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เริ่มประชุมเวลา  09.30  นาฬิกา 
 
 เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อแจ้งให้ทราบ 
 ประธานสภาฯ แจ้งสมาชิกสภาเรื่องงานบุญ ผ้าป่าสายตรวจอาสาจะจัดขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมท าบุญครั้งนี้ด้วยครับและวันนี้ได้มีตัวแทนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะได้มาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ประธานสภาเชิญนางสาวสุชาวดี  อินกันหา  ได้ชี้แจงให้กับสภา อบต.แม่อ้อ 
 



 
 

 น.ส.สชุาวดี  อินกันหา  ดิฉันเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จากที่
ได้มาพบปะกับผู้น าชุมชนและผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้วนั้นได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายไปแล้วนั้นได้รับความร่วมมือ
จากผู้น าทุกท่านเป็นอย่างดี เพ่ือของบประมาณสมทบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ ตอนนี้ต าบลแม่อ้อ ก็ได้ด าเนิน
มาถึงขั้นตอนการที่จะต้องน าโครงการไปเสนอแต่ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะต้องน าเสนอโครงการ 1 ท่าน และผู้เปิด บัญชี 
3 ท่าน ดังนั้น ดิฉันจึงอยากให้ สมาชิกสภาฯได้คัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปเสนอโครงการ และผู้เปิดบัญชี  

  นายพิทักษ์ ปินตา  เสนอ นายพิภพ  ธิมา เป็นผู้เสนอโครงการและนายจ าเริญ ค าน้อย เสนอ
ผู้เปิดบัญชีธนาคาร คือ 

o นายก สมคิด  ศรีมูล 
o นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว 
o นายเงิน  ใจวันดี 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้บุคคลตามท่ีนายพิทักษ์  ปินตา และนายจ าเริญ  ค าน้อย
 เสนอ 

 ประธานสภา  ผมขอขอบคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ได้มาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
แผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยครับ 

   นายก อบต.แม่อ้อ  จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือนั้น จะได้มีการ
ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ดังนั้นผมอยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกัน
พิจารณาว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างไร และวันที่  26 มิ.ย. 57 แผ่นดินไหวอีกครั้ง ดังนั้น 
ขอให้สมาชิกสภาฯ รายงานตั้งแตว่ันนี้ ถึงวันที่ 1 ก.ค. 57 เป็นประกาศภัยพิบัติ รอบที่ 3 ขอให้รายงานให้เจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ อบต.แม่อ้อ ทราบเพ่ือจะได้รายงานให้ทางอ าเภอทราบต่อไป 
   น.ส.สชุาวดี  อินกันหา ในนามตัวแทนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอขอบคุณท่านผู้น า
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออาสาสมัครพัฒนาชุมชน ร่วมแรง ร่วมใจ ในการส ารวจ ความเสียหายครั้งนี้มากค่ะส าหรับผู้ที่จะ
ไปเสนอโครงการ ในวันที่  30  มิถุนายน 2557 นี้นั้น ขอความร่วมมือท่านหาข้อมูลเพ่ือประกอบในการเสนอโครงการ
    
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที ่
1 ประจ าปี  2557  เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2557  ที่ผ่านมา  โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
     (นายสมคิด  ศรีมูล  ผู้เสนอญัตติ) 

   ประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี  อบต.แม่อ้อได้จัดท าร่างแผนฯ  และได้ส่งให้สมาชิก
สภา อบต.แม่อ้อ  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ  ทุกคนได้พิจารณาในวาระนี้   ดังนั้นจึงได้เชิญให้
นายก อบต.แม่อ้อ ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  เสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ 
   นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 
2560) อบต.แม่อ้อ ต่อที่ประชุม เมื่อนายก อบต. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมแล้ว  ประธานสภาฯ  ได้ให้สมาชิกสภาฯ  
ได้พิจารณาในรายละเอียดโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยพิจารณาตามแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน  
โครงการต้องเป็นไปตามล าดับความส าคัญของประชาคมหมู่บ้าน  สมาชิก อบต. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้  แต่ให้



 
 

พิจารณาดูตัวโครงการ  สถานที่  ให้ถูกต้องทั้งโครงการในระดับต าบลและหมู่บ้านซึ่งโครงการทุกโครงการที่ได้จัดเวที
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้านในต าบลแม่อ้อทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลบรรจุไว้ในร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ทุกโครงการโดยจัดเรียงตามล าดับความส าคัญตามท่ีได้ประชาคมมาและก่อนที่
จะเข้าสู่การพิจารณา นายก อบต.แม่อ้อ ได้ให้ปลัด อบต.แม่อ้อ  ได้ชี้แจงถึงระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  นางลาวัลย์ ค าแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ  ได้ชี้แจงขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ว่า
โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ เป็นปัญหาความต้องการที่มาจากการประชาคมตามมติของหมู่บ้านโดยมติของประชาคมได้
จัดเรียงล าดับความส าคัญและมีหลายโครงการเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  

