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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
     เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
- นายอินตา  เมืองมูล ประธานสภาฯ กระผมขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ได้ย้ายมาอยู่ อบต.เรา อย่าง

เป็นทางการ ปลัดอบต. คือ จ่าสิบเอกชาญณรงค์   ป่าโพธิ์ชัน  นักวิชาการการเงินและบัญชี คือ นางลักขณา  โพธิ์ค า 
และนายช่างโยธา คือ นายพิเชษฐ์  หอมญาติ ทางสภาฯ ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน 
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- วันที่ 20 ธันวาคม 2558 กระผมได้เข้าร่วมประชุมสภานิติบัญญัติพบปะประชาชน ที่ห้อง
ประชุมคชสาร สนามกีฬาจังหวัดเชียงรายไปด้วยกันทั้งหมด 5 ท่าน 

- ขอประชาสัมพันธ์ งานฉลองกาตั้งของ พระอธิการสุรัตน์ สิริปัญฺโญ เจ้าคณะต าบลแม่อ้อ เขต 
1 วันที่ 3 มกราคม 2559 ณ วัดโป่งทะลาย 

- นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ แจ้งให้ทราบดังนี้ 
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  วัดกู่แก้ว จะมีพิธีการฝังลูกนิมิต ได้มีการเตรียมงานพิธีไว้แล้ว

และเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย สมาชิก ให้แต่งเครื่องแบบสีกากี ฝ่ายปกครอง แต่งชุดปกติขาว ส่วนราชการก็มี
ส่วนร่วม จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

-  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 วัดม่อนป่าสัก จะมีการพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครู พิสาร 
ธรรมประยุติ จะแห่หีบเพลิงจาก อบต.แม่อ้อ ไปวัดม่อนป่าสัก ต้องขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วม 
     จ่าสิบเอกชาญณรงค์  ป่าโพธิ์ชัน ปลัด อบต. ได้แนะน าตนเองและดีใจที่อยู่ต าบลแม่อ้อกระผม
พร้อมที่พัฒนาต าบลแม่อ้อร่วมกับทุกท่าน  
     นายสมบัติ  นันต ิรองนายกฯ แนะน าตนเองและดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสมาชิกสภา อบต.
แม่อ้อ 
     นายณรงค์ศักดิ์  บ้านสระ นายช่างโยธา จากที่ได้ท าหนังสือถึงกรมส่งเสริมฯ เรื่องขาดน้ าอุปโภค 
บริโภค ตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดมาแล้ว มีของ หมู่ที3่ และหมู่ที ่ 8 ส าหรับ หมู่ที ่ 8 กรณีระบบประปาให้ไป
ส ารวจแหล่งน้ า และในวันนี้เจ้าหน้าที่จากกองช่างจะได้ออกส ารวจพื้นที่การด าเนินงานจะต้องตอบข้อมูลกลับไปยัง
กรมส่งเสริมฯ ภายใน 29 มกราคม 2559 นี้ 
     นางทอง  เครือวาระ สมาชิก อบต.หมู่ที ่ 12 กระทู้ถามสด  ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
ของหมู่ 12,5,18 ที่ได้ด าเนินงานไปแล้วนั้นไม่ทราบผลเป็นอย่างไร 
     นายสมบัติ  นันติ รองนายกฯ ตอบกระทู้ดังนี้  ได้ท าหนังสือไปยื่นที่กรมทรัพยากรน้ าทีจ่ังหวัด 
ล าปางและรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้ว  งบของปี 2559 คงไม่ทัน  
     นายสถิตย์  กิจรัก  นักวิชาการศึกษาฯ ได้แจ้งให้ทราบดังนี้ 

- กีฬาเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด คือวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2558 กิจกรรม ตาม
ก าหนดการที่ได้แจกให้ทุกท่าน ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญสมาชิก อบต.แม่อ้อทุกท่านเข้าร่วมด้วย 

-  กีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด จะจัดวันที่  25 - 26 มกราคม 2559 ใช้สนามของอบต.          
แม่อ้อก าหนดการ รายละเอียดและการแข่งขัน ตามหนังสือที่ได้แจกให้ทุกท่าน ท่านใดมีข้อสงสัยและค าแนะน าเชิญได้ 
     นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที ่ 14 กระผมอยากให้ เจ้าหน้าที่ต ารวจมาดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย วันที่ 28 - 29 ธันวาคม เกรงเป็นอันตรายต่อเด็ก 

