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นายอินตา   เมืองมูล 
นายศักรพงค์  กะทง 
นางกฤติกา  แสนใจนา 
นายถาวร  หลักคง 
นางเงิน  ใจวันดี 
นายจ าเริญ  ค าน้อย 
นายเมธี  อุ่นบุญธรรม 
นางสมนึก  อินต๊ะ 
นายวิรัตน์  ค ายอด 
นายพิภพ  ธิมา 
นายยวงค า  เครือวาระ 
นายวิทยา  กันจินะ 
นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว 
นายแสน  ค าอ้าย 
นายสมสิทธิ์  กันทอน 
นายสมศักดิ์  ค าน้อย 
นายพิทักษ์  ปินตา 
นายบุญยง  ทะรินทร์ 
นายอุดม  จอมปัญญา 
นายสังวาล  ปาลี 
นายเปล่ง  พุทธวงค์ 
นายปรีชา  หล้าปา 
นางทอง  เครือวาระ 
นายปรเมษฐ์  กันค า 
นายบัญชากร  ศรีวงค์ 
นายสงคราม  พุทธวงค์ 
นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย 
นางดวงเดือน  จุ่มดี 
นางอภิญญา  กันทอน 
นายพนม  ใจขรรณ์ 
นายทองค า  มโนราห์ 
นายทีวา  ปวนสิงห์ 
นางบัวผัด  พุทธวงค์ 
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สมาชิก อบต. หมู่ที ่17 

อินตา   เมืองมูล 
ศักรพงค์  กะทง 
กฤติกา  แสนใจนา 
ถาวร  หลักคง 
เงิน  ใจวันดี 
จ าเริญ  ค าน้อย 
เมธี  อุ่นบุญธรรม 
สมนึก  อินต๊ะ 
วิรัตน์  ค ายอด 
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พิทักษ์  ปินตา 
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อุดม  จอมปัญญา 
สังวาล  ปาล ี
เปล่ง  พุทธวงค์ 
ปรีชา  หล้าปา 
ทอง  เครือวาระ 
ปรเมษฐ์  กันค า 
บัญชากร  ศรีวงค์ 
สงคราม  พุทธวงค์ 
พงษ์พันธ์  ค าน้อย 
ดวงเดือน  จุ่มดี 
อภิญญา  กันทอน 
พนม  ใจขรรณ์ 
ทองค า  มโนราห์ 
ทีวา  ปวนสิงห ์
บัวผัด  พุทธวงค์ 
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นายภาณุมาศ  มารินทร์ 
นางศรีจันทร์  จู่มดี 
นายสมนึก  กิจสอาด 
นายแก้วมา  สุริยะวงค์ 
นายดวงเดือน  จันทร์แก้ว 
นายวร  อินถาใจยา 
นายยน  เศษเมือง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นายสมคิด  ศรีมูล 
นายทองเล็ก  กันจินะ 
นายธวัชชัย  ค าจันทร์ 
นายไทยรัฐ  ค าขา 
นางลาวัลย์  ค าแสนยศ 
นางนิชกานต์  สินานัท 
นายวรรณ  โยปินตา 
น.ส.ดารณี  บุญมา 
นางสาวโชติกา   มุกดา 
นายปิยะพันธ์   อุทธิยา 
 

นายก อบต.แม่อ้อ 
รอง นายก อบต.แม่อ้อ 
รอง นายก อบต.แม่อ้อ 
เลขานุการนายก อบต.แม่อ้อ 
ปลัด อบต.แม่อ้อ 
รองปลัด อบต.แม่อ้อ 
ผอ.กองช่าง อบต. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

สมคิด  ศรีมูล 
ทองเล็ก  กันจินะ 
ธวัชชัย  ค าจันทร์ 
ไทยรัฐ  ค าขา 
ลาวัลย์  ค าแสนยศ 
นิชกานต์  สินานัท 
วรรณ  โยปินตา 
ดารณี  บุญมา 
โชติกา   มุกดา 
ปิยะพันธ์   อุทธิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
  เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

- วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ประธานสภา และรองประธานสภา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่ โพธิ์วดล   
รสีอร์ทแอนท์ สปาเรื่องกฎระเบียบ การปฏิบัตตินและหน้าที่ ในการเป็นสมาชิกสภาฯ เป็นต้น 

- จากที่ได้ประชุมหารือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ต้องไปศึกษาดูงาน ให้สมาชิกเตรียมความ 
พร้อมในการเดินทาง  
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

  ทีป่ระชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒          

ประจ าปี  2557  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2557  ที่ผ่านมา   โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
  
ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 วาระท่ีหนึ่ง    ขั้นรับหลักการ 

 ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
2558 ซึ่งสภาฯ  ได้แจกร่างฯ  พร้อมหนังสือและวาระการประชุม  ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาในวาระนี้  จึงได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ   ได้แถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เพ่ือเสนอให้สภาฯพิจารณา 
  นายก อบต.ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุม พร้อมหลักการและเหตุผล รายละเอียดตามที่ส่งร่าง
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมตามระเบียบฯ 
ค าแถลงงบประมาณ 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อทุกท่าน 

  
 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้  

 
1. สถานะการคลัง 

     
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้ประมาณการรายรับไว้ 33,000,000.00  
บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายไว้ จ านวน 33,000,000.00 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าไปจัดท าบริการ 
สาธารณะในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  
เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อมีเงิน 
สะสม 3,828,617.06 บาท เละเงินทุนส ารองสะสมคงเหลืออยู่ 8,182,670.19 บาท  

  
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    

  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  

มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
    

   
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน    24,981,435.57  บาท 

   
1.1.2 เงินสะสม 

 
จ านวน     3,828,617.06  บาท 



 
 

   
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 

 
จ านวน     8,182,670.19  บาท 

   
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและ จ านวน  (ไม่มี)  โครงการ 

   
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

 
รวม  (ไม่มี)  บาท 

   
1.1.5 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ จ านวน  (ไม่มี)  โครงการ 

   
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 
รวม  (ไม่มี)  บาท 

  
1.2 เงินกู้ค้าง 

  
รวม  (ไม่มี)  บาท 

 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 

   
 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบ 
เทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ก็สามารถด าเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 

 
 

  1. รายรับจริงท้ังสิ้น 
 

จ านวน   31,986,869.55  บาท 

  
ประกอบด้วย 

     
   

หมวดภาษีอากร 
 

จ านวน        143,851.74  บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน         51,115.20  บาท 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน        308,510.84  บาท 

   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ จ านวน                   -    บาท 

   
รายได้เบ็ดเตล็ด 

 
จ านวน         59,350.00  บาท 

   
หมวดรายได้จากทุน 

 
จ านวน                   -    บาท 

   
หมวดภาษีจัดสรร 

 
จ านวน    19,495,466.77  บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
จ านวน    11,928,575.00  บาท 

  
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   14,536,023.00  บาท 

  
3. รายจ่ายจริง 

  
จ านวน   24,471,364.35  บาท 

  
  งบกลาง 

  
จ านวน     1,530,623.07  บาท 

   
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน,ค้าจ้างประจ า จ านวน     8,397,451.88  บาท 

   
และค่าจ้างชั่วคราว) 

    
   

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน,ใช้สอย, จ านวน     6,637,518.88  บาท 

   
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

   
   

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน     5,724,071.00  บาท 

   
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จ านวน                   -    บาท 

   
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน     2,181,699.52  บาท 

  
4. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ   จ านวน   14,536,023.00  บาท 

  
วัตถุประสงค์ 

     
  

5. มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน   18,487,750.00  บาท 

         
 

3. งบเฉพาะการ 
  

จ านวน  ไม่มี  บาท 



 
 