   ประธานสภาจากที่ท่านปลัดชี้แจง เกี่ยวกับการพิจารณาแผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ผมหวัง
ว่าสมาชิกคงรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้น าเสนอต่อสภาฯครับ 
   นางสาวโชติกา  มุกดา  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ในส่วนของแผนพัฒนา ฯ ในปีนี้ 
ได้สรุปสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านขอให้ท่านตรวจสอบ
และได้พิจารณาในรายละเอียดโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  โดยพิจารณาตามแผนชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้าน  โครงการต้องเป็นไปตามล าดับความส าคัญของประชาคมหมู่บ้าน  สมาชิก อบต. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้  
แต่ให้พิจารณาดูตัวโครงการ  สถานที่  ให้ถูกต้องทั้งโครงการในระดับต าบลและหมู่บ้านโดยเรียงตามล าดับหมู่บ้านโดยเริ่ม
ที่หมู่ที่ 1 

- หมู่ที่ 1  ถนนคอนกรีต , ที่เก็บขยะ , เรียงหินล าน้ าอ้อ 

   นายถาวร  หลักคง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 จากที่ประชุมของหมู่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ที่เก็บขยะเป็นถนนคอนกรีต 

 -  หมู่ที่ 2  พัฒนาระบบประปาในหมู่บ้าน ,รางส่งน้ าคอนกรีตจากหนองผาเข้าสู่หมู่บ้าน 
 -  หมู่ที่ 3  ถังพักน้ าประปา ,รางระบายคอนกรีต ,ขุดลอกล าน้ าแม่แก้ว , ถนนคอนกรีต 
 -  หมู่ที่ 4  เจาะบ่อบาดาล ,ถนนคอนกรีต ,เอกสารสิทธิ์ที่ดินติดป่าสงวน 
 -  หมู่ที่ 5  ถนนคอนกรีตขึ้นผาช้างมูบ , ท าอาคารอเนกประสงค์ 
 -  หมู่ที่ 6  ถนนคอนกรีต ซอย7/3 (ต่อเนื่อง) ,ประปาขนาดใหญ่ 
 -  หมู่ที่ 7  คลองตัว V ,ตลาดชุมชน 
 -  หมู่ที่ 8  พัฒนาระบบประปาใหม่ จากท่อ 3 นิ้ว เป็น 4 นิ้ว , ถนนคอนกรีต ซอย 8 
 -  หมู่ที่ 9  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ต่อเนื่องคอนกรีต , ฝาปิดรางระบายน้ า 75 จุด 
 -  หมู่ที่ 10 ถังพักน้ าประปาภูเขา , ถนนสายเข้าอ่างเก็บน้ า 
 -  หมู่ที่ 11 คลองดาดคอนกรีตจากปั๊ม – หมู่ 8 (ระยะทาง 100 เมตร) ,คอนกรีตในหมู่บ้าน 
    ซอย 12,13 คลองส่งน้ า หน้าบ้านนายสมบัติ  พ่อแก้ว หมู่ 2  
 -  หมู่ที่ 12 สร้างฝายกั้นล าน้ าคาว , ขยายเขตไฟฟ้า , เจาะบาดาลเพิ่มพร้อมปรับปรุงระบบ 
        ประปา 

-  หมู่ที่ 13 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ซอย 8 ,ถนนคอนกรีต ซอย 4 ป่าสุสาน  
-  หมู่ที่ 14 พัฒนาระบบประปานครหลวง (กลางทุ่ง) , ฝายล าน้ าอ้อ (ท่ากอง) ,คอนกรีต       

 ในแต่ละซอย 
-  หมู่ที่ 15 ปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา , รางระบายน้ าจากหมู่ 8 – หมู่ 15 , ไฟกิง่ , สะพาน 
   ล าน้ าอ้อ-หัวยสัก 
-  หมู่ที่ 16 ดาดคลองคอนกรีตต่อจากปี 57 ,ถนนหินคลุกสู่พ้ืนที่การเกษตร , คอนกรีตเข้าป่า 

 สุสาน 
-  หมู่ที่ 17 เปลี่ยนขนาดท่อประปาภูเขา , หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร ,บล็อกคอนเวิร์สซอย 2 , 

 ถังกรองน้ าอาร์โอ , คอนกรีต ในหมู่บ้าน 



 
 

