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-2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
…………………………………………
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1. นายอินตา เมืองมูล
2. นายศักรพงค์ กะทง
3. นางกฤติกา แสนใจนา
4. นายถาวร หลักคง
5. นางเงิน ใจวันดี
6. นายจาเริญ คาน้อย
7. นายเมธี อุ่นบุญธรรม
8. นางสมนึก อินต๊ะ
9. นายพิภพ ธิมา
10. นายยวงคา เครือวาระ
11. นายวิทยา กันจินะ
12. นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว
13. นายแสน คาอ้าย
14. นายสมสิทธิ์ กันทอน
15. นายสมศักดิ์ คาน้อย
16. นายพิทักษ์ ปินตา
17. นายบุญยง ทะรินทร์
18. นายอุดม จอมปัญญา
19. นายสังวาล ปาลี
20. นายเปล่ง พุทธวงค์
21. นายปรีชา หล้าปา
22. นางทอง เครือวาระ
23. นายปรเมษฐ์ กันคา
24. นายสงคราม พุทธวงค์
25. นายพงษ์พันธ์ คาน้อย
26. นางดวงเดือน จุ่มดี

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.แม่อ้อ
รองประธานสภา อบต.แม่อ้อ
เลขานุการสภา อบต. แม่อ้อ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

ลายมือชื่อ
อินตา เมืองมูล
ศักรพงค์ กะทง
กฤติกา แสนใจนา
ถาวร หลักคง
เงิน ใจวันดี
จาเริญ คาน้อย
เมธี อุ่นบุญธรรม
สมนึก อินต๊ะ
พิภพ ธิมา
ยวงคา เครือวาระ
วิทยา กันจินะ
รุ่งเรือง บุรีแก้ว
แสน คาอ้าย
สมสิทธิ์ กันทอน
สมศักดิ์ คาน้อย
พิทักษ์ ปินตา
บุญยง ทะรินทร์
อุดม จอมปัญญา
สังวาล ปาลี
เปล่ง พุทธวงค์
ปรีชา หล้าปา
ทอง เครือวาระ
ปรเมษฐ์ กันคา
สงคราม พุทธวงค์
พงษ์พันธ์ คาน้อย
ดวงเดือน จุ่มดี

หมายเหตุ

-327.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางอภิญญา กันทอน
นายพนม ใจขรรณ์
นายทองคา มโนราห์
นายทีวา ปวนสิงห์
นางบัวผัด พุทธวงค์
นายภาณุมาศ มารินทร์
นางศรีจันทร์ จู่มดี
นายสมนึก กิจสอาด
นายแก้วมา สุริยะวงค์
นายดวงเดือน จันทร์แก้ว
นายวร อินถาใจยา
นายยน เศษเมือง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20

อภิญญา กันทอน
พนม ใจขรรณ์
ทองคา มโนราห์
ทีวา ปวนสิงห์
บัวผัด พุทธวงค์
ภาณุมาศ มารินทร์
ศรีจันทร์ จู่มดี
สมนึก กิจสอาด
แก้วมา สุริยะวงค์
ดวงเดือน จันทร์แก้ว
วร อินถาใจยา
ยน เศษเมือง

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1. นายบัญชากร ศรีวงค์

ตาแหน่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

-4ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1. นายสมคิด ศรีมูล
2. นายทองเล็ก กันจินะ
3. นายธวัชชัย คาจันทร์
4. นางลาวัลย์ คาแสนยศ
5. นางนิชกานต์ สินานัท
6. นายวรรณ โยปินตา
7. นางชญาดา แก้วเขื่อน
8. นายปิยะพันธ์ อุทธิยา
9. นางสาวโชติกา มุกดา
10. นางสาวดารณี บุญมา
11. นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย
12. นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่อ้อ
รอง นายก อบต.แม่อ้อ
รอง นายก อบต.แม่อ้อ
ปลัด อบต.แม่อ้อ
รองปลัด อบต.แม่อ้อ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
จนท.วิเคราะห์ฯ
จนท.บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

สมคิด ศรีมูล
ทองเล็ก กันจินะ
ธวัชชัย คาจันทร์
ลาวัลย์ คาแสนยศ
นิชกานต์ สินานัท
วรรณ โยปินตา
ชญาดา แก้วเขื่อน
ปิยะพันธ์ อุทธิยา
โชติกา มุกดา
ดารณี บุญมา
ธัญวรัตน์ ตาสาย
ณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระ...
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ
- วันนี้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อจะเป็นเจ้าภาพการประชุมชมรมองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอพาน
นายสมคิด ศรี นายก อบต.แม่อ้อ แจ้งให้ทราบ
- การประเมินโครงการแม่อ้อ น่าอยู่ รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 ขอความ
อนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย
- เงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ หมู่ที่ 2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการ
บริหารจัดการอ่างหนองผา และอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการบริหารจัดการอ่างแม่อ้อ ดังนั้นให้
คณะกรรมการหมู่บ้านทาโครงการเสนอมายังองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเพื่อรับเงินอุดหนุน