-  งานวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 9 มกราคม  2559 จะจัดขึ้นท่ีอบต.แม่อ้อ ก าหนดการตาม
เอกสารแนบและขอความอนุเคราะห์จากสภา อบต.แม่อ้อ จัดฐานกิจกรรม จ านวน 1 ฐานเพื่อให้เด็กๆได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับสภาฯ ดังนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

   นายรัชพล  แสนริน ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้ทราบดังนี้  
-  ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ. 2548 หมวด 1 มาตรา 8 กลุ่ม

ใหม่สามารถจัดตั้งได้ โดยมีแบบค าขอ การจดทะเบียน ที่ส านักงานเกษตร จะแนะน าการกรอกแบบค าขอ  
-  การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ ประจ าปี 2560 ล่าสุดมีจ านวน 1,802 ราย รายใหม่           

164 ราย ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ 
-  เงินกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาส่งคืนฝากแจ้งไปยังกลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านของท่าน 

/นายสมพร... 
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   นายสมพร  ทะรินทร์ นักวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ดังนี้ 
-  โรคข้าวที่ได้รับความเสียหาย รอบท่ี 1 จ านวน 429 ไร่ 3 งาน  งบประมาณขอรับการ

ช่วยเหลือประมาณ 478,000 บาท  รอบท่ี 2 จ านวน 785 ไร่ งบประมาณการขอรับการช่วยเหลือประมาณ 
899,000 บาท  

-  โครงการภัยแล้งปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการท านาปรัง เสนอทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณ
ขอรับประมาณ 1,700,000 บาท ขณะนี้ไดผ้่านระดับจังหวัดแล้วยื่นไปแล้วรอกระทรวงอนุมัติ 

-  ประชาสัมพันธ์เกษตรกรท่านใดต้องการน าดินมาตรวจสภาพ สามารถขุดดินมาให้กับ
นักวิชาการเกษตร อบต.แม่อ้อโดยเจ้าหน้าทีจ่ะน าส่งตรวจต่อไป เพ่ือให้ทราบค่าของดินว่าขาดสารอาหารอย่างไร 

นายวร  อินถาใจยา สมาชิก อบต.หมู่ที ่ 20 เรื่องการออกหนังสือแจ้งข่าวสารให้สมาชิกและให้
ตอบกลับ เป็นหนังสือที่ด่วนมาก ต่อไปขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้า 1 - 2 วัน 
    พันจ่าเอกยงยุทธ  ค าเขื่อน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประชาสัมพันธ์ดังนี้ 

-  ประชาสัมพันธ์ เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ก าหนดห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2559  หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 2,000 บาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ ถ้าเขตป่าสงวน หรือเขตอุทยาน จ าคุก 2 - 15 ป ีปรับ 20,000 – 150,000 บาท หากหมู่บ้านใดมีความ
จ าเป็นต้องเผาให้แจ้งมาทางกระผมโดยตรงโดยอ าเภอพานได้ก าหนดตารางการเผาในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่อ้อ ดังนี้ 

-  4 – 6  มกราคม 2559 หมู่ที ่1,2,8,15,11 
-  7 – 10  มกราคม  2559  หมู่ที ่6,7,13,16,19 
-  25 – 28  มกราคม  2559 หมู่ที ่3,9,10,14,17,19 
-  29  - 31  มกราคม  2559 หมู่ที ่4,5,12,18 

นายวรรณ  โยปินตา  ผู้อ านวยการกองช่าง  แจ้งข้อราชการดังนี้ 
-  เรื่องการซ่อมแซมอ่างแม่แก้วสภาพพ้ืนที่อ่างแม่แก้ว มีจุดยาก 2 จุด จุดละประมาณ 100 

กว่าเมตร พ้ืนที่เป็นหินยากแก่การเดินทาง ตอนนี้มีวัสดุ อุปกรณอ์ยู่ที ่ อบต. คณะกรรมการได้ไปเตรียมความพร้อมไว้
บนอ่างรอ วัสดุ - อุปกรณ์ ขึ้นไปเพ่ือท าการซ่อมแซม การเคลื่อนย้ายจะเป็นไปด้วยความล าบาก จะใช้รถแมคโคร    
รถอีแตน ในการเคลื่อนย้าย ก าหนดการซ่อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ถ้าซ่อมแซมครั้งนี้ส าเร็จ ก็สามารถกักเก็บน้ าได้ดี 
จะเกิดผลประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวแม่อ้อเป็นอย่างมาก  