-  หมู่ที ่18 แท้งน้ าประปา ,ถนนคอนกรีตทุกซอยในหมู่บ้าน , เพิ่มไฟก่ิง  
-  หมู่ที่ 19 รางระบายน้ าคอนกรีตในซอย 2 , เปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน , รางน้ าคอนกรีต   

 สองข้างถนนสายหลักเริ่มต้นบ้านนายถาวร (จ าบอน – เหมืองง่า ) 
-  หมู่ที่ 20 ขุดลอกหนองแสะ ,รางระบายน้ าในหมู่บ้าน ,ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน    

   นายเปล่ง พุทธวงค์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  ผมอยากเสนอให้มีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ ใน
อบต.ครับเพราะตอนนี้เราไม่มีหอประชุมไว้รองรับการประชุม หอประชุมชั่วคราวคับแคบ 

   นายสมสิทธิ์ กันทอน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมขอเสนอให้สร้างสะพานฮ่องผักหนามเหนือ 
เพราะเชื่อมต่อ หมู่ที ่2 ต.ดอยลานครับเพราะมีการเดินทางที่ล าบากมากครับ 

   นายพิภพ ธิมา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ผมอยากให้สร้างถนนเชื่อมต่อ ต.เจริญเมือง เพราะเป็น
ทางสัญจรระหว่างต าบลแม่อ้อและต าบลเจริญเมือง โครงการชลประทาน ที่จะเข้ามาสู่ต าบลแม่อ้อของเรา ผมอยากให้น้ า
พอเพียงส าหรับเกษตรกร 

   นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ เรื่องน้ าตอนนี้เราได้รับการอนุมัติแผนสร้างฝายทด
น้ า ของหมู่ที ่5 ร่วมกับ ต.สันมะเค็ด และ ต.ดอยงาม งบประมาณ 20 ล้าน ซึ่งเป็นฝายพระราชทาน จากกรม
ชลประทาน  

   นายพงษ์พันธ์ ค าน้อย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 ผมอยากเพ่ิมเติม ถนนขึ้นอ่างฝาย
พระราชด าริและห้องน้ าของ อบต. เพราะไม่เพียงพอ ส าหรับการใช้งานและต้องการให้ซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 

   นายพิภพ ธิมา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ผมอยากเสนอถนนที่เชื่อมต่อ ต.เจริญเมืองที่ยังค้าง
อีก 1,100 เมตร และเรื่องอนามัยแห่งที่ 2 ของต าบลแม่อ้อ ที่เราได้มีการเสนอไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว 

   นายสมสิทธิ์ กันทอน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 ผมอยากให้บรรจุโครงการขุดลอกล าน้ าอ้อ จาก
อ่างมาสุดสายเพราะตอนนี้ ล าน้ าแคบและตื้นเขินครับ 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ ตามท่ีสมาชิกสภาได้อภิปรายมาท้ังหมดได้ให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ตรวจสอบในร่างแผนที่เสนอให้ทางสภา  มีครบทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว หากมติ
ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบก็จะจัดท ารูปเล่มประกาศใช้ต่อไป 
 
   ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามประการใดแล้ว  ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมโดยการ
ยกมือเพ่ือเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ   

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) องค์การ
   บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ    
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติอ่ืนๆ 
   4.1 เสนอจัดซื้อรถกระบะเพื่อใช้ในราชการเกี่ยวกับงานกองช่าง อบต.แม่อ้อ 
   (นายพิภพ  ธิมา  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผู้เสนอญัตติ) 

   ประธานสภา  ขอเชิญ นายพิภพ ธิมา ผู้เสนอญัตติ ได้อภิปรายครับ 



 
 

   นายพิภพ ธิมา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  จากที่ผมได้เสนอ ให้จัดซื้อรถกระบะ เนื่องจากได้
เล็งเห็นความส าคัญในการท างาน ที่เจอปัญหาที่สุดคือเรื่องไฟกิ่ง ในต าบลและการซ่อมแซมก็เป็นไปด้วยความล าบาก 
เพราะเราขาดแคลนพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางไปซ่อมแซม ดังนั้นเห็นว่ามีความจ าเป็นที่เราจะต้องจัดหารถมาใช้ในการ
ไปซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในต าบลของเรา เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการท างาน 

   ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญ ผู้รับรองอภิปรายครับ 

   นายจ าเริญ ค าน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 จากทีก่ระผมได้รับรองญัตติที่นายพิภพ  ธิมา ได้
ยื่นญัตติ การจัดซื้อรถกระบะส าหรับไว้ใช้ใน งานไฟฟ้าในต าบลเราผมเห็นมีความจ าเป็นอย่างมาก เท่าที่ประสบมา ปัญหา
ของการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปซ่อมไฟก่ิง เกิดจากการขาดแคลนพาหนะและไฟกิ่งก็เป็นปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน 

   ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญ ผู้รับรองท่านที่  2 อภิปราย 

   นายสมสิทธิ์ กันทอน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 จากปัญหาของการเดินทางไปซ่อมไฟกิ่งนั้น
ส่วนมากจะเป็นปัญหาในการเดินทางไปซ่อมแซมที่ผ่านมาจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ แต่ก็เกิดความล าบากในการ
เดินทางเพราะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้อยู่มากพอสมควร  เห็นควรมีรถกระบะไว้ใช้ ในการเดินทางและสามารถ
บรรทุกอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

   นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ผมเห็นด้วยที่จะมีการจัดหารถกระบะ เพ่ือให้ช่าง
ไว้ใช้ในเวลาเดินทางไป ด าเนินการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในต าบลแม่อ้อของเรา ผมพร้อมที่จะพิจารณาและสรรหา
งบประมาณแล้วจะน ามาเสนอสภาฯต่อไป 

   ประธานสภาฯ จากที่ท่านได้เสนอการจัดซื้อรถกระบะเพ่ือใช้ในราชการเก่ียวกับงานกองช่างนั้น 
ท่านนายกฯ ได้รับทราบและพร้อมที่จะด าเนินงาน 

   นายถาวร หลักคง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  จากญัตตเิสนอจัดซื้อรถกระบะเพ่ือใช้ในราชการ
เกี่ยวกับกองช่างนั้นผมเห็นด้วยและปัญหาของไฟกิ่งนี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ได้มาโดยตลอด ผมคิดว่างบประมาณ 
4,000 บาท ต่อปี ที่ได้รับผมว่าก็เป็นการดีแต่บางหมู่บ้านก็ยังมีความจ าเป็น บางครั้งต้องจ้างช่างในหมู่บ้านมาช่วยท า
การซ่อมแซมเนื่องจากรอช่างจาก อบต.ช้า ผมคิดว่า ช่างไฟฟ้าควรท างานเฉพาะไฟฟ้า ที่ ผ่านมาช่างไฟ ท างานทั่วไป ผม
จึงอยากให้ ช่างได้ท างานของตนเอง เพ่ือจะได้ดูแล บ ารุงซ่อมแซม ไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ 

   ประธานสภาฯ การท างานของช่างไฟฟ้า ที่ได้มีปัญหามาโดยตลอด ผมขอเชิญท่านนายก ได้
ชี้แจงให้กับทางสภาฯ ทราบด้วย 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  ผมขออนุญาตประธานสภาฯ แนะน า            
ท่านศรศิลป์ คล่องแคล่ว ต าแหน่งผู้จัดการส านักงาน กระจายเสียงการโทรศัพท์และคมนาคม (กศ.ทช.) ตอนนี้ได้ มี
โครงการมาน าเสนอ ให้กับต าบลแม่อ้อเรา เชิญท่านศรศิลป์  คล่องแคล่ว  ได้มาแจ้งข่าวสาร ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ พ่ี
น้องต าบลแม่อ้อบ้านเรา  

   นายศรศิลป์ คล่องแคล่ว ผมมาจาก ส านักงาน กสทช. มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
ทาง กสทช..ได้มีแผนจัดท าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วันนี้ผมได้มาส ารวจและเตรียมความพร้อมให้มีการจัดท าตามแผนที่เรา
น ามา การจัดท าศูนย์วิทยุชุมชนในต าบลของท่าน โดยจะมีการสร้างอาคาร 1 หลัง ขนาด 10x10 เมตร พร้อม
คอมพิวเตอร์ 11เครื่อง พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ ค่าน้ า ค่าไฟ และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล ทาง กสทช.เป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมดครับ ในระยะเวลา 3 ปี ถ้าทุกท่านในสภาเห็นชอบ เราจะเริ่มด าเนินการประมาณ ต้นปี 58  ท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถาม 



 
 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  ผมขอขอบคุณ ท่านศรศิลป์ฯ เป็นอย่างมากท่ีได้น า
โครงการที่ดีและมีประโยชน์มาเสนอให้กับต าบลของเรานับว่า ต าบลของเราโชคดีมากครับ เพียงแค่ทางต าบลเรามีสถานที่
ให้จัดสร้างอาคารเท่านั้น  ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 

 ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลแม่อ้อ 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายอ อบต.แม่อ้อ  ในนามตัวแทน อบต.แม่อ้อ ขอขอบคุณ ท่านศรศิลป์  
เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสดี ๆ กับพ่ีน้องประชาชนต าบลแม่อ้อ 
 
