดท าในส่วนของการติดตามประเมินผลก็จะมีในเอกสารเช่นกัน 
     ผลการด าเนินการของปี 2557 นั้น การด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเรา มีการ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 มีดังนี้ 
    จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีเฉพาะช่องของปี 2557 รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีจ านวน 
ทั้งหมด 204 โครงการ  งบประมาณรวม 58,580,810.-บาท  จ านวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติทั้งสิ้น 177 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 154 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 29,711,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 
87.00 ของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ  เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2556 เปอร็เซนต์ในการด าเนินการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
5.58 ปีที่แล้วด าเนินการแล้วเสร็จ 86.93   และจ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการมี 1 โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 0.56 จะเห็นได้ว่าปีนี้เราด าเนินการค่อนข้างอยู่ในห้วงปีงบประมาณ   จ านวนโครงการที่เพ่ิมหรือโอนตั้งใหม่ 
จ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.20 ของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ ดังตารางหน้า 14และหน้า 34 ซึ่งเป็น
โครงการที่ริเริ่มท าในปี 2557 
    จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี ทั้งหมด 204 โครงการ ปรากฏหรือมาบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 จ านวน 177 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.00 %  ซ่ึงด าเนนิการแล้วเสร็จท้ังหมด 
154 โครงการ ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านแผนที่ดีที่มีเปอร็เซนต์การด าเนินงานเป็นไปตามแผนเพิ่มข้ึนและคาดว่าปีต่อ ๆ 
ไป คงจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

     นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภาฯ การชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
อบต. แม่อ้อ ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอมามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
จะเข้าสู่วาระที่ 5 ต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี 2558 (จ านวน 2 รายการ)  
                       (นายสมคิด  ศรีมูล  ผู้เสนอญัตติ) 
 
                         สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจ าปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เนื่องจากทางบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 มีความจ าเป็นเร่งด่วนจึงได้
ท าค าร้องทั่วไป เลขที่รับที่ 2731 ลงวันที่ 13 ตุลาคา 2557 เรื่องขอเปลี่ยนโครงการปีงบประมาณ 2558 จากเดิม
เป็นโครงการซ่อมแซมไฟก่ิงและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 (สันโป่ง) จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้    
  
 



 
 

 งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนเพิ่ม      150,000.-บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14    ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อก าหนด                
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ประจ าปี 2558 
 
 งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนเพิ่ม      106,000.-  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบอุดหนุน 
 หมวดเงินอุดหนุน (ส่วนราชการ) 
 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14   ตั้งไว้ 
106,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14 (ตามประมาณการส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพานก าหนด)  ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าปี 2558 

 งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนลด      256,000.-  บาท 

 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   (ตามข้อบัญญัติหน้า 85 ข้อ 2.3 (16) 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14  งบประมาณตั้งไว้ 
256,000.-บาท  ขอโอนลด 256,000.-บาท  คงเหลือ 0 บาท 

                    นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภาฯ  มีผู้ใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมโดยการยกมือ  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 รายการดังกล่าว 

ที่ประชุม       รับทราบ 

ที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 รายการที่ 1
    
รายการที่ 2 
                     สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ
สมัยที่  ๓ ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่  14  สิงหาคม  2557  เนื่องจากทางบ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 มีความจ าเป็นเร่งด่วนจึง
ได้ท าค าร้องทั่วไป เรื่อง ขอเปลี่ยนโครงการปีงบประมาณ 2558 จากเดิมเป็นโครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19   เป็นโครงการค่าจัดซื้อวัสดุงานวางท่อประปาหมู่บ้าน (ราษฎรในพ้ืนที่สมทบ
แรงงาน ขุด วาง กลบ) หมู่ที่ 19  บ้านแม่แก้ว และโครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่
ที่ 19 บ้านแม่แก้ว  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้ 
 
 



 
 

 งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนเพิ่ม      151,000.-บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19 ตั้งไว้ 151,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู)  
 ช่วงที่ 1  ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10. เมตร ยาว 65.00 เมตร         
(ซ้ายทาง)  
 ช่วงที่ 2  ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ขวา
ทาง) พร้อมฝาปิด  จ านวน 60 ชุด  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ประจ าปี 2558 
 
 งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนเพิ่ม      99,000.-บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบด าเนินการ 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการค่าจัดซื้อวัสดุงานวางท่อประปาหมู่บ้าน (ราษฎรในพื้นที่สมทบแรงงาน ขุด วาง กลบ) 
หมู่ที่ 19     ตั้งไว้ 99,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19  ตามรายละเอียดที่ อบต.แม่อ้อก าหนด                          
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าปี 2558 
 
  งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนลด      250,000.-  บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   (ตามข้อบัญญัติหน้า 86 ข้อ 2.3 (21) 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19  งบประมาณตั้ง
ไว้ 250,000.-บาท  ขอโอนลด 250,000.-บาท  คงเหลือ 0 บาท 

ที่ประชุม      รับทราบ 

ที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558    รายการที่ 2
    
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เก่า) รถเทรลเลอร์ 
                       (นายสมคิด  ศรีมูล  ผู้เสนอญัตติ) 
 นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ จากท่ีทาง อบต.แม่อ้อเรามีความต้องการซื้อรถเทรลเลอร์ (เก่า) 
คุณลักษณะต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอให้ท่านพิจารณารายละเอียดพร้อมกันตามเอกสาร 
  นายอินตา   เมืองมูล   ประธานสภาฯ จากที่ท่านนายก ได้ชี้แจง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
(เก่า) ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอเชิญครับ หากไม่มีกระผมขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบและไม่มีข้อสงสัยประการใด  ประธานสภาฯ จึงได้ขอความเห็นชอบจากสภา อบต.แม่อ้อ 

 



 
 