 
  เมื่อนายกฯ ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา  ซักถาม 
หรืออภิปรายได้ 
  นายถาวร  หลักคง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เงินอุดหนุนส าหรับกลุ่มพัฒนาสตรี เห็นควรให้หมู่บ้านละ         
๗,๐๐๐ บาท 
  นายยน  เศษเมือง ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ ขอค าชี้แจง เงินอุดหนุนงานประเพณี ๙ เป็ง (พระเจ้าบุ) ปีที่ผ่านมา
อุดหนุน ๕๐,๐๐๐ บาท ท าไมปีนี้อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  นายสมสิทธิ์  กันทอน  ส.อบต.หมู่ ๘ เห็นด้วยกับ งบประมาณอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่บ้านละ  
๗,๐๐๐บาท 
  นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว  ส.อบต.หมู่ ๗ ขอบคุณ โครงการสร้างตู้ยาม ที่หมู่๗ เพราะเป็นถนน เชื่อม            
ต.ดอยลาน  ต.ห้วยสัก ต.สันมะเค็ด และเห็นว่าควรเพ่ิมเงินอุดหนุน เป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  นายวร  อินถาใจยา  ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ เรื่องปัญหาทางการเกษตร เพราะไม่มีการจัดตั้งงบบัญญัติไว้ ผม
อยากให้ท่านนายกฯ ตั้งงบ ของถนนการเกษตร 
  นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ เรื่องเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีได้จัดสรร ให้หมู่บ้านละ      
๕,๐๐๐ บาท 
แล้วได้แยกในส่วนต าบลไว้อีกต่างหากแล้ว 
  เรื่องตู้ยาม ที่จะสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบน าร่อง เพราะงบประมาณเรามีจ านวนจ ากัด 
  เงินอุดหนุนงานประเพณี เก้าเป็งนั้น ที่ลดลงเพราะเราได้อุดหนุน ประเพณีต่างๆในต าบลเรา ดังนั้นเห็นว่า  
๒๐,๐๐๐ บาท คงเหมาะสม 
  เรื่องการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ ถนนการเกษตร แต่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้เป็น
งบประมาณ ที่สามารถน ามาใช้ยามฉุกเฉิน 
  เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือลงมติรับ 
หลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 
 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ รับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2558 
  ประธานสภาฯได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจะท าหน้าที่ในการแปรญัตติข้อ 
บัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนรายละเอียดในการ 
ยื่นแปรญัตติ ตามหลักกฎหมาย ฯลฯ 

พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน) 
 ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอว่าสมควรจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 
 นายพิภพ   ธิมา ส.อบต. หมู่ที ่๕ เสนอ ให้มีจ านวน ๔ คน    
  ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ประธานสภาฯ จึงหามติในที่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  จ านวน ๔ คน 
 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแประญัตติจ านวน ๔ คน 
   
  ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ  คนที่ ๑ 
  ผู้เสนอ   นางดวงเดือน  จุ่มดี   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  เสนอ  นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   
  ผู้รับรอง  ๑.  นายบัญชากร  ศรีวงค์           ส.อบต.หมู่ที่ ๑3   
     ๒.  นายพิทักษ์    ปินตา        ส.อบต.หมู่ที่ ๙     



 
 

 
  ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนประธานสภาฯ จึงสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ คือ  
  นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย   
  ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 

ผู้เสนอ   นางทอง  เครือวาระ   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  เสนอ  นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ ๗   
  ผู้รับรอง  ๑.  นางบัวผัด     พุทธวงค์           ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗   
     ๒.  นางอภิญญา  กันทอน          ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕     
  ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนประธานสภาฯ จึงสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ คือ  
  นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว   

 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ  คนที่ ๓ 
ผู้เสนอ    นางดวงเดือน  จันทร์แก้ว   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙  เสนอ  นายวร  อินถาใจยา  ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐   