นางสาวโชติกา  มุกดา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของ อบต.แม่อ้อ ประจ าป ี
2558 

1.1 แจ้งให้ทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
แม่อ้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ประธานสภาฯ ได้ให้  นางสาวโชติกา   มุกดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ ประจ าปี 2558  ดังนี้ 
 ตามระเบียบก าหนดให้ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ
ต่อสภาฯ คณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 21 ธันวาคม 2558 ซึ่งเอกสารได้ส่งให้ทุก
ท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันแล้วนั้น 

             รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ ประจ าปี 2558  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

/1.จ านวน... 
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1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ทั้งสิ้น  167  

โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  35,549,230.-บาท  จ่ายจริง 28,489,471.30.-บาท 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการริเริ่มด าเนินงานใหม่นอกเหนือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี2558 จ านวน  20  โครงการ  งบประมาณ  1,564,905.-บาทจ่ายจริง 1,484,411.10.-บาท 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จทั้งสิ้น จ านวน 149 

โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  34,323,230.-บาท  จ่ายจริง 28,489,471.30.-บาท 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติที่มีการยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 18 โครงการ/

กิจกรรม  งบประมาณ 1,226,000.-บาท 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างด าเนินงานยังไม่เสร็จ มีการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น  

จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2,803,000.-บาท  จ่ายจริง 2,800,000.-บาท 
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติที่มีการตั้งจ่ายไม่เพียงพอกับรายจ่ายจริงทั้งสิ้น  จ านวน  

19  โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ 970,100.-บาท 
7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  2  โครงการ/กิจกรรม  

งบประมาณ 2,385,240.-บาท 
8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  11  โครงการ/

กิจกรรม  งบประมาณ 26,824,068.-บาท  จ่ายจริง 25,984,819.-บาท 
รายละเอียดอ่ืน ๆ นั้น สามารถดูได้จากเอกสารที่ได้ส าเนาให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 

     นายอินตา  เมืองมูล ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ได้อภิปรายเรียบร้อยแล้วมีผู้ใดมีข้อสงสัยซักถาม
หรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานสภาฯ จึงเชิญนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ต่อไป 

1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
ครั้งที่ 1/2558 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ ได้ให้นายก อบต.แม่อ้อ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภา อบต.แม่อ้อ ดังนี้ 

     นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ตามที่ไดแ้ถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
สภาฯ นั้น รายละเอียดผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินของนายก อบต.แม่อ้อ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 โดยได้ส่งเอกสารให้ทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันเรียบร้อยแล้วโดยขอให้ทุกท่านดูรายละเอียด
สรุปตามเอกสาร นายก อบต. ได้ชี้แจ้งรายละเอียด 
 นายอินตา  เมืองมูล ประธานสภา ตามท่ีนายกได้แถลงผลการปฏิบัติงาน มีท่านใดสงสัยมีข้อ
ซักถามหรือไม่เม่ือไม่มีผู้ใดซักถามจึงประชุมในวาระที่ 2 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
                        (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 

ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ
สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  2558  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมา   โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
  