ที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้มีการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (เก่า) 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
             7.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
              นางลาวัลย์  ค าแสนยศ ปลัดอบต.แม่อ้อ เรื่องระเบียบจ่ายขาดเงินสะสม เบื้องต้นยอดเงินสะสม 
ณ วันนี้ 12,500,000 บาท แต่เป็นเงินทุนส ารองสะสม 8,800,000 บาท การจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม สภาฯ
จะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าฯ และต้องมีความจ าเป็นจริงๆเท่านั้น เงินที่สามารถน ามาจ่ายได้ คือเงินสะสม 3,800,000 
บาท โดยประมาณ แต่ก่อนสภาฯ อนุมัติจ่ายต้องพิจารณา คือ ต้องมีเงินสะสมไว้ส ารองจ่าย 3 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นรายจ่ายประจ า คือ เงินเดือนของ ผู้บริหาร สมาชิกฯ เงินเดือนของพนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟ และการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ต่างๆดังนั้นก่อนพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ต้องพิจารณา ว่ามีการส ารองเงินไว้ ส าหรับการทดลอง
จ่ายของ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ รายจ่ายต่อเดือนประมาณ 1,300,00  บาท ณ วันนี้ เรามีเงินสะสมที่จะน ามา
จ่ายได้ อยู่ประมาณ 3,800,000 บาท  ดังนั้นหลังจากส ารองเงินไว้ จ่ายค่าใช้จ่ายประจ า 3 เดือน เงินสะสมที่สามารถ
น ามาใช้ได้ คือ 105,643 บาท  
              ดังนั้นดิฉันอยากจะชี้แจงเรื่องระเบียบเพ่ิมเติม เนื่องจาก ประชุม ครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ ได้มี
ความประสงค์จะปรับปรุงถนน เข้าพ้ืนที่การเกษตร มีมติการจ่ายขาดเงินสะสม มีโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรนั้น  การจ่ายขาดเงินสะสม โดยการใช้หินคลุกลงดินนั้น ในข้อบัญญัติ ไม่ได้เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ฉะนั้นการจ่ายขาดเงินสะสมควรจะเป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ า ดังนั้น โครงการหินคลุกไม่สามารถใช้
เงินสะสมได้ค่ะ 
            นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภาฯ  จากท่านปลัดฯได้ชี้แจง ผมหวังว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคง 
เข้าใจครับ 
             นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ  เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม สมาชิกสภาฯ คงเข้าใจ ที่ท่านปลัด
ฯ ไดน้ าเสนอ แล้วเราก็จะหาแนวทางแก้ไขต่อไปครับตอนนี้ ทางอบต.เรายังจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ ต้องรอเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล  
   7.2  โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต าบลแม่อ้อ ประจ าปี 2558 โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
                     1. บ้าน คือ บ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 16 
                     2. วัด คือ วัด แม่อ้อนอก  หมู่ที่ 16 
                     3. โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก  หมู่ที่ 16 
   นางลาวัลย์  ค าแสนยศ ปลัดอบต.แม่อ้อ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ได้มีการน าร่อง ปี
2557 และมีการด าเนินการแบบเร่งด่วน ใช้ระยะเวลา เพียง 2 เดือน เท่านั้น ส่วนปี 2558 เราต้องด าเนินการ
ต่อเนื่อง ปีนี้มีเป้าหมายคือ หมู่ที่ 16 ทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงเรื่อง
กิจกรรมและจะได้ด าเนินงานต่อไป 
    น.ส.โชติกา  มุกดา เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจงโครงการแผ่นดินธรรม           
แผ่นดินทอง ตอนนี้เราได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย คือ หมู่ที่ 16  และจะได้ท ากิจกรรม คือ  
   1. บ้าน  กิจกรรมที่จะต้องท าคือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การมีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและปราชญ์ชาวบ้าน/ประวัติศาสตร์ชุมชน/หมู่บ้าน      
การจัดท าบัญชีครัวเรือน การจัดท าบัญชีสุขภาพครัวเรือน   
   2. วัด  กิจกรรมที่จะต้องท าคือ  กิจกรรมยกย่องคนดีวิถีพุทธ  กิจกรรมยกย่องเด็กดีวิถีพุทธ (เด็กนักเรียน) 
กิจกรรมหมู่บ้านศีล 5  กิจกรรมปลูกจิตส านึกในเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจรักษาศีล  กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวาย
เป็นพระราชกุศล  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น/อัตลักษณ์ท้องถิ่น  
   3. โรงเรียน  กิจกรรมที่จะต้องท าคือ  กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ การร้องเพลงปลุกใจ รัก
ชาติ การสวดมนต์ในวันศุกร์  กิจกรรมสร้างส านึกวินัยในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเนตรนารี โดยแทรกค่านิยม 12 ประการ 



 
 

ในชั่วโมงเรียนลูกเสือ (ไม่ให้มีผลกระทบกับชั่วโมงเรียนปกติ)  กิจกรรมสภาวัฒนธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของสภา
วัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอและต าบล   
 หากเริ่มด าเนินการก็จะได้เชิญทาง สมาชิกสภาฯ  ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วม กิจกรรม
นี้ต่อไป 
  
 7.3  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
  นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  เนื่องจากทางส านักงานเราได้มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ทุกปีที่ผ่านมา ในปี2557 นี้ ผมอยากเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วม   ก าหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2557  มี
การแลกของขวัญ ของขวัญมีมูลค่า 300 บาท และมีการรวบรวมเงิน คนละ 200 บาท เพ่ือเป็นค่าอาหาร 
 นายอินตา   เมืองมูล ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯ ที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ ผมขอความเห็นชอบ จากสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ 
 
 ที่ประชุม  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ร่วม กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  

