
 
 



 
 

รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี  2557 

วันที่  14  สิงหาคม 2557 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

………………………………………… 
      ผู้มาประชุม 
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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 
นายสงคราม  พุทธวงค์ 
นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย 
นางดวงเดือน  จุ่มดี 
นางอภิญญา  กันทอน 
นายพนม  ใจขรรณ์ 
นายทองค า  มโนราห์ 
นายทีวา  ปวนสิงห์ 
นางบัวผัด  พุทธวงค์ 
นายภาณุมาศ  มารินทร์ 
นางศรีจันทร์  จู่มดี 
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สมาชิก อบต. หมู่ที ่17 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่18 

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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สังวาล  ปาล ี
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ปรเมษฐ์  กันค า 
สงคราม  พุทธวงค์ 
พงษ์พันธ์  ค าน้อย 
ดวงเดือน  จุ่มดี 
อภิญญา  กันทอน 
พนม  ใจขรรณ์ 
ทองค า  มโนราห์ 
ทีวา  ปวนสิงห ์
บัวผัด  พุทธวงค์ 
ภาณุมาศ  มารินทร์ 
ศรีจันทร์  จู่มดี 

 



 
 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

 
 

นายสมนึก  กิจสอาด 
นายแก้วมา  สุริยะวงค์ 
นายดวงเดือน  จันทร์แก้ว 
นายวร  อินถาใจยา 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายบัญชากร   ศรีวงค์ 
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นายสมคิด  ศรีมูล 
นายทองเล็ก  กันจินะ 
นายธวัชชัย  ค าจันทร์ 
นายไทยรัฐ  ค าขา 
นางลาวัลย์  ค าแสนยศ 
นายสมพร   ทรินทร์ 
นายวรรณ  โยปินตา 
น.ส.ดารณี  บุญมา 
นายรัชพล   แสนริน 
นายปิยะพันธ์   อุทธิยา 
นางสาวโชติกา   มุกดา 
 

นายก อบต.แม่อ้อ 
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ปลัด อบต.แม่อ้อ 
นักวิชาการเกษตร 
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ลาวัลย์  ค าแสนยศ 
สมพร   ทรินทร์ 
วรรณ  โยปินตา 
ดารณี  บุญมา 
รัชพล   แสนริน 
ปิยะพันธ์   อุทธิยา 
โชติกา   มุกดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
  เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
- ความเคลื่อนไหว ของสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล แห่งประเทศไทยจากการประชุม

วันที่๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ได้มีมติเห็นควรจัดตั้งชมรมสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น โดยจะต้องมีค่าธรรมเนียม 
ต าบลละ ๑,๕๐๐ บาท 

- ที่ประชุมมีความเห็นจะยื่นเรื่องปรับปรุงค่าตอบแทนของ คณะบริหาร ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ต่อคณะ คสช.พิจารณาเห็นชอบ 

- เรื่องความเป็นอยู่ของ อบต. และเทศบาล ที่ประชุมมีความเห็นชอบ ให้เหลือ สมาชิก อบต. ต าบล  
ละ ๑๐ คน  และจะยกระดับฐานะ จากต าบลเป็นเทศบาล และขอให้มีการเลือกตั้ง มติในที่ประชุมได้เห็นชอบควรมี
สมาชิก อบต.หมู่บ้านละ ๑ คน 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑ ) ประจ าปี  2557  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2557  ที่ผ่านมา   โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
              งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  

ประธาน ชี้แจงว่า จากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2558 วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งมติท่ีประชุมสภาได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 และสภาฯได้ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ รวมทั้งการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้วนั้น ซึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการแปรญัตติ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 ต่อประธานสภาฯ และทางสภาฯ ได้ส่งรายงานดังกล่าว เพ่ือให้ สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาก่อนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ประธาน จึงได้เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอผลการ
พิจารณาการแปรญัตติต่อที่ประชุม 
  นายถาวร  หลักคง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อ ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติหลังการรับการแปรญัตติ
จากสมาชิก อบต.แม่อ้อ หรือผู้บริหาร อบต.แม่อ้อ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการได้มีมตใิห้
คงไว้ตามร่างเดิม  
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการแปรญัตติ  จงึขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ้อ 
พิจารณาในวาระสองและวาระสามต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 ประธานสภาฯ จึงแจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอว่าไม่มีการยื่นเสนอค าขอ
แปรญัตติ  ดังนั้น ประธานสภาฯ จงึขอมติในที่ประชุม โดยการยกมือให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณประจ าปี 
                   งบประมาณพ.ศ. 2558  
 วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ  