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถามเรื่องการขุดลอกล าเหมือง 20 หมู่บ้านจะด าเนินการเมื่อใด และการชี้แนวเขตล าน้ า   
                        แม่อ้อได้ด าเนินการไปแล้วและจะขุดลอกเม่ือใด (นายสมสิทธิ์  กันทอน ผู้กระทู้ถาม) 
 นายสมสิทธิ์  กันทอน สมาชิก อบต.หมู่ที ่8 เนื่องจากปีนี้เกือบทุกหมู่บ้านมีล าเหมืองตื้นเขิน และ
คับแคบลง ดังนั้นกระผมจึงอยากถามไปยังคณะผู้บริหารว่ามีแนวทางด าเนินการโครงการขุดลอกล าเหมืองเมื่อใด 
รวมถึงการขุดลอกล าน้ าอ้อซ่ึงช่วงนี้เหมาะแก่การด าเนินการเพราะเป็นช่วงฤดูแล้ง เพื่อรองรับฤดูฝนต่อไป 
     นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. ตอบกระทู้ดังนี้  จากที่ท่าน สมสิทธ์  กันทอนไดก้ระทู้ถามนั้น 
ปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านมาน าเสนอและจะพิจารณาว่าสามารถท าได้มาก น้อยแค่ไหน ให้ตรงกับ
ปัญหาและต้องการของแต่ละหมู่บ้าน แล้วจะเข้าสู่ทางปฏิบัติ ต่อไป 
     นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย  สมาชิก อบต. หมู่ที ่14 จากที่ท่านสมสิทธิ์ ได้กระทู้ถาม นั้น หมู่ที ่14 มี
พ้ืนที่ติดกับ หมู่ที ่ 6 หมู่ที ่ 19 และต าบลดอยลาน และท่ีท ากินบางส่วนติดกับหมู่ที ่ 19 หมู่ที ่ 6 พ้ืนที่เป็นของหมู่ที ่
14 ผู้ท ากินเป็นหมู่ที ่19 จะให้หมู่บ้านใดเสนอโครงการ  
    นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.  ตอบกระทู้ถามดังนี้  การรายงานให้รายงานตามพ้ืนที่ ๆจะ
ด าเนินการ 
    นางทอง  เครือวาระ สมาชิกอบต.หมู่ที ่ 12 มีการก าหนดระยะเวลาการท างานหรือไม่ เช่น 
หมู่บ้านละ 2 วัน และถ้ามีปัญหาที่จะแก้ไข 2 จุด แต่เป็นปริมาณที่ไม่มาก คงได้รับพิจารณาการแก้ไขปัญหาทั้งสอง
จุด 
 นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต. ตอบกระทู้ดังนี้การแก้ไขจะด าเนินการตามสภาพปัญหาที่เจอไม่
ก าหนดว่า 2 - 3 วัน ท าจนงานส าเร็จ 
                     ประธานสภาฯ จากที่ทุกท่านได้กระทู้ถามนายก อบต.แม่อ้อ มีท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามหรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้ประชุมในวาระที่ 4 ต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  กระทู้ถามเรื่องการขุดลอกล าน้ าแม่อ้อบนป่าชุมชน หมู่ที่ 1  (นายถาวร  หลักคง ผู้กระทู้ถาม) 
     
    นายอินตา  เมืองมูล  ประธานสภาฯ ได้ให้นายถาวร  หลักคง ผู้ยื่นกระทู้ถาม ได้กระทู้ถาม นายก 
อบต. ดังนี้ 
 นายถาวร  หลักคง สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 เรื่องการขุดลอกล าน้ าอ้อบนป่าชุมชน หมู่ที่ 1 ประมาณ 
2 เดือนที่ผ่านมา ท่านนายกได้แจ้งไปยัง หมู่ที ่11 ,15 และหมู่ที่ 1 ให้เข้าสู่พ้ืนที่ล าน้ าท่าล้อใต้ ท่าล้อเหนือ ร่วมกับ
กองช่างของ อบต. กระผมอยากทราบว่าโครงการที่ได้ไปส ารวจนั้น ตอนนี้ยังจะได้รับการอนุมัติอยู่หรือไม่ แต่ถ้า
โครงการนี้ไม่ได้ กระผมอยากให้ท่านพิจารณาให้รถแมคโคร ทาง อบต.ได้เข้าด าเนินการได้หรือไม่เพราะตอนนี้ล าน้ าได้
ตื้นเขินและมีการท ากินลุกลามเข้าเขตล าน้ าอ้อ  ดังนั้นอยากขอท่านนายกฯ ได้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. ตอบกระทู้ถามดังนี้ จากท่ีได้รับการประสานงานจากป้องกันอ าเภอ
พานงบนี้เป็นงบส่วนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ได้ท าแผนงานโครงการล าน้ าอ้อ งบประมาณ 300,000 บาท 
โครงการนี้ได้เสนอไปเรียบร้อยแล้วรองบด าเนินการปี 2559 กรณีนี้จะใช้เครื่องจักรของ อบต.ด าเนินการก็ได้ ทาง 
อบต.แม่อ้อ ได้เสนอโครงการไปแล้วให้รอการอนุมัติจากจังหวัดก่อน อีกกรณีคือให้ ม.11 ,15 และหมู่ที่ 1 ร่วมกันท า
โครงการเข้ามาเพ่ือด าเนินการ แต่ถ้าโครงการที่ได้เสนอไปอนุมัติ เกรงว่าจะตกไป  
 นายถาวร  หลักคง สมาชิก อบต. หมู่ที ่ 1 จากท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอกระผมหารือกับหมู่ที ่ 11 
และหมู่ท่ี15 ว่าในหมู่บ้านมีพ้ืนที่ที่ต้องการขุดลอกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะท าโครงการมาเสนอให้ท่าน ที่ท่านกังวลว่าถ้า 
 
