
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี  2558 

วันที่ 15  มิถุนายน  2558 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
………………………………………… 

      ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายอินตา   เมืองมูล 
นายศักรพงค์  กะทง 
นางกฤติกา  แสนใจนา 
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  ปาล ี
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 

ประธานสภา อบต.แม่อ้อ 
รองประธานสภา อบต.แม่อ้อ 
เลขานุการสภา อบต.แม่อ้อ 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่1 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่2 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่3 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่3 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่4 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่5 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่5 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่6 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่7 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่7 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่9 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่9 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่10 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่10 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่11 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่11 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่12 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่12 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่13 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่13 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่14 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่14 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่15 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่15 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่16 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่16 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่17 

อินตา   เมืองมูล 
ศักรพงค์  กะทง 
กฤติกา  แสนใจนา 
เงิน  ใจวันดี 
จ าเริญ  ค าน้อย 
เมธี  อุ่นบุญธรรม 
สมนึก  อินต๊ะ 
วิรัตน์  ค ายอด 
พิภพ  ธิมา 
ยวงค า  เครือวาระ 
วิทยา  กันจินะ 
รุ่งเรือง  บุรีแก้ว 
แสน  ค าอ้าย 
สมสิทธิ์  กันทอน 
สมศักดิ์  ค าน้อย 
พิทักษ์  ปินตา 
บุญยง  ทะรินทร์ 
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 
 

สมาชิก อบต. หมู่ที ่17 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่18 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่18 
สมาชิก อบต. หมู่ที ่19 
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สมาชิก อบต. หมู่ที ่20 

ภาณุมาศ  มารินทร์ 
ศรีจันทร์  จู่มดี 
สมนึก  กิจสอาด 
แก้วมา  สุริยะวงค์ 
ดวงเดือน  จันทร์แก้ว 
วร  อินถาใจยา 
ยน  เศษเมือง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
 
 

นายถาวร   หลักคง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1               - ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสมคิด  ศรีมูล 
นายทองเล็ก  กันจินะ 
นายธวัชชัย  ค าจันทร์ 
นายไทรัฐ  ค าขา 
นางลาวัลย์  ค าแสนยศ 
นายวรรณ  โยปินตา 
นายปิยะพันธ์  อุทธิยา 
นายกณวรรนธ์ พุทธวงค์ 
นางสาวโชติกา  มุกดา 
นางสาวดารณี   บุญมา 
นางชญาดา   แก้วเขื่อน 

นายก อบต.แม่อ้อ 
รอง นายก อบต.แม่อ้อ 
รอง นายก อบต.แม่อ้อ 
เลขานุการนายก อบต.แม่อ้อ 
ปลัด อบต.แม่อ้อ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

สมคิด  ศรีมูล 
ทองเล็ก  กันจินะ 
ธวัชชัย  ค าจันทร์ 
ไทรัฐ  ค าขา 
ลาวัลย์  ค าแสนยศ 
วรรณ  โยปินตา 
ปิยะพันธ์  อุทธิยา 
กณวรรนธ์ พุทธวงค์ 
โชติกา  มุกดา 
ดารณี   บุญมา 
ชญาดา   แก้วเขื่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
 เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 นายอินตา  เมืองมูล ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 

- กระผมฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแจ้งไปยัง ประธานสายตรวจอาสา ให้น าส าเนาบัตร
ประชาชนและรูปถ่าย 1 นิ้ว ของสายตรวจอาสาทุกท่านมาเพ่ือต่ออายุบัตรประจ าตัวสายตรวจอาสาด้วย 

-   วันนี้ เวลา 14.00 น. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานชมรม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพาน ท่านนายก และกระผม ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย 
 นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. แจ้งให้ทราบดังนี้ 

-   การย้ายพนักงาน คือ น.ส.สภุาพรรณ  ชุ่มจิตต์  ได้ย้ายไปอยู่ที่ อบต.รอบเวียง ส่งบรรจุแต่งตั้ง
วันที่ 15  มิถุนายน  2588  และเราจะได้รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ มาจาก อบต.มาบยางพร  จังหวัดระยอง ต่อไป 