  ผู้รับรอง   ๑. นายวิรัตน์  ค ายอด           ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
      ๒. นางทอง    เครือวาระ     ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒   
  ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนประธานสภาฯ จึงสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ คือ  
  นายวร  อินถาใจยา   

 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ  คนที่ ๔ 
ผู้เสนอ   นายพิภพ  ธิมา    ส.อบต.หมู่ที่ ๕  เสนอ  นายถาวร  หลักคง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  

  ผู้รับรอง  ๑.  นายเมที    อุ่นบุญธรรม           ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
     ๒.  นายเปล่ง   พุทธวงค์             ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑     
  ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนประธานสภาฯจึงสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ คือ  
  นายถาวร  หลักคง   

มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ 
  มีจ านวน  ๔  คน ประกอบด้วย 

๑. นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   
๒. นายรุ่งเรือง    บุรีแก้ว   ส.อบต.หมู่ที่ ๗   
๓. นายวร          อินถาใจยา  ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐   
๔. นายถาวร      หลักคง   ส.อบต.หมู่ที่ ๑  
 

   ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงเรื่อง ญัตติงบประมาณ และพิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่
สอง 
คือขั้นแปรญัตติสภาฯต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการฯ 
  ประธานสภาให้ที่ประชุมได้เสนอ ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
 
ที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ 
  ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
  เวลาเริ่มรับค าแปร  เริ่มตั้งแต่สภาฯ มีมติรับหลักการในวันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  เวลาปิดรับค าแปร   ปิดเวลา ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๗.๐๐น.  
  ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ (เพ่ือยื่นรายงานต่อประธานสภา) 
  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นตน้ไป 



 
 

  และให้เสนอรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก่ประธานสภาฯ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เพ่ือประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานให้สมาชิกพิจารณาก่อนประชุมอย่างน้อย ๒๔ ชม. 
  ก าหนดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.เพ่ือพิจารณาต่อในวาระสอง 
และสามต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ) 
                           วาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ 
  ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือเสนอให้สภาฯ พิจารณา 
 เมื่อท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้แถลงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณา ซักถาม อภิปรายได้ 
  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและอภิปราย ประธานสภาฯ จึงขอมติในที่ประชุมว่า  จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2557 หรือไม่  
  
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ รับหลักการแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗  

  นายก อบต. แม่อ้อ ยกมือ  เสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว    
 ประธานสภาขอมติที่ประชุมโดยการยกมือลงมติอนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 
ที่ประชุม ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

  วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
  ประธานสภา  ชี้แจง   เนื่องจากเป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ดังนั้นในขั้นแปรญัตติ  ให้ที่ประชุม
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยมีประธานสภาฯ  เปน็ประธาน   ดังนั้น  ประธานสภาฯ  จึงให้ที่ประชุม  ผู้ใดมีความ
ประสงค์จะแปรญัตติ  ก็ให้เสนอแปรญัตติต่อที่ประชุมเป็นรายข้อ   