           /โครงการ... 
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โครงการที่เสนอทางอ าเภอผ่านจะตกไปนั้น ไม่เป็นปัญหาเพราะที่เราจะด าเนินการ มีคือ ขุดลอกต่อขึ้นไปถึงอ่างเพราะ
ยังเหลือระยะทางอีกมากขอให้ท่านนายกฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และเจ้าของพ้ืนที่ ได้ออกส ารวจแนวเขตของล าน้ า เพราะ
จะได้ด าเนินการได้สะดวกขึ้น  
   นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. ตอบกระทู้ดังนี้ หากหมู่ที่ 11,15 และหมู่ท่ี 1 ได้ท าโครงการเสนอ
มา ก็จะได้พิจารณาด าเนินการน าร่อง เรื่องการสอบแนวเขต ถ้ามีปัญหาก็จะด าเนินการตามความถูกต้อง 
  นายสมสิทธิ์  กันทอน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 การขุดลอกล าน้ าเหมือง 20 หมู่บ้านนี้ บางพ้ืนที่ 
ต้องการท่อ 60 - 100 ซม. เพราะจะต้องเอามาใส่ที่ทางข้าม 
  นายถาวร  หลักคง สมาชิก อบต.หมู่ที ่ 1 หมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์จากล าน้ าอ้อที่ต้องการจะ    
ขุดลอกมีประมาณ 9 หมู่บ้าน ดังนั้นกระผมอยากให้ทั้ง 9 หมู่บ้าน นี้ได้ร่วมกันด าเนินโครงการนี้เพ่ือที่จะได้รับ
ประโยชน์โดยทั่วกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  กระทู้ถามเรื่องการขออนุญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูของบริษัททีวีเอฟฟาร์มม่ิง จ ากัด  
                       (นายถาวร  หลักคง  ผู้กระทู้ถาม) 
                      นายถาวร   หลักคง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 กระทู้ถามดังนี้ จากที่ บริษัททีวีเอฟฟาร์มม่ิง จ ากัด ได้ขอ
ตั้งฟาร์มหมูนั้น ประชาชนต าบลแม่อ้อได้มีการวิจารณ์ มานานพอสมควร มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการติดป้าย
คัดค้าน ตามถนนแล้วจะมีการรวมตัวจัดเวทีต่อต้าน  มีค าถามจากชาวบ้านว่า บริษัทฯ มาขอจัดตั้งฟาร์ม และจะมีการ
อนุญาตให้ก่อตั้งได้หรือไม่ กระผมคิดว่าถ้าฟาร์มหมูเกิดข้ึนจะขัดแย้งกับการจัดการประกวดแม่อ้อน่าอยู่หรือไม่กระ 
ผมขอให้นายก ได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ  
     นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. ตอบกระทู้ถามดังนี้ การขออนุญาตก่อสร้างทุกชนิด อบต.            
เป็นกลางให้สิทธิ์ผู้ประกอบการทุกรายที่ต้องการก่อสร้างแต่การก่อสร้างทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง 
ส่วนบริษัท ทีวีเอฟฟาร์มม่ิง จ ากัด นั้น ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด  รายละเอียดกระผมจะให้ท่านปลัดไดช้ี้แจงให้ทุก
ท่านได้รับทราบ 
    จ่าสิบเอกชาญณรงค์  ป่าโพธิ์ชัน ปลัด อบต. ได้ชี้แจ้งดังนี้ เรื่องฟาร์มหมู ทางกฎหมาย ผู้ที่จะ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานของท้องถิ่นตามกฎกระทรวงสาธารณสุขมี
ด้วยกัน 200 กว่าชนิด เช่น อาบอบนวด ผลิตปลาร้า เป็นต้น เป็นกิจการที่ค้าขาย ท าก าไร รวมถึงอันตรายในพ้ืนดิน 
ทางอากาศ คือการปล่อยน้ าโสโครกลงที่สาธารณะ หรือส่งกลิ่นรบกวน กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนข้างเคียง  โดย
ผู้ประกอบการมีสิทธิ์มายื่นค าร้องขอประกอบการหน้าที่ของ อบต. ต้องรับและพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันถ้า
มีเหตุจ าเป็นขยายได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 30 วัน รวม 105 วัน ถ้าพ้นจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถ แจ้งความใน
ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการด าเนินการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทางบริษัทฯ 
ได้น าเอกสารมายื่นต่อ อบต. ท่านนายก ได้แต่งตั้งให้ปลัด อบต.เป็นหัวหน้าคณะท างาน (ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน 
และฝ่ายบริษัทถือว่าเป็นฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ฝ่ายข้าราชการถือเป็นกลาง คณะท างานประกอบด้วย ส านักงานปลัด
จะดูแลเรื่องสุขลักษณะ เรื่องเอกสารหลักฐานที่ยื่นและกองช่างจะดูแลเรื่องพ้ืนที่ ผลกระทบ โครงสร้างการก่อสร้าง 
ต่างๆ ยื่น 2 ประเภทพร้อมกัน คือ ยื่นขออนุญาตก่อสร้างฟาร์ม และยื่นขออนุญาตประกอบการขนาดใหญ่   