- วันนี้กระผมได้รับประสานงานจากผู้ดูแลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จะเข้าพบปะกับสมาชิก
สภาฯ  เพ่ือชี้แจง โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 

-  วันที่  28  มิถุนายน  2558  จะมีการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือ เนื่องจากหมด
วาระ โดยจะเลือกตั้ง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

-  โครงการแม่อ้อน่าอยู่ ได้มีการประเมินครบทั้ง 20 หมู่บ้านไปแล้ว และจะมีการประเมิน ครั้งที่ 
2 อีกครั้ง ก าหนดการจะตรวจประเมินวันใดนั้นจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

- การคัดค้านเรื่อง การสร้างฟาร์มหมู กระบวนการผู้คัดค้านได้ท าหนังสือยื่นไปทาง ทหาร ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอ าเภอพาน และอบต.แม่อ้อ เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2558 ที่ผ่านมา ซ่ึงตอนนี้ผู้ประกอบการ 
ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตสร้างฟาร์มหมู ต่ออบต.แม่อ้อแต่อย่างใด 
 นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภา อบต.แม่อ้อ ได้เชิญ นายอุดม  บั้งเงิน  ตัวแทนโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.แม่อ้อ  
     นายอุดม  บั้งเงิน ตัวแทน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 

   -   กระผมเป็นตัวแทน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จะมาน าเสนอเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันได้มาจากการใช้น้ ามันปั่นเพ่ือได้กระแสไฟฟ้า ดังนั้น นายก
ประยุทธ์ จันโอชา ได้มีนโยบายให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีให้บริษัทเอกชน จัดท าแต่ก็มีเงื่อนดังนี้ 

1. ต้องผ่านความเห็นชอบของสภา อบต.หรือ สภาเทศบาล ที่จะก่อสร้าง  
2. ต้องมอบเงินสนับสนุนให้กับ อบต.หรือเทศบาล เดือนละ 50,000 บาท เป็นเวลา 25 ปี โดย

ท าสัญญาผ่านนายก อบต.  
-   ถ้าผิดเงื่อนไข นายก อบต. สามารถยกเลิกสัญญาได้  
-   ใช้พื้นที่ท้ังหมด 60 ไร่  
-   มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เป็นจ านวนมาก สามารถให้คนในชุมชนมีงานท า 
จากที่กระผมได้มาชี้แจ้ง ท่านไดมีข้อสงสัย ขอเชิญสอบถามได้ 
นายสมคิดศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ ถ้าบริษัทมาตั้ง บริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการ

สร้างโรงไฟฟ้าตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และคาดว่าจะได้สร้างหรือไม่ 
นายอุดม  บั้งเงิน บริษัทจะผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าโดยตรงจะมีรายได้จากการขาย

กระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะซื้อไฟฟ้าในราคา หน่วยละ 5.66 บาท ส่วนประชาชนก็ใช้ไฟฟ้าและ
จ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าตามปกติ 

 
/นายสมคิด... 
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     นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ   ผมเห็นด้วยกับโครงการ นี้ เพราะได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและชุมชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผมขอขอบคุณ ท่านอุดม ที่ได้น าโครงการมาเสนอให้กับ
ต าบลแม่อ้อ ดังนั้นขอให้ท่านได้ด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไป 
     นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย ส.อบต.หมู่ที ่14    เรื่องโครงการการสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ 
กระผมอยากให้ผู้น าในพ้ืนที่ ที่จะจัดสร้างได้มีการประชุมประชาคมในหมู่บ้านพร้อมกับน าบันทึกการประชุม ที่มีมติ
ของประชาชนในหมู่มา มาน าเสนอต่อท่านนายกสมคิด  ศรีมูล เพ่ือที่ท่านนายก จะได้น าเสนอต่อ สภา อบต.แม่อ้อ 
และอยากให้สภาฯ ได้ศึกษาเพ่ือทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 นายศักรพงค์  กะทง  รองประธานสภา อบต.แม่อ้อ  ผมอยากทราบรายละเอียดต่าง จากบริษัทที่
จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือสภาฯ จะได้ท าความเข้าใจ  
  นายอุดม  บั้งเงิน  กระผมได้เตรียมข้อมูลมาแล้วให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ศึกษาต่อไป 
   นายสมคิด  ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ กรณีที่จะมีการจัดสร้าง ถ้ากระผมได้รับหนังสือจากผู้น า
ในพ้ืนที่ ที่จะจัดสร้างผมก็จะขอเปิดประชุมสภาฯเพ่ือหามติและด าเนินตามข้ันตอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1               
                        ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2558   

    ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ                
 สมัยที ่1 ประจ าปี  2558  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2558  ที่ผ่านมา  โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ.2558 - 2562)  
     (นายสมคิด  ศรีมูล  ผู้เสนอญัตติ) 
     นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามที่ อบต.แม่อ้อได้จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทุกคน ได้พิจารณาในวาระนี้  ดังนั้นจึงได้เชิญนายก อบต.แม่อ้อ 
ได้น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

   นายสมคิด ศรีมูล  นายก อบต.แม่อ้อ  เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่อ้อ ต่อที่
ประชุม  

 เมื่อนายก อบต.แม่อ้อ ได้เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุม 
ได้ซักถามในรายละเอียดหรืออภิปรายได้ 

   นางสาวโชติกา  มุกดา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  เพื่อประกาศใช้แทนฉบับเดิม ซึ่งได้ตราเม่ือปี 2548 ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดย อบต.แม่อ้อ ได้
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ ดังนี้ 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 

/ซึ่งองค์การบริหาร... 
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ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ โดยร่างแผนฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว  จึงได้น าเสนอร่างต่อ
สภาฯ เพื่อขอมติเห็นชอบ และเพ่ือนายก อบต.แม่อ้อ จะได้ประกาศใช้แผนฯ ต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือเพ่ือเห็นชอบร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
                       แม่อ้อ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ                                        
                       ( นายสมคิด  ศรีมูล ผู้เสนอญัตติ) 
     นายอินตา   เมืองมูล  ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามที่ อบต.แม่อ้อ ได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี และได้จัดส่งให้สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกคน  
ได้พิจารณาในวาระนี้  ดังนั้นจึงได้เชิญ นายก อบต.แม่อ้อ  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
  นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อที่ประชุม 
  เมื่อนายก อบต.แม่อ้อ เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้เชิญ                    
นางสาวโชติกา  มุกดา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้อธิบายถึงความเป็นมา ขั้นตอน หรือระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นางสาวโชติกา  มุกดา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมในการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.  ในวาระท่ีผ่านไปแล้วนั้น ซึ่งมีขั้นตอนเช่นเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนดังนี้ 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบโดยร่างแผนฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะกรรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว  จึงได้น าเสนอร่าง
ต่อสภาฯ เพื่อขอมติเห็นชอบ และเพ่ือนายก อบต.แม่อ้อ จะได้ประกาศใช้แผนฯ ต่อไป 
  ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. โดยก าหนด
กิจกรรม โครงการซึ่งมีทั้งท่ี อบต. ได้ด าเนินการอยู่เป็นประจ า และโครงการใหม่ที่จะริเริ่มด าเนินการในปีต่อไป 
ประกอบกับโครงการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการ หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้น าเสนอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. ได้พิจารณา
โครงการตามความต้องการของประชาคมทุกหมู่บ้าน ตามแผนชุมชนของหมู่บ้าน ทุกโครงการ เนื่องจากเป็นแผนที่มา
จากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาในรายละเอียดโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้าง 