-5ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ประธาน ชี้แจงว่า จากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งมติที่ประชุมสภาได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสภาฯ ได้กาหนดระยะเวลาการแปรญัตติ รวมทั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้วนั้น ซึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อประธานสภาฯ และทางสภาฯ ได้ส่งรายงาน
ดังกล่าว เพื่อให้ สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ประธาน จึงได้เชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอผลการพิจารณาการแปรญัตติต่อที่ประชุม
นายเปล่ง พุทธวงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ตน
เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีนายพิทักษ์ ปินตา เป็นเลขานุการฯ โดยมีผลการยื่นเสนอแปรญัตติ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใดยื่นเสนอแปรญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเห็นควรคงร่างเดิม เพื่อเสนอสภาฯพิจารณาต่อไป
ประธาน จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอว่าไม่มีการยื่นเสนอคาขอ
แปรญัตติ ดังนั้น ประธาน จะขอมติในที่ประชุม โดยการยกมือให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
วาระที่สาม ขั้นลงมติ

-6ประธาน แจ้งว่าในวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือ เพื่อลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 5 รายการ
ประธานสภาฯ เชิญปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายต่อสภาฯ ดังนี้
รายการที่ 1
สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณ โครงการเจาะบาดาล
หมู่ที่ 4 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม
2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 แต่เนื่องจากปัจจุบันบ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ขาดซัมเมอร์ส ระบบ
ประปาบาดาลดังกล่าว ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องจัดซื้อซัมเมอร์สให้กับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนเพิ่ม 32,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 32,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 380 โวลท์ พร้อมสายไฟฟ้า
50 เมตรและอุปกรณ์ประกอบ เช่น ฝาปิดปากบ่อเหล็ก ปริมาณน้า 2 – 8(6) ลบ.ม/ชม. ที่ความสูง 37 – 83(59)
เมตร ขนาดท่อเข้า – ออก 11 1/4 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
ตามแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 100
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 32,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 83 ข้อ 2.3(1))
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 (กองช่าง)

-7งบประมาณตั้งไว้ 249,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 73,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
32,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 41,000.- บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย
/นางลาวัลย์...
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ จากขอโอนลดเงินตามโครงการของหมู่ที่ 4 ตามวาระการ
ประชุมที่ทุกท่านได้รับ โครงการหมู่ที่ 4 ได้ดาเนินการเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายเนื่องจากการเจาะ
บ่อบาดาลได้กาหนดความลึกไว้ แต่เจาะไม่ถึงที่กาหนด เพราะเจอแหล่งน้าที่เพียงพอ จึงมีเงินเหลือจ่ายประกอบกับ
หมู่บ้านยังขาดซัมเมอร์สในการดูดน้าจ่ายมายังหมู่บ้าน ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณที่เหลือมาจัดซื้อซัมเมอร์ส
ดังกล่าว
เมื่อปลัดฯ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด
นางกฤติกา แสนใจนา เลขานุการสภา อบต. แม่อ้อ เนื่องจาก โครงการเจาะบาดาลหมู่ที่ 4
ได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันบ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ยังขาดซัมเมอร์ส ดังนั้นจึงไม่สามารถจ่ายน้ามายัง
หมู่บ้านได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาฯ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อซัมเมอร์สให้กับหมู่บ้านในครั้งนี้
นายพงษ์พันธ์ คาน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ในการดาเนินโครงการทุกโครงการให้เหมาะสมกับ
งบประมาณให้ระบุรายละเอียดต่างๆ เข้าข้อบัญญัติ เพื่อความชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่มีการขอตั้งงบเพิ่มอีก
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการที่ 1
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รายการที่ 1

ประธานสภาฯ เชิญปลัดฯ ชีแ้ จงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 2
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ รายการโอนงบประมาณรายการที่ 2 เป็นการจัดซื้อ
ซัมเมอร์สไว้สารองไว้ที่ อบต.แม่อ้อ หากหมู่บ้านใดซัมเมอร์สชารุดก็สามารถมาขออนุมัติใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 2
สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จานวน 1 ชุด แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเงินเหลือจ่าย ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนเพิ่ม 32,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส
ตั้งไว้ 32,000.-บาท

-8เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายไฟฟ้า 50
เมตร และอุปกรณ์ประกอบ เช่น ฝาปิดปากบ่อเหล็ก , กล่องคอนเดนเซอร์ ปริมาณน้า 2 - 8 (6) ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง
37 – 83 (58) เมตร ขนาดท่อเข้า – ออก 11 1/4 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
ตามแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 100
/งบประมาณ...

งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 32,000.-บาท
แผนงานการศึกษา (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 75 ข้อ 2(2.1))
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
งบประมาณตั้งไว้ 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 65,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
32,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 33,000.-บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย
เมื่อปลัดฯ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 รายการที่ 2
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รายการที่ 2

ประธานสภาฯ เชิญปลัดฯ ชีแ้ จงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 3
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ รายการโอนงบประมาณรายการที่ 3 เป็นการจัดซื้อ
ซัมเมอร์สให้กับหมู่ที่ 1 เนื่องจากซัมเมอร์สที่ใช้อยู่ปัจจุบันชารุด ดังนั้นจึงขออนุมัตจิ ัดซื้อซัมเมอร์สใหม่ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
รายการที่ 3
สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จานวน 1 ชุด แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเงินเหลือจ่าย ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อจึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนเพิ่ม 21,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

-9เครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ 21,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า ไฟ 220 โวลท์ พร้อมชุดใบพัด 2GS07
และสายไฟ,กล่องควบคุม จานวน 14 ใบพัด ปริมาณน้า 1 - 4 (2)ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 26 – 90 (74)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
ตามแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 100
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 21,000.-บาท
แผนงานการศึกษา (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 75 ข้อ 2(2.1))
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
งบประมาณตั้งไว้ 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 33,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
21,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 12,000.-บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย
เมื่อปลัดฯ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด
/นายเงิน...
นายเงิน ใจวันดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 เนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดน้าไหลหลากมาสู่น้าแม่อ้อ ทาให้น้า
ขุ่นและไม่สามารถนามาบริโภคได้ ดังนั้นจึงได้มีการหารือ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มีความเห็นตรงกันว่าต้องใช้
ซัมเมอร์สเพื่อสูบน้าจากใต้ดินมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการที่ 3
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รายการที่ 3

ประธานสภาฯ เชิญปลัดฯ ชีแ้ จงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 4
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ มีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงพื้นและหลังคาโรงอาหารเพื่อเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อจะได้รับประทาน
อาหารอย่างถูกสุขลักษณะ จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายการที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 4
สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณ โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หนัก ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.และเพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบและรถน้าของ
อบต.แม่อ้อ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเงินเหลือจ่าย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อจึงขออนุมัติโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนเพิ่ม 95,000.-บาท

- 10 แผนงานการศึกษา
งบดาเนินการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ ตั้งไว้ 95,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ ปรับปรุงพื้นและ
หลังคาปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ตามแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 106
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 50,000.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 69 ข้อ 2.4(2))
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย

/งบประมาณ...
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 45,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 82 ข้อ 2(2.2))
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หนัก
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 67,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
45,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 22,000.-บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย
เมื่อปลัดฯ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการที่ 4
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รายการที่ 4

ประธานสภาฯ เชิญปลัดฯ ชีแ้ จงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย รายการที่ 5
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ตามเหตุผลที่ได้
เสนอมา อบต.แม่อ้อยังไม่ได้มีการก่อสร้างรั้ว ป้าย และเสาธง จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

- 11 รายการที่ 5
สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณ โครงการก่อสร้างป้ายที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ,โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.แม่อ้อ ,ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หนักและโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ
ตาบลแม่อ้อ เขต 1 และ เขต 2 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเงินเหลือจ่ายและบางโครงการไม่ได้ดาเนินโครงการ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนเพิ่ม 550,000.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและเสาธงภายในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อัอ ตั้งไว้ 550,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและเสาธงภายในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ปริมาณ 1. ป้ายที่ทาการฯ ขนาดกว้าง 7.40 เมตร สูง 2.20 เมตร 2. เสาธงชาติ สูง 12.00 เมตร 3.รั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาวรวม 82.80 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมประตูเปิดปิดทางเข้าออก ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กาหนด
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) ตามแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1
หน้า 106
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 280,000.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 68 ข้อ 5.2(2))
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างป้ายที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
/งบประมาณ...
งบประมาณตั้งไว้ 280,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 280,000.-บาท ครั้งนีข้ อโอนลด
280,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 20,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 82 ข้อ 2(2.2))
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หนัก
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
22,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,000.-บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 30,000.-บาท

- 12 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 88 ข้อ 1.1(6))
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท เนื่องจากไม่ได้ดาเนินโครงการ
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 200,000.-บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 89 ข้อ 2(2.1))
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.แม่อ้อ
งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท เนื่องจากไม่ได้ดาเนินโครงการ
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า ๙๑ ข้อ ๓(๑.๗))
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบลแม่อ้อ เขต 1
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.-ครั้งนี้ขอโอนลด
๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท เนื่องจากไม่สามารถอุดหนุนกลุ่มได้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 10,000.-บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 91 ข้อ 3.17)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบลแม่อ้อ เขต 1
งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท เนื่องจากไม่สามารถอุดหนุนกลุ่มได้