   ปลัด อบต.แม่อ้อ ได้ชี้แจงต่อดังนี้จากการตรวจเอกสารพบว่า เอกสารส าคัญขาดไป 2 ชิ้น คือ 
แบบแปลนการก่อสร้างอาคารโรงเรือนวิศวกรยังลงนามไม่ครบถ้วน แบบเป็นแบบฟาร์มมาตรฐานของ ซีพี.เป็นลิขสิทธิ์
ของ ซีพี. ทางอบต.ได้แจ้งกลับไปยังบริษัทฯ เพ่ือให้ทางบริษัทได้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมและต้องมีหนังสือรับรองจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของโรงเรือนด้วยแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ระหว่างที่รอคณะท างานได้ก าหนดกรอบเวลาการท างาน 
เนื่องจากต้องเสร็จภายใน 45 วัน จาก 19 พฤศจิกายน  2558 ก าหนดถึง 31 มกราคม 2559 

/เมื่อเอกสาร... 
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เมื่อเอกสารไม่ครบ ไม่สามารถด าเนินการได้ขั้นตอนคณะท างานต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ได้หาที่มาของโครงการ           
จะเชิญผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทหาร สาธารณะสุข ปศุสัตว์ ผู้น าและตัวแทนประชาชนมาพิจารณา ออก
ความคิดเห็นและท าความเข้าใจให้ตรงกัน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ เช่น สมาชิก อบจ., ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. 
และตัวแทนส่วนราชการ มาร่วมวิเคราะห์และน าความเห็น และลงในพ้ืนที่ในตอนต่อไปสุดท้าย  คณะท างานจะน า
ข้อมูลมาประมูลทีละด้าน พิจารณาแล้วน าเสนอ นายกฯ เพ่ือให้นายกฯ น าข้อมูลเสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ 
พิจารณาเห็นชอบต่อไป  แต่อ านาจทั้งหมดอยู่ที่นายก อบต. ที่จะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าได้รับเอกสาร
ครบถ้วนจากผู้ยื่น ก าหนดการท างาน 45 วัน ของคณะท างาน กระผมจะแจกให้ทุกส่วนและประชาชนทุกท่านได้
รับทราบจากที่น าเรียนไป ตรงไหนที่ไม่ชัดเจน ท่านใดมีข้อสงสัย หรือแนะน าได้ 
 นางทอง  เครือวาระ  สมาชกิอบต. หมู่ที ่12  เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที ่12  ที่ส่งคืนยังไม่
ครบได้มีการแบ่งกันจัดเก็บในส่วนที่ประธานเก็บยังไม่มีการส่งคืนและอ้างว่าได้มีการต่ออายุในส่วนที่ยังไม่ได้ส่ง 
ประธานฯ ได้แสดงความรับผิดชอบ ดังนั้นสมาชิกกลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ได้ให้ปลัด อบต.แม่อ้อ  ตอบกระทู้ถาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  ดังนี้ 
จ่าสิบเอกชาญณรงค์  ป่าโพธิ์ชัน  ได้ชี้แจงเรื่องกองทุนเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 12 ที่ถึงเวลาช าระเงิน