 7.4 โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ผล 1 ต้น เพื่อถวายในหลวง   
 นายปิยะพันธ์ อุทธิยา หัวหน้าส านักปลัด    โครงการปลูกต้นไม้แด่ผู้วายชนย์ เป็นการมอบต้นไม้ แทน
พวงหรีดในงานศพ ต้นไม้ที่จะมอบเป็นไม้ผล  หากหมู่บ้านใด มีงานศพ ให้สมาชิก อบต.ได้แจ้งให้ทางส านักงานทราบ
ด้วยเพื่อทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวจะได้เตรียมต้นไม้มอบให้ในงานตามที่ท่านแจ้ง 
 จังหวัดเชียงรายได้มี โครงการชาวเชียงราย ร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นเพื่อถวาย พ่อของแผ่นดิน ที่ท่าน
นายก ได้กล่าวไว้แล้ว อบต.เราได้รับมา ประมาณ 3 - 4 พันต้น  หลังเลิกประชุม ให้สมาชิกสภาฯ ได้น าไปแจกจ่ายให้ 
ชาวบ้านได้น าไปปลูก  
 นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  ผมขอให้ท่านนายก ได้พิจารณา เรื่องบล็อกคอนเวิร์ส จาก
ปอเรียง ถึง น้ าล้อม เนื่องจากไม่มีทางข้าม  การใช้งาน คือ หมู่ 2 , 16 ,7 , 8 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก อยาก
ให้ท าสะพานข้ามเพ่ือให้มีการสัญจรสะดวกข้ึน ครับ 
 นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ  ผมขอฝากให้ ผอ.กองช่าง ได้น าข้อมูลที่ ท่านรุ่งเรือง เสนอไป 
ด าเนินการต่อไป 
 นายสงคราม  พุทธวงค์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 13  ผมมีเรื่องมาขอค าชี้แจง เรื่องการลากดิน ผ่านถนนใน
หมู่บ้าน ซึ่งท าให้เกิดฝุ่นละอองและท าให้ถนน ผุ พัง ว่าควรมีการจัดการอย่างไรครับ 
 นายวรรณ  โยปินตา  ผู้อ านวยการกองช่าง  การขุดดิน ถมดิน ต้องมีการขออนุญาต จากอบต. ทุกครั้ง 
แต่มีข้อก าหนดว่าพ้ืนที่ๆ จะขุดต้อง ลึก 3 เมตร พ้ืนที่ๆ จะถมต้องไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 1 งาน ถ้านอกเหนือจากไม่ขอ
อนุญาตก็ได้ แต่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรณีนี้ให้แจ้งมายัง อบต.ครับ และจะมี
เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้  
 นายวร  อนิถาใจยา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 20 จาก ต.สันมะเค็ดได้สร้างฝายไปนั้น ปัจจุบันท าให้เกิดน้ า
ท่วม นาข้าวที่ อยู่ติดกับล าน้ าคาว จากน้ าเคยท่วมไม่มาก แต่ปีนี้ ท่วมมากกว่าทุกปี และท่วมหลายครั้ง ผมอยากให้ 
คณะบริหาร น าเจ้าหน้าที่ได้ไปส ารวจและท าให้มีประตู ปิด-เปิด น้ าครับ 
 นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  ผมขอฝาก ผู้อ านวยการกองช่าง ประสานกับ นายวร อินถาใจยา 
และสมาชิกหมู่ที ่5 เพ่ือลงส ารวจพื้นที่ 
 นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  เรื่องน้ าตามทีน่ายวร  อินถาใจยา ได้เสนอ ผมพร้อมที่
จะไปส ารวจพร้อมกับกองช่าง เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม 
 อ่างแม่อ้อ ผมอยากให้มีการขุดลอก เพื่อให้กักเก็บน้ าได้มากข้ึนครับ 
 นายพิภพ  ธิมา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  การสร้างฝาย อยากให้ทางช่างเราได้ประสานงานกับต าบล     
สันมะเค็ดด้วยเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาทั้ง 2 ฝ่าย ครับ 



 
 