 ประธาน แจ้งว่าในวาระท่ีสาม จะไม่มีการอภิปรายใดใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือ เพ่ือลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อหรือไม่  

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ           
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ เรื่องอ่ืนๆ 
                          5.1 การอภิปราย ปัญหาล าน้ าแม่อ้อได้มีต าบลใกล้เคียงน าน้ าแม่อ้อไปใช้ในด้านการเกษตรและ
อ่ืนๆ ท าให้น้ าแม่อ้อไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายท าการเกษตรหรืออุปโภคและบริโภค ๑๐ หมู่บ้านในต าบลแม่อ้อ 

นายถาวร  หลักคง ส.อบต. หมู่ที ่๑ ล าน้ าอ้อ เป็นพ้ืนที่ร่วมกับ เทศบาลดอยลาน และเทศบาล
ห้วยสักจากที่ผ่านมาต าบลใกล้เคียงได้ท าการ แบ่งน้ าจากอ่างแม่อ้อไปใช้ และได้เกิดปัญหา น้ าที่จะใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอส าหรับ ๑๐ หมู่บ้านของต าบลแม่อ้อ ปัจจุบันเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาดูแล แล้ว และขอขอบคุณ         
คณะบริหารที่ได้จัดเงินอุดหนุนส าหรับการบริหารงานอ่าง 

นายเปล่ง  พุทธวงค์  ส.อบต.หมู่ที ่๑๑ จากที่ได้มีการลักลอบใช้น้ าจากล าน้ าอ้อนั้น ผมอยากให้
ท่าน นายกช่วยประสานงานเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ 

นางดวงเดือน จุ่มดี  ส.อบต.หมู่ที ่๑๔ อยากฝากคณะกรรมการล าอ้อ หมู่บ้านที่อยู่ปลายทางได้รับ
น้ าน้อยมาก ดังนั้นอยากให้คณะกรรมการช่วยดูแลจุดนี้ด้วย 
 ประธานสภาฯ เห็นด้วยกับปลายทางที่ได้รับน้ าไม่เต็มที่ แต่เราต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ประโยชน์ของเกษตรกรต าบลแม่อ้อ 

นายก อบต. แม่อ้อ เรื่องล าน้ าอ้อ เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ น้ าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเกษตร แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องต าบลแม่อ้อ 
 นายสมพร   ทรินทร์  นักวิชาการเกษตร ได้รับค าสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเป็นตัวแทน  
ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพื่อเจรจา เรื่องค่าเช่าที่ดินท ากิน  ผู้ให้เช่า ๔ คน ผู้เช่า ๔ คน 
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ 
 ผู้ให้เช่า 
 ๑. นายเงิน  ใจวันดี หมู่ที ่๑ 
 ๒. นางชุติมา  ชัยชนะชลสิทธิ์   หมู่ที ่๒ 
 ๓. นายสุเนตร  โกมล  หมู่ที ่๕ 
 ๔. นางซันโล  หมื่นโฮ้ง  หมู่ที่ 9 
 
 ผู้เช่า 
 ๑. นายจรัญ  บุรีแก้ว หมู่ที ่๑๑ 
 ๒. นายสมบูรณ์  พุทธวงค์  หมู่ที ่11 
 ๓. นายวร  อินถาใจยา  หมู่ที่ ๒๐ 
 ๔. นายยน  เศษเมือง  หมู่ที ่๒๐ 
 
มติที่ประชุม มติในท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ทั้ง ๘ คน เป็นคณะกรรมการฯ 
 



 
 