คืนแต่ยังไม่ส่งคืนสมาชิกทุกคนที่ลงรายนามตามสัญญาต้องร่วมกันรับผิดชอบต้องมีการเรียกมาตกลงการช าระคืน
เพราะไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องขึ้น ดังนั้นจึงอยากให้ภายในกลุ่มตกลงกันเอง ไม่เช่นนั้นก็ต้องรับผิดชอบทั้งกลุ่ม 
 นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. จากที่ ท่านปลัดได้ชี้แจงไป หวังว่าทุกท่านคงได้รับความเข้าใจและ
ความชัดเจน 
 นายอินตา  เมืองมูล ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงไปนั้นมีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
หรือไม่เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้ประชุมในวาระท่ี 6 ต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติการพิจารณาจัดท าโครงการภาพรวมของต าบลแม่อ้อ (นายทองค า  มโนราห์                 
                       ผู้เสนอญัตติ) 
        นายทองค า มโนราห์ สมาชิก อบต.หมู่ที ่16 กระทู้ถาม ปัญหาเรื่องน้ าในการเกษตร ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาในภาพรวมกระผมคิดว่าน่าจะจัดท าโครงการภาพรวมของต าบล เช่น โครงการขุดลอกอ่างราชด าริ หรือ
การสร้างฝายทดน้ า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว กระผมขอความเห็นชอบจากสภาฯ ที่จะให้ อบต.ท า
โครงการไปยังหน่วยงานของราชการ 
        นายสมสิทธิ์  กันทอน สมาชิก อบต.หมู่ที ่8  กระผมอยากให้มีการขุดเพ่ือขยายอ่างล าน้ าอ้อ เพ่ือ
เก็บน้ าได้ในปริมาณท่ีมากข้ึน ตอนนี้อ่างได้ตื้นเขินและแคบ หรือท าฝายกั้นน้ าสัก 2 - 3 แห่ง 
        นายถาวร  หลักคง สมาชิก อบต. หมู่ที ่1 ในต าบลแม่อ้อมีอ่างอยู่ 2 แห่ง คือ อ่างแม่แก้ว และ
อ่างแม่อ้อ  อ่างอ้อมีการกักเก็บน้ าได้น้อยและเวลาฝนตกหนัก มีน้ าไหลหลากมาจ านวนมากจึงอยากให้ท่านนายก           
ขุดลอกอ่างน้ าอ้อ ให้มีการเก็บน้ าได้มากข้ึน 
        นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. จากท่ีท่านได้เสนอการจัดท าโครงการภาพรวมของต าบลมานั้น มี
ความต้องการให้ท าโครงการขุดลอกอ่าง และท าฝายกั้นน้ าซึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพของ อบต. ปัญหาเรื่องน้ า ที่ไม่
เพียงพอส าหรับการบริโภคและการเกษตร ดังนั้นยังมีวิธีแก้ไขปัญหาอีกทาง คือการบริหารจัดการน้ าให้เป็นระบบ คง
จะไม่เกิดปัญหามาก กระผมจะได้ให้ท่านปลัดช่วยท าแผนงานการบริหารการจัดการเรื่องน้ าให้  กรณีล าน้ าอ้อ ให้ไป
ส ารวจว่าจะควรมีฝายกีจุ่ด และให้ช่างประมาณการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะเข้าไปสู่แผนพัฒนาและด าเนินการต่อไป 
       นายถาวร  หลักคง สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 แผนการพัฒนาล าน้ าอ้อได้ บรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว 
 

/นายอินตา... 
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       นายอินตา  เมืองมูล ประธานสภาฯ มีท่านได มีข้อเสนอและข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม 
 ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรจัดท าโครงการภาพรวมของต าบลแม่อ้อ ด้านการพัฒนา 
       แหล่งน้ า 
 
ระเบียบวารที่ 7   เรื่องอ่ืนๆ 
       นายอินตา  เมืองมูล  ประธานสภาฯ ได้แจ้งเรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้  

- เรื่องงานกาชาดอ าเภอพาน จะมีการประกวดนักร้อง 2 ท่าน หญิง 1 ชาย 1 โดยจะให้ทุกท่าน
ได้เสนอผู้ที่จะเป็นตัวแทนของสภา อบต.แม่อ้อ เข้าร่วมประกวดในงานกาชาดอ าเภอพาน  