/พื้นฐาน... 
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พ้ืนฐาน  ซึ่งกองช่างได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หากโครงการใดมีรายละเอียดผิดพลาด  ไม่เป็นไปตาม             
ข้อเท็จจริง หรือความต้องการของชุมชน ก็ขอให้สภาฯ ได้เสนอเพ่ือปรับเปลี่ยนตามความเป็นจริงได้ 
  นายพงศ์พันธ์   ค าน้อย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14  ขอแก้ไขรายละเอียดตามโครงการก่อสร้าง
สะพานของหมู่ที่ 14 ด้วย 
  นายศักรพงศ์  กะทง  รองประธานสภาฯ  ขอยกเลิกโครงการถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 6             
บ้านแม่แก้วกลาง (ต่อจากงบปี 57)  เนื่องจากถนนดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
  นายดวงเดือน   จันทร์แก้ว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19  ขอยกเลิกโครงการถมดินถนน ซอย 4 
เชื่อม ซอย 5 (บ้านพ่ออ่อน ธิจันทร์แก้ว)  เนื่องจากโครงการดังกล่าวหมู่บ้านได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  นายสมสิทธิ์   กันทอน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการถนนคอนกรีต ซอย 
8 หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย  เป็นซอย 10  เนื่องจากทางหมู่บ้านได้ปรับเปลี่ยนซอยเพ่ือความเหมาะสมจึงเปลี่ยนชื่อซอย 8 
เป็นซอย 10 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  รับในการแก้ไขแผนฯ ตามข้อเสนอของสภาฯ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการเข้าใจผิดในรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้น 
  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามประการใดแล้ว รองประธานสภาฯ จึงขอมมติที่ประชุมโดยการยกมือเพ่ือ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)                   
                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินงานโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
                      งบประมาณ พ.ศ.2558 (นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย) 
    นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 จากการด าเนินงานตามปีงบประมาณ 2558 
กระผมอยากทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการงานตามโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่ได้เริ่มด าเนินการไป หลาย
หมู่บ้าน ตามเอกสารสรุปผลด าเนินงาน และสมาชิกทุกท่านก็ได้รับกันแล้ว และมีอีก 2 เรื่องที่อยากทราบคือ 

1.  โครงการจัดสร้างหอประชุมของ อบต.แม่อ้อ 
2.  เรื่องการจัดซื้อรถเทเลอร์ 

  นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ตอบกระทู้ถามส าหรับโครงการต่างๆตามงบลงทุน
ประจ าปี 2558 ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกสรุปผลการด าเนินงาน ตามเอกสารให้ สมาชิกกรุณาตรวจสอบด้วยครับ 
 หอประชุมอบต.แม่อ้อ ปีนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีเรียบร้อยแล้วและจะน าไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติปี 59 ต่อไป 
     รถเทเลอร์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้รับมอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ตอนนี้
บริษัทได้น ารถไปจดทะเบียนและมีการแก้ไขไม้ที่ปูพื้นแตก ถ้าแก้ไขเสร็จก็จะน ามาที่อบต. 
  นายศักรพงค์  กะทะ รองประธานสภาฯ จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาชิกท่านไดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามจึงสู่
ระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
     รุ่งเรือง  บุรีแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ตอนนี้ ทางอบต.เรามีรถแมคโคร รถเทเลอร์ ดังนั้นกระผม 
อยากให้มีการพัฒนาล าน้ าแม่อ้อ ซึ่งตอนนี้ ตื้นเขิน และแคบมาก ปัญหานี้ได้เป็นปัญหามานานมาก 
     นายสังวาล  ปาลี สมาชิก อบต. หมู่ที ่10  กระผมเห็นด้วยกับท่านรุ่งเรือง บุรีแก้ว คือเรื่องน้ า 
อยากให้ท่านนายกฯ ได้ประสานไปยังกรมที่ดินเพ่ือมาท าการจัดชี้เขตแนวแม่น้ าสาธารณะ เพราะตอนนี้ได้มีการปลูก
ต้นไม้แอบแฝงการลุกล้ าเข้าเขตแม่น้ าสาธารณะและผู้ใช้น้ าได้ฝากขอบคุณมายังท่านนายก ที่ได้ด าเนินการแก้ไข
สถานการณน์้ าได้ทันท่วงที 

นายจ าเริญ  ค าน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที ่2  กระผมได้รับแจ้งจากผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ ได้ท าหนังสือมาถึงกระผม เรื่องการจัดระเบียบ เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ของใช้ของเด็กนักเรียน 
เพราะมีการสับเปลี่ยนกันมาโดยตลอด ตามหนังสือที่ให้นายกฯ  ดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านนายกช่วยพิจารณาและแจ้งไป
ยังทางครูผู้ดูแลเด็กแล้วหาทางแก้ไข 