   4.2 เสนอการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกเกษตรกรในต าบลแม่อ้อ 20 หมู่บ้านเพื่อ
ขยายพันธุ์ข้าวและการจัดอบรมการท าเกษตรอินทรีย์ (นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 ผู้เสนอญัตติ) 

   ประธานสภา  ได้ให้นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว ผู้เสนอญัตติ อภิปราย ในญัตติดังกล่าว 

   นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ตามท่ีกระผมได้ยื่นญัตติเสนอให้มีการจัดซื้อเมล็ด
พันธุ์ข้าวเพื่อแจกเกษตรกรในต าบลแม่อ้อเพ่ือขยายพันธุ์ข้าวและให้มีการจัดอบรมการท าเกษตรอินทรีย์ นั้น สิ่งเหล่านี้เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญมากส าหรับเกษตรกรเรื่องพันธุ์ข้าวถ้าเป็นข้าวพันธุ์ดี ก็จะไม่มีโรค ข้าวก็จะได้ผลผลิตดีครับ วัตถุประสงค์
การแจก ต้องมีการส่งคืน มาสู่กลุ่มของเราโดยไม่มีการสูญหาย  ดังนั้นจึงอยากให้ท่านนายกช่วยสนับสนุนในการหาพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีมาให้เกษตรกร แล้วสามารถน ามาขายให้กับเกษตรกรด้วยกันในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด และปัจจุบันบ้านเราก็
ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมาก เพราะส่วนมากจะท านาหว่านมากขึ้นส่วนเกษตรอินทรีย์ คือ การปลูกข้าวปลอด
สารพิษ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในการบ ารุงข้าว ราคาก็สูงกว่าและการจัดอบรมเพ่ือเกษตรกร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 
การดูแล ข้าว เพราะที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาโรคที่เกี่ยวกับนาข้าวมาโดยตลอด ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 

   ประธานสภา ได้ให้นายแสน  ค าน้อย ผู้รับรอง อภิปราย 

   นายแสน  ค าอ้าย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 จากที่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและการ
ขาดความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ดังนั้น สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก และอยากให้ทาง อบต.เราได้จัด
ให้มีการ ด าเนินการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ในต าบลของเรา ขอรับรองญัตติที่นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว เสนอ  

   นายพิทักษ์  ปินตา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 เห็นด้วยกับญัตตินี้ จากที่ได้เข้าร่วมอบรมที่
ศูนย์วิจัย โครงการพระราชด าริห้วยฮ่องไคร้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความรู้ศูนยผ์ลิตข้าวพันธุ์ดีที่ห้วยฮ้องไคร้ เขาให้จัดส่ง
เกษตรกร หมู่บ้านละ 1 คนที่ต้องการมีความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ท่านนายก ท าแผนจัดให้เกษตรกร
หมู่บ้านละ 1 คน เข้ารับการอบรม เรื่องพันธุ์ข้าว เรื่องปุ๋ย และจะได้รับตัวอย่างพันธุ์ข้าวด้วย ขอฝากท่านนายก พิจารณา 

   นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ จากที่ท่านได้น าเสนอมา เห็นด้วยกับทุกท่านที่
อภิปราย ดังนั้นจะน าเรื่องนี้ เข้าสู่แผนและน าไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป    
 
   4.3 เรื่องท่ีจัดเก็บขยะในหมู่บ้านและต าบลแม่อ้อ ซึ่งวันนี้ขยะมีปัญหามากมาย 
เพราะฉะนั้นต้องมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ไม่มีที่ท้ิงขยะ (นายสมสิทธิ์  กันทอน ส.อบต.
หมู่ที่ 8 ผู้เสนอญัตติ) 
   นายสมสิทธิ์ กันทอน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  ตามท่ีได้เสนอญัตตินี้  ทุกวันนี้ขยะเป็นปัญหามาก 
เพราะทุกครัวเรือนมีขยะต่อ 1 วันไม่ต่ ากว่า 2 ถุง สมาชิกทุกท่านคงได้สังเกตเห็นข้างทางที่ไม่มีบ้านอยู่จะมีคนเอาขยะ



 
 