 นายศักรพงค์  กะทง รองประธานสภาฯ เสนอ นายพิทักษ์  ปินตา และ นางกฤติกา  แสนใจนา 
เป็นตัวแทนสภาฯ ไปประกวดร้องเพลง งานกาชาด วันที่ 16 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้งสอง
เป็นตัวแทนของสภาฯ 
      นายพงษ์พันธ์   ค าน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที ่14 การขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงของ บริษัท สีตรัง จ ากัด  
ทางบริษัท ไม่ได้แจ้งมายัง ผู้ใหญ่บ้าน จึงท าให้เกิดปัญหา ต่อเจ้าของนาตอนที่ดึงสายสลิง จึงเกิดการร้องเรียนเพื่อ
เรียกค่าเสียหาย กับบริษัท  ดังนั้นในกรณีนี้ กระผมอยากให้มีการแจ้งไปยังผู้น าในพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 
      นายศักรพงค์  กะทง รองประธานสภาฯ วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางสภาฯ 
จะจัดหาของขวัญมอบให้กับเด็กๆ หรือไม่  โดยกระผมขอเสนอ รวบรวมเงิน แล้วซื้อมาให้เด็กๆ ในนามของสภาฯ หรือ 
ซื้อของขวัญมาคนละ 1 ชิ้น  กระผมขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม      มติที่ประชุมเห็นควรหาซื้อของขวัญและขนม คนละ 1 ชิ้น  
     นางดวงเดือน  จุ่มดี สมาชิก อบต. หมู่ที ่14 เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดิฉันอยากให้ท่าน นายก 
ได้จัดหากระสอบใส่ทรายเพื่อท าฝายแม้ว    
     นายสังวาล  ปาล ีสมาชิก อบต.หมู่ที ่10 ปัญหาอ่างแม่แก้ว ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข เกรงมี
ปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ในการซ่อมข้ึนไปบนอ่าง 
     นายวร  อินถาใจยา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 เรื่องถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจร
ไป –  มา ล าบากและเกิดอันตราย 
     นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. ชี้แจงดังนี้ 

- เรื่องไฟฟ้าแรงสูงของ บริษัท สีตรัง จ ากัด ได้ด าเนินการแก้ไปแล้วโดยบริษัทสีตรัง จ ากัดได้ชดใช้
ค่าเสาไฟที่ผ่านในนา ต้นละ 5,000 บาท และสายสลิงอีก 5,000 บาท  

-   เรื่องกระสอบทรายที่จะจัดท าฝายแม้ว ให้ทางกองช่างประสานงานกับท่านรองปลัด อบต.เพ่ือ
ส ารวจพื้นที่และชาวบ้านว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดถึงจะด าเนินการแก้ไขต่อไป 

- ปัญหาการขนย้าย อุปกรณ์ซ่อมอ่างแม่แก้วนั้น ได้หารือกับผอ.กองช่างโดขไปส ารวจ ว่าจะมีแนว
ทางการขนย้าย คือ ใช้รถแมคโคร เบิกทางแล้วใช้รถอีแตน ขนอุปกรณ์ ใช้แรงงานคน ช่วยดึงและดันด้วย วันไหนที่จะ
ขึ้น จะให้สมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้าน  

-  ปัญหาถนนสู่พ้ืนที่การเกษตร นั้น จะท าหนังสือขอใช้รถเกรทเตอร์ หรือรถไถ มาปรับให้ 
- เรื่องถนน จากไร่ท่าน ว.วชิรเมธี เชื่อมต่อต าบลแม่อ้อได้เพ่ิมความยาว เป็น 16.80 กม. เรื่องอยู่

ที่ทางหลวงชนบท  
/ประธาน... 
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    ประธานสภาฯ จากประชุมมา มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะซักถามอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีซักถาม
กระผมขอปิด การประชุม 
 

ปิดประชุม       เวลา 16.40 น. 
  
  
 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

กฤติกา  แสนใจนา 
(นางกฤติกา  แสนใจนา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

พงษ์พันธ์    ค าน้อย 
(นายพงษ์พันธ์ค าน้อย) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   
 
             ภาณุมาศ  มารินทร์                              บัญชากร  ศรีวงค์ 
 (นายภาณุมาศ มารินทร์)                           (นายบัญชากร  ศรีวงค์) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

                                     (ลงช่ือ)       อินตา   เมืองมูล                ประธานสภา อบต.แม่อ้อ 
                                                             (นายอินตา   เมืองมูล) 
                               วันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
 