 เรื่องไฟก่ิง ผมอยากให้ ท่านนายก ให้ช่างเข้าดูแล ด้วยครับ 
 นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  เรื่องไฟกิ่ง วันจันทร์ ให้ท่านท าหนังสือมา แล้วจะให้ช่างลงพื้นที่
 เรื่องสร้างฝาย ให้ ผอ.กองช่าง ได้บันทึก ให้ สมาชิกหมู่ 5 , 4 , 3 ,20 ,14 ,12 มาร่วมด าเนินการและ
ประสานงานกับต าบลสันมะเค็ดด้วย 
 อ่างแม่แก้ว  ให้ผู้อ านวยการกองช่าง ประสานงานกับ หมู่ที ่10,17 สร้างฝายพระราชด าริ สร้างฝายทด
น้ า การสร้างถนน ขึ้นอ่าง และพระธาตุ ประสานงานกับ สมาชิก หมู่ที่ 10 , 17 เพ่ือท าโครงการไปยังหน่วยงานทหาร 
 สายเหนือ ก็จะท าโครงการขุดลอกล าน้ าอ้อ ฝากทาง กองช่างช่วยประสานงานด้วย 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ดังนั้นผมมีการก าจัดขยะ  ตามเอกสารที่แจก บทสรุปผู้บริหารข้อเสนอ
โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีได้ โดย บริษัท วีค จ ากัด ผมขอฝากให้สมาชิกไปศึกษา และพิจารณา
ว่าพ้ืนที่ของบ้านเรา สามารถ ท าได้หรือว่าควรน ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือใช้ ก าจัดขยะ ในชุมชุนบ้านเราครับ 
  
 ผมได้ประสานงานจากพัฒนาชุม  ได้รับรถโยกมาทั้งหมด 5 คัน ดังนั้นให้สมาชิกได้เสนอ ผู้พิการที่เห็นควร
ได้รับรถโยก 
 
 หมูท่ี ่2  เสนอ นางบุญยงค์  หล้าปา 
 หมู่ที ่9  เสนอ นายปี๋  มารินทร์ 
 หมู่ที ่4  เสนอ นายมูล  ทาปัน 
 หมู่ที ่18  เสนอ นายค า  วงค์ค า 
 หมู่ที ่14  เสนอ นายชัยมงคง  ทะไร 
 หมู่ที ่3  เสนอ นายศรี  ใจวงค์ 
 หมู่ที ่20  เสนอ นายเหมย  จอมกา 
 หมู่ที ่1  เสนอ นางรัตนา  กิติ 
 นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต. แม่อ้อ  จากที่สมาชิกเสนอมา ทั้งหมดนี้ เรามีรถเพียง 5 คัน เท่านั้น 
ดังนั้น จะท าการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและสามารถใช้รถเข็นโยกให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ขอสมาชิกสภาฯ ช่วย
พิจารณาด้วยครับ 
 
 ผลการพิจารผู้พิการที่ได้รับรถเข็นโยก 
 

1. นางบุญยงค์   หล้าปา   หมู่ที ่2 
2. นางปี๋      มารินทร์ หมู่ที ่9 
3. นายค า    วงค์ค า  หมู่ที1่8 
4. นายชัยมงคล    ทะไร  หมู่ที ่14 
5. นายศรี    ใจวงค ์  หมู่ที ่3 
  
ส่วนรายที่เหลือ ผมจะหามาภายหลังต่อไปครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภาฯ  จากเริ่มประชุมมามีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย ขอเชิญอภิปรายได้  
หากไม่มีผู้อภิปรายกระผมปิดการประชุมครับ 
 



 
 

ปิดประชุม    เวลา 16.40 น. 
  
  

ผู้จดรายงานการประชุม 
กฤติกา  แสนใจนา 

(นางกฤติกา  แสนใจนา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 
     

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

                            พงษ์พันธ์    ค าน้อย 
                                 (นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย) 
                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
           

          พิภพ  ธิมา                   บัญชากร  ศรีวงค ์
                         (นายพิภพ  ธิมา)               (นายบัญชากร  ศรีวงค์) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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