ใส่ถุงด ามาทิ้งเรี่ยราดเป็นจ านวนมากเหมือนกัน ดังนั้นผมคิดว่า ต าบลแม่อ้อของเรา เป็นต าบลที่ใหญ่น่าจะมีที่ทิ้งขยะเป็น
ของต าบลเพราะตอนนี้เราก็มีรถขุดตีนตะขาบแล้ว ซึ่งสามารถขุดเป็นที่ทิ้งขยะได้ อยากเสนอให้แต่ละหมู่บ้านหาพ้ืนที่ 
ที่ว่างเปล่าที่สามารถขุดและน าขยะไปทิ้งเป็นที่เป็นทาง  
   นายวิรัตน์ ค ายอด  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ขยะเป็นปัญหามากเหมือนกัน เพราะทุกท่านก็คง
เห็นด้วยว่า ข้างถนนที่ไม่มีบ้านคน มักจะมีถุงขยะเกลื่อนอยู่มากบางครั้งก็ไม่ใช่ของคนในพื้นที่บ้านเรา เคยไปดูและได้เห็น
เป็นของคนต่างบ้าน เกรงจะเป็นของคนที่เขาสัญจรผ่านไปมาแล้วมาโยนทิ้ง และในต าบลเราทุกวันนี้ขยะก็มีมาก เห็นด้วย
ที่จะมีการ จัดหาที่เพื่อก าจัดขยะประจ าหมู่บ้าน  

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ   เรื่องขยะเป็นปัญหาใหญ่ของต าบลเราจากปีท่ีแล้วสู่ปีนี้ 
ได้มอบหมายให้โครงการ สปสช. ได้จัดกิจกรรม การแยกขยะ และก าจัดขยะ ของแต่ละครัวเรือน เป็นเบื้องต้นแล้ว จากท่ี
ท่านได้เสนอให้มีการขุดบ่อขยะประจ าหมู่บ้านนั้น แต่บางหมู่บ้านไม่มีที่สาธารณะ นั้น ต้องประสานกับหมู่บ้านใกล้เคียง 
ตอนนี้เรามีรถขุดตีนตะขาบแล้วที่สามารถไปขุดให้ได้  จะประสานงานกับผู้น าหมู่บ้านเพ่ือนน าเข้าแผนสามปี และน าเข้าสู่
ภาคปฏิบัติต่อไป   
 
 
   4.4 เรื่องปรับปรุงเงินอุดหนุนใหม่เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้สูงอายุ ปัจจุบัน
ทุกปีที่ผา่นมาม ี  งบประมาณปีละ 3,500 บาท ดังนั้นขอเสนอเป็นรายๆ ละ 50 บาทต่อคน (นายสมสิทธิ์ กันทอน 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ผู้เสนอญัตติ) 

   ประธานสภา  ให้นายสมสิทธิ์  กันทอน ผู้เสนอญัตติ อภิปราย 

   นายสมสิทธิ์ กันทอน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 ตามท่ีได้เสนอญัตติไปนั้น เพราะได้เล็งเห็นว่า 
ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และอยากให้เหมาะสมที่ผ่านมาเราได้รับ หมู่บ้านละ 3,500 บาท บางหมู่บ้านมี
ผู้สูงอายุ เยอะ ถ้าไปเฉลี่ยกันจะได้คนละไม่ถึง 50 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรปรับเป็นรายหัว หัวละ 50 บาท ขอให้สมาชิก
สภาฯทุกท่านพิจารณาด้วย 

   ประธานสภา  ให้ผู้รับรอง คนที่ 1 อภิปราย  

   นายพิทักษ์  ปินตา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  อภิปราย เห็นด้วยที่นายสมสิทธิ์  กันทอน เสนอ 
เพราะจะได้มอบให้กับผู้สูงอายุได้เท่าๆ กันทุกคน ทั้งต าบลจากท่ีประสบมาจากปีที่ผ่านมา เฉลี่ยแล้วได้ คนละ 30 บาท 
ผู้น าในหมู่บ้านก็ได้ช่วยกันสมทบให้ได้ คนละ 50 บาท  ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับการให้ทาง อบต.เปลี่ยน จากให้หมู่บ้านละ 
3,500 บาท เป็นรายหัวๆละ 50 บาท  

   ประธานสภา  ให้ผู้รับรอง คนที่ 2 อภิปราย  

   นายปรีชา หล้าปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  เห็นด้วยที่นายสมสิทธิ์  กันทอน เสนอเพราะปีที่
ผ่านมาทางผู้น าหมู่บ้านก็ได้ใช้เงินส่วนตัวเพ่ิมให้เพราะเฉลี่ยกันแล้วได้คนละ 38  บาท   เพ่ิมให้ได้คนละ 50 บาท ดังนั้น
เห็นควรว่าเปลี่ยนเป็นรายหัว  
     
   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  จากที่ท่านสมาชิก ได้อภิปราย พอเข้าใจ ปัญหาของแต่
ละหมู่บ้าน จากปีที่ผ่านมาได้อุดหนุนให้หมู่บ้านละ 3,500 บาท แต่ปีนี้ขอเสนอ เป็นหมู่บ้านละ 4,000 บาท และ ราย
หัวหัวละ 50 บาท ให้ท่านพิจารณากันเองและให้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่หมู่บ้านได้วางแผนไว้ 



 
 