   นางทอง  เครือวาระ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ดิฉันขอขอบคุณ ท่านนายก เรื่องขุดลอกล าน้ าคาว 
ที่ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  
   นางบัวผัด  พุทธวงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที ่17 ตอนนี้เหมืองจิตมีปัญหา เรื่องการใช้น้ าเพราะมีผู้ใช้
น้ าเดิมและผู้ใช้น้ าใหม่ ที่ต้องการใช้น้ ายังตกลงกันไม่ได้ ดังนั้น ใคร่ขอท่านนายกช่วยไกล่เกลี่ยด้วย 
   นายเปล่ง  พุทธวงค์  สมาชิก อบต. หมู่ที ่11 กระผมได้รับแจ้งจากผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นกล้า เหมือนกับท่านจ าเริญ เกี่ยวกับการดูแลเด็กไม่ทั่วถึง จึงอยากให้ท่านนายกได้ให้ส่วนการศึกษาเข้าดูแล เกรงมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของศูนย์เรา  
  นายพิภพ  ธิมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กระผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อคอรถแมคโคร เพ่ือที่จะใช้ใน
พ้ืนที่ที่ระยะไกล เพราะบางจุดรถแมคโคร เราขุดไม่ถึงถ้าเปลี่ยนคอรถแมคโครก็สามารถขุดได้และด าเนินงานได้
สะดวก 

- โครงการถนน หมู่ที ่18 ต.แม่อ้อ เชื่อมต าบลเจริญเมือง ทางฝ่ายท้องที่ได้ติดตามและสอบถาม
ผ่านมายังท่านนายก ผมอยากให้ท่าน แจ้งไปยังกองช่างเพ่ือจัดท าโครงการ แล้วจะได้น าเสนอหน่วยงานข้างนอกเข้ามา
ช่วย  
 นายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ขอบคณุสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพ่ือน าไปพัฒนาต าบลแม่อ้อ เพ่ือสู่เป้าหมายต่อไป 

- เรื่องรถแมคโคร เราได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ตอนนี้ยังท าได้ไม่ทั่วถึงเพราะเรามีข้อจ ากัด 
เวลา และพ้ืนที่ การขุดลอกล าน้ าอ้อ ต้องมีการเตรียมพ้ืนที่และวางแผนงาน ที่จะด าเนินงานและต้องประสานงานกับ
ชาวบ้านที่มีพ้ืนที่ติดกับล าน้ าอ้อ เพ่ือที่จะไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

- การชี้แนวเขต เราต้องถามเจ้าของที่ดินและเขตล าน้ า เราต้องค านึงถึงความเป็นจริงด้วย 
- ปัญหาเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า ปัญหานี้ได้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้ง และกระผมได้มีการก าชับมา

โดยตลอด โดยเฉพาะทางส่วนการศึกษาได้เข้าไปดูแลอย่างสม่ าเสมอทุกวันศุกร์ตอนเย็นให้มีการประชุม ผู้ดูแลเด็กเพ่ือ
หาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข แล้วกระผมจะได้น าเรื่องที่ได้ถูกร้องเรียนเข้าที่ประชุมด้วย เพื่อน าไปแก้ไขในทาง
ปฏิบัติ ที่ถูกต้องต่อไป 

- เรื่องรถแมคโคร คอสั้น คอยาว จะน าเข้าสู่แนวทางปฏิบัติต่อไป 
- ถนน หมูท่ี่ 18 เชื่อมต่อต าบลเจริญเมือง โครงการอยู่ที่ ผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้ได้อยู่ในร่างแผนพัฒนา

สามปีแล้ว ถ้าต้องการโครงการ หรือรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ท่านมาติดต่อที่กองช่าง 
/นายศักรพงศ์... 
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 นายศักรพงค์  กะทง รองประธานสภาฯ จากท่ีทุกท่านได้เสนอปัญหาต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริหารแล้ว
หวังว่าทางฝ่ายบริหารจะน าปัญหาดังกล่าว เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม
กระผมขอปิดประชุมครับ 
 
เลิกประชุม  เวลา  15.30 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 
 
 
 
 
        
 
 
            
 