/งบประมาณ...
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 10,000.-บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 91 ข้อ 3.18)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบลแม่อ้อ เขต 2
งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท เนื่องจากไม่สามารถอุดหนุนกลุ่มได้

- 13 เมื่อปลัดฯ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด
นายพงษ์พันธ์ คาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 ผมเห็นด้วยกับการสร้างรั้ว และผมอยากเสนอให้ท่าน
ได้พิจารณาสร้างรั้วมาด้านข้างด้วย เพราะจะแลดูสวยงาม
นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ จากท่านพงษ์พันธ์ คาน้อย ได้เสนอมา ผมเห็นด้วย แต่ถ้าทา
หมดทุกด้านคงเป็นไปไม่ได้เพราะงบประมาณเราไม่เพียงพอ
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการที่ 5
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการที่ 5

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติอื่นๆ
นางลาวัลย์ คาแสนยศ ปลัด อบต.แม่อ้อ โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล เราได้วางแผนไว้แล้ว เป้าหมายคือ การอบรมเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
นายพงษ์พันธ์ คาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 กระผมอยากให้สมาชิกเราได้รับความรู้ เรื่องบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นและความรู้ในด้านกฎหมายเพื่อจะได้นามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
นายสมสิทธิ์ กันทอน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 กระผมเห็นว่าปีนี้ควรหยุดไว้ก่อน ปีหน้าค่อยไป
นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ กระผมมีความเห็นด้วยกับท่านพงษ์พันธ์ คาน้อย ที่จะได้ให้
ความรู้กับท่านสมาชิก ทางด้านกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก เพื่อจะได้นามาปฏิบัติที่ได้ถูกต้อง
นายพิภพ ธิมา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 กระผมเห็นด้วย ที่จะให้ความรู้แก่สมาชิก
นายศักรพงค์ กะทง รองประธานสภาฯ เรื่องการอบรมของปีนี้ กระผมขอฝากให้ท่านปลัด
พิจารณาให้สมาชิกในโอกาสต่อไป
นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ถนนการเกษตร ได้เกิดความเสียหาย
ในหลายพื้นที่ ดังนั้น กระผมอยากให้ท่านนายก ได้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ ด้วย
นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ เรื่องถนนการเกษตร เราได้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าพื้นที่ใดเกิด
ปัญหาให้ทาเรื่องแจ้งเข้ามาตามขั้นตอนต่อไป
นายสังวาล ปาลี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ปีนี้ พื้นที่เราเกิดปัญหาภัยแล้ง ทาให้ไม่มีปลากระผม
อยากให้ท่านนายก จัดหาพันธุ์ปลามาปล่อยเพื่อในน้าจะได้มีปลาต่อไป
นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ เรื่องจัดหาพันธุ์ปลานั้นรอให้ฝนตกและน้านิ่งๆ กระผมจะ
ประสานทางกรมประมง เพื่อนาปลามาปล่อยอีกครั้ง
นายพิภพ ธิมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 กระผมขอลาออกจากผู้ตรวจรายงานการประชุม เนื่องจากมี
ภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
/นายศักรพงค์...

- 14 นายศักรพงค์ กะทง รองประธานสภาฯ ท่านพิภพ ธิมา ได้ลาออกจาก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ดังนั้นจะต้องมีการคัดเลือกผู้ตรวจรายงานการประชุมของสภา อบต.แม่อ้อใหม่ โดยให้สมาชิกเสนอ ผู้ที่เห็นควรมาทา
หน้าที่นี้ต่อไป
นายบุญยง ทะรินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 เสนอ นายภานุมาส มารินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
โดยมีผู้รับรองคือ นางดวงเดือน จุ่มดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 และนายสงคราม พุทธวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นายศักรพงค์ กะทง รองประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมโดย
การยกมือ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายภานุมาส มารินทร์ เป็นผู้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภา อบต.แม่อ้อ

นายพงษ์พันธ์ คาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 อยากฝากเรื่องการประสานงาน สืบเนื่องมาจาก
เกษตรกรประสบภัยแล้ง ที่ได้แจ้งกันไปในครั้งก่อน ที่แจ้งทางไลน์ กระผมอยากให้ทาหนังสือแจ้งอีกทางหนึ่ง
นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต. เรื่องการรายงานเหตุต่างๆ ต้องตรวจสอบคาสั่ง ให้รายงานไปใน
ส่วนที่รับผิดชอบด้วย
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
กฤติกา แสนใจนา
(นางกฤติกา แสนใจนา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
พงษ์พันธ์ คาน้อย
(นายพงษ์พันธ์ คาน้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ภานุมาศ มารินทร์
(นายภานุมาศ มารินทร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัญชากร ศรีวงค์
(นายบัญชากร ศรีวงค์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