   นายถาวร หลักคง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  เห็นว่าผู้สูงอายุได้รับเงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนั้น
เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ ของวันสงกรานต์ เห็นว่าเป็นน้ าใจส าหรับผู้สูงอายุเห็นด้วยกับนายกที่จะเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านละ 
4,000 บาท 

   ประธานสภา เมื่อให้ผู้เสนอญัตติและผู้รับรองทั้งสองคนและสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อได้อภิปราย
ญัตติดังกล่าวแล้ว  ประธานสภาขอมติในที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านละ 4,000 บาทหรือไม่ 
 ประธานสภาฯ    หรือ รายหัว หัวละ 50 บาท ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ  
ที่ประชุม   มีมติ 1.  หัวละ 50 บาท   จ านวน  11 เสียง 
    2.  หมู่บ้านละ 4,000 บาท  จ านวน  27 เสียง 
  ดังนั้น มติในท่ีประชุมเห็นชอบให้อุดหนุนหมู่บ้านละ 4,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียง 27 เสียง  

  นางลาวัลย์ ค าแสนยศ  ปลัด อบต.แม่อ้อ  ได้แจ้งเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลแม่อ้อ ที่เรียกกันว่า (อุ้ย แม่อ้อ) กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 คน จากที่ได้หารือจะจัดกิจกรรม “เปิด
โลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงหนังเมเจอร์แคร์ ให้ความอนุเคราะห์ให้ชมภาพยนต์ฟรี ที่โรงหนัง
เมเจอร์ที่เซ็นทรัลเชียงรายจากการน าผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องไปด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นี้ ดังนั้นจึงไดเ้ชิญ 
สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกิจกรรมด้วย 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  จากท่านปลัดไดช้ี้แจงเกี่ยวกับโครงการผู้สูงอายุนั้น ก็
อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย 

   ประธานสภา  ได้เชิญให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมทุกคน แต่ถ้าไม่ไปทุกคนก็อย่างน้อยขอให้ไป
หมู่บ้านละ 1 คน 
  
  4.5  เรื่องจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาดกลางเพื่อใช้ได้ทันเหตุการณ์ (นายจ าเริญ ค าน้อย ส.
อบต.หมู่ที ่2 ผู้เสนอญัตติ) 

   ประธานสภา  ได้ให้นายจ าเริญ   ค าน้อย ผู้เสนอญัตติ อภิปราย 

  นายจ าเริญ ค าน้อย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  ได้อภิปรายเห็นผลความจ าเป็นว่าตามท่ีได้น าเสนอ
ให้มีการจัดซื้อเครื่องสืบน้ า เพ่ือใช้สูบน้ าในช่วงน้ าท่วมกรณีน้ าไหลออกไม่ทันเราสามารถใช้เครื่องสูบน้ ามาช่วยได้ทันท่วงที  

  นายสมสิทธิ์ กันทอน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  ได้อภิปรายว่าเนื่องจากในช่วงหน้าฝน น้ าท่วมขัง
มีหลายจุด ดังนั้นเครื่องสูบน้ าขนาดกลางสามารถช่วยได้ดี ขนย้ายสะดวก  

  นายทองค า มโนราห์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16  อภิปรายว่าเห็นด้วยกับการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ขนาดกลาง เพราะสามารถน าเข้าได้ทุกที่ เพราะมีขนาดไม่ใหญ่เข้าพ้ืนที่ได้ง่าย ขนย้ายสะดวก  
  
 
  4.6  เรื่องโครงการสร้างถนนคอนกรีต ในหมู่บ้าน ปี 2557-2559 (นายถาวร  หลักคง ส.
อบต.หมู่ที ่1 (ผู้เสนอญัตติ) 

   ประธานสภา  ได้ให้นายถาวร  หลักคง ผู้เสนอญัตติ อภิปราย 
    



 
 

  นายถาวร  หลักคง   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  อภิปรายว่า  เนื่องจากงานโครงสร้างถนนคอนกรีต
ของต าบลแม่อ้อมีจ านวนมากทีผ่่านมามีบางจุดที่สร้างไปแล้วไม่ถึงปีเกิดการช ารุด คิดว่าอาจมีสาเหตุมาจากส่วนผสมของ
ปูนหรือไม่ และความเห็นว่าควรใช้ปูนแพนท์ คิดว่ามีคุณภาพมากกว่าปูนที่มาผสมเอาเอง 

  นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  กล่าวว่าจะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีการจัดซื้อ จัดจ้าง จะ
ให้ช่างประมาณการมาให้มีการใช้ปูนแพนท์ตามที่สมาชิกเสนอ 
  4.7 วาระอ่ืนๆ 