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติใดใด  ประธานสภาฯจึงขอมติในที่ประชุมว่า  เห็นชอบให้คงร่างเดิม 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
 ประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุม  วาระนี้จะไม่มีการอภิปรายใดใด  และประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม
ว่า  จะตราข้อบัญญัติ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
 ประธานสภาฯ เชิญปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
 ปลัด อบต.แม่อ้อ  ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 ดังนี้ 
                     สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างส านักงาน อบต.แห่ง
ใหม่และปรับปรุงส านักงานโดยการปูพ้ืน  ซึ่งขณะนี้ อบต.แม่อ้อ  ได้ด าเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยได้ด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องโดยการจัดตั้ง “ศูนย์บริการประชาชน อบต.แม่อ้อ” เพ่ือเป็นจุดประชาสัมพันธ์  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  การ
ให้บริการติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนอย่างท่ัวถึง  โดยในโครงการจ านวนเป็นต้องมีการจัด
สัดส่วนส านักงานให้ชัดเจน  การจัดท าผัง  ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนสามารถเข้ารับการ
บริการจาก  อบต.แม่อ้อ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยในการัดวางผังส านักงาน  เป็นจะต้องมีการก้ันห้องให้ชัดเจน  เช่น  
ห้องกิจการสภาฯ 
ห้องท างานผู้บริหารและห้องรับรอง   แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการกั้นห้องดังกล่าวได้
อย่างสมบูรณ์  จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณเหลือจ่ายและรายจ่ายที่ยังไม่มีความจ าเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการ
ปรับปรุงส านักงาน  ดังต่อไปนี้ 
งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนเพิ่ม  75,000  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงส านักงาน  อบต.แม่อ้อ   ตั้งไว้   75,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงส านักงาน อบต.แม่อ้อ  โดยการก้ันห้องกิจการสภาฯ  ห้องท างานผู้บริหาร  และห้อง
รับรอง  ตามแบบที่  อบต.แม่อ้อก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)          
งานบริหารงานทั่วไป(00111)  ตามแผนพัฒนา  อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตร์ที่  1 หน้า  78 
 
งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนลด   75,000 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 
ข้อ  4.3  รายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดค่าอื่นๆ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 60) 
5.  โครงการแม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม   ตั้งไว้  150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการแม่อ้อน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  เช่น 
การประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น  การแสดงสินค้า  OTOP  สินค้ากลุ่มอาชีพ 
ในต าบล  การแสดง  การละเล่นพ้ืนบ้าน  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนา  อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 
2557 -2559)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 100 
                     เมื่อปลัด อบต.แม่อ้อ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว  ประธานสภาฯ  ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด 
                     เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2557 

ที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  



 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ปลัด อบต. แจ้ง กิจกรรม 
 1.การร่วมงานของดีเมืองพาน เทศกาลล าไย ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ลานหน้า
ที่ว่าการอ าเภอพานโดยขบวนของต าบลแม่อ้อ (ไม่ร่วมประกวด) 
                 นัดหมายสมาชกิ อบต.แต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม นัดหมายพร้อมกันในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐น. 
ณ บริเวณตลาดนัดหกแยก 
 2.การร่วมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี  ๒๕๕๗          
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
                ภาคเช้า  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลพาน (นายก ปลัด ประธานสภาฯ 
เป็นตัวแทน) 
กิจกรรม  “วันแม่แห่งชาติ” 
๐๙.๐๐ น. ขบวนแห่ผ่านตลาดสดเทศบาลพาน 
๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงาน “วันแม่แห่งชาติ” และมอบประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น”  
๑๐.๓๐น.เป็นต้นไป 
  ชมกิจกรรมการประกวดร้านค้านานาภัณฑ์ ประกวดแม่สมบูรณ์  การแสดงบนเวที 
 โดยขอเชิญ สมาชิก อบต.ทุกท่านร่วมจัดเตรียมงาน เยี่ยมเยือนให้ก าลังใจกลุ่มพัฒนาสตรี 
ภาคค่ า  เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธจีุดเทียนชัยถวายพระพร (วางพานพุ่มสักการะ)  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพาน 
3.โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 จากที่ได้หารือที่ผ่านมาได้ข้อสรุป ในโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร คือ จัดให้มีการอบรม ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และจะมีการไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที  ๑๗ – ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สมาชิกได้รับ 

ที่ประชุม       รับทราบ 

เลิกประชุม    เวลา ๑๕.๐๐ น. 
                                                ผู้จดรายงานการประชุม 

กฤติกา  แสนใจนา 
(นางกฤติกา  แสนใจนา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

                            พงษ์พันธ์    ค าน้อย 
                        (นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย) 
                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                     (ลงช่ือ)       อินตา   เมืองมูล               ประธานสภา อบต.แม่อ้อ 

                                                             (นายอินตา   เมืองมูล) 



 
 

                               วันที่  7  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 