 นายรัชพล  แสนริน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรวจสอบพบว่า เรื่อง
เงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน  ที่ยังคงค้างช าระมี หมู่ที ่๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ขอฝากท่านสมาชิกได้ช่วยไกล่เกลี่ยเป็นเบื้องต้น แล้ว
องค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณาอีกครั้งภายใน ๓๐ วัน เพ่ือหาทางออก 
 นางทอง  เครือวาระ ส.อบต.หมู่ที ่๑๒ เงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนของหมู่ที่ ๑๒ นั้น สมาชิกท่ีกู้ได้
ช าระหมดให้กับประธานกลุ่มหมดแล้ว แต่ประธานน าส่งไม่ครบ ดังนั้นจะหาทางออกให้กับสมาชิกกลุ่มได้อย่างไร 
 รัชพล  แสนริน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กรณีการผูกพันหนี้ คนที่ผูกพันหนี้ต้องเป็นหนี้ตลอด 
จนกว่าจะจ่ายครบ ในกรณหีมู่ที ่๑๒ เป็นการยักยอกทรัพย์ ต้องมีการฟ้องร้องภายใน 
 ปลัด อบต.แม่อ้อ กรณีนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดสมัยไหนก็จะมีการติดตามโดยตลอด ดังนั้นจึงขอ
ความร่วมมือสมาชิก ได้ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น ในการติดตามทวงถามด้วย  
 นายก อบต.แม่อ้อ แจ้งก าหนดการศึกษาดูงาน  
  
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗    
 เวลา ๑๖.๐๐ น.พร้อมกัน ณ บริเวณส านักงาน อบต.แม่อ้อ เพ่ือออกเดินทาง (ผู้ร่วมเดินทาง ๕๖ 
คน) 
 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลแสนสุข  จ.ชลบุรีสวมเสื้อสีม่วง 
 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลบ้านแพ จ.ระยอง สวมเสื้อเรารักแม่
อ้อ สีเทา 
 
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 เดินทางกลับถึงส านักงาน อบต.แม่อ้อ 

 นายก อบต.แจ้ง ให้สมาชิกทราบ  ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ท าให้ถนนเกษตร,ท่อช ารุด,ถนนลาดยางเป็น
หลุมเป็นบ่อ ดังนั้นหมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือจะได้
ด าเนินการต่อไปจากงบประมาณของ พอช.ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ตอนนี้เราได้จัดอุปกรณ์
ส าหรับการซ่อมแซมให้ทุกครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ด าเนินการตามนโยบายด้วย 
 ไฟกิ่ง ช ารุดเสียหาย ที่ต้องการซ่อมแซมให้ท าหนังสือแจ้ง อบต.ด้วย 
 นายวิรัตน์   ค ายอด ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรื่องราคาล าไยปีนี้ราคาตกต่ ามาก ตอนนี้ ต าบลแม่อ้อ ได้มี
โรงงานอบล าไย และได้มีการซื้อล าไยสด แต่ราคา ก็ถูกอยู่ ดังนั้นอยากหาทางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไย
เพ่ือให้ขายในราคาสูงกว่านี้อีกหน่อย 
 นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว ส.อบต. หมู่ที ่๗ อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้จัดสร้างที่
จอดรถไว้ในส านักงาน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 นายถาวร  หลักคง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ จากราคาล าไยตกต่ า อยากให้นายก ช่วยหาทางออกให้
เกษตรกรต าบลแม่อ้อของเราด้วย 
 นายก อบต. แม่อ้อชี้แจง 
 เรื่องราคาล าไยตกต่ านั้น เห็นควรว่าควรรวมตัวระดับผู้น า หมู่ที ่๕,๑๒,๑๘ ,๔ ไปเจรจากับ บริษัท 
ผู้ที่ซื้อล าไย  ซื้อล าไยของเกษตรกร ต าบลแม่อ้อ ราคาสูงกว่าท้องตลาด  ผมขอนัดหมายเพ่ือหารือกับ บริษัท พรุ่งนี้ 
๐๙.๐๐น. ที่หอประชุมหมู่ที ่๑๒ ฝากสมาชิกหมูที่ ๑๒ ช่วยประสานกับเจ้าของบริษัทเข้าร่วม และผู้น าหมู่ที ่5,
๑๘,๑๒,๔ ร่วมด้วย 



 
 

 เรื่องท่ีจอดรถในส านักงาน อบต.แม่อ้อ ตอนนี้ยังไม่มีพ้ืนที่ ในการจัดสร้าง ขอให้ทางส านักงานได้
ท าการวางผังในการสร้าง โดยการจะย้ายโรงรถที่ส านักงานเก่ามาปรับปรุง 
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามขอปิดประชุม 

ที่ประชุม              รับทราบ 

ปิดประชุม             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  12  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 