  นายทองค า มโนราห์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16  อภิปรายเสนอให้ท่านนายกได้ตั้งงบประมาณ 
ซื้อกล้องถ่ายรูปให้แต่ละหมู่บ้าน แต่ก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าหายไปไหนกันหมดแล้วเห็นควรที่จะจัดซื้อแตก่ล้อง
ถ่ายรูปที่เคยซื้อเมื่อนานไปแล้ว ผมอยากให้น ามาคืนถึงแม้จะเสียครับ 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  กล่าวว่า  จะตรวจสอบกล้องที่ให้กับทางหมู่บ้านปีก่อนๆ 
ว่าช ารุดหรือยังมีอยู่หรือไม่แล้วจะพิจารณาด าเนินการต่อไป  

  นายพิภพ ธิมา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  อภิปรายว่า  การก่อสร้างฝายพระราชด าริ ที่ได้
งบประมาณ 20 ล้าน ขอขอบคุณท่านนายกทีช่วยผลักดันให้ได้โครงการนี้มายังต าบลแม่อ้อและขอฝากให้ติดตามถนน
สาย ม.18 – ต.เจริญเมือง ,อนามัยแห่งที่ 2 ,ถนน ม.18 – ต.สันมะเค็ด  เพราะได้มีการเสนอไปหลายครั้งแล้ว 

  นางบัวผัด  พุทธวงค์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 17  อภิปรายว่าอยากเสนอให้จัดงบเพ่ือซื้อชุดใหม่ 
ให้กับสายตรวจอาสา ทั้ง 20 หมู่บ้าน เพราะทุกวันนี้ สายตรวจอาสาท างานด้วยจิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  กล่าวว่า  จากที่ได้ร่วมประชุมและได้ งบประมาณมา
จัดสร้างฝายพระราชด าริที่บ้านจ าผักกูดนั้น ดังนั้นขอมติผ่านสภาฯว่าเห็นชอบในการจัดสร้างฝายพระราชด าริหรือไม่ 

   ประธานสภา  ขอความเห็นจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่าเห็นควร ที่จะจัดสร้างโครงการฝาย
พระราชด าริหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดสร้างโครงการฝายพระราชด าริ 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  แจ้งให้กับผู้ได้รับความเสียหายแผ่นดินไหว รอบที่ 2 .ให้
ไปรับเงินช่วยเหลือ ในวันที่ 5  กรกฎาคม  2557 ณ เทศบาลต าบลเมืองพานและรอบที่ 3 ให้แจ้งความเสียหายภายใน
วันที่ 1  กรกฎาคม  2557 นี้เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินงานต่อไปและชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอแม่จัน ได้ให้เงิน
ช่วยเหลือแผ่นดินไหวมาอีก 10,000 บาท ดังนั้นขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันว่าเราควรน ามาช่วยเหลือแบบไหนหรือ
จะแบ่งให้ช่วยเหลือหมู่บ้านละ 500 บาท แต่ต้องไปมอบให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ, โครงการต่างๆ ของ
ปีงบประมาณ 2557 ได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างครบทุกโครงการแล้ว และได้ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ถนนสาย ป่าสุสาน ม.9 – ม.14 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ช่างได้ส ารวจ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ใช้
งบประมาณ 3 ล้านบาท และจะด าเนินการตามโครงการต่อไป, โครงการประปา จากกรมทรัพย์ฯ ที่เสนอไปที่ได้รับอนุมัติ 
คือ ประปา หมู่ที ่3 ได้ครับ,และได้เสนอขอทุนการศึกษาให้กับเด็ก นักเรียนที่ เป้าหมายคือ เรียนอยู่ต าบลแม่อ้อเรา  

ไป 20 รายยังรอการตอบรับ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  นายศักรพงค์ กระทง   รองประธานสภา  กล่าวว่า จากที่ท่านนายก ได้ชี้แจงเรื่องในต าบลเรา
ไปนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญกระทู้ถามได้ 

 



 
 

  นายถาวร หลักคง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  กล่าวว่าอยากทราบว่าที่รายงานน้ าท่วม และโรคไหม้
คอรวงข้าวในปีที่แล้ว ไม่ทราบว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร        - 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  กล่าวว่าเรื่องนีจ้ะให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ประสานงานกับ
เกษตรอ าเภอ และจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 
  
  นายทองเล็ก กันจินะ  รองนายก อบตงแม่อ้อ  กล่าวว่าขอเพ่ิมเติม  การด าเนินการซ่อมแซม
ถนน สาย ม.9 –ม.14 ประมาณอาทิตย์หน้า จะมีการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว 

   ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯท่านที่มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  

 

ปิดประชุม  เวลา  17.00 นาฬิกา 
 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
กฤติกา  แสนใจนา 

(นางกฤติกา  แสนใจนา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
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