-1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 10 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. นางสมนึก อินต๊ะ
8. นายพิภพ ธิมา
9. นายยวงคา เครือวาระ
10. นายวิทยา กันจินะ
11. นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว
12. นายแสน คาอ้าย
13. นายสมสิทธิ์ กันทอน
14. นายสมศักดิ์ คาน้อย
15. นายพิทักษ์ ปินตา
16. นายบุญยง ทะรินทร์
17. นายอุดม จอมปัญญา
18. นายสังวาล ปาลี
19. นายเปล่ง พุทธวงค์
20. นายปรีชา หล้าปา
21. นางทอง เครือวาระ
22. นายปรเมษฐ์ กันคา
23. นายบัญชากร ศรีวงค์
24. นายสงคราม พุทธวงค์
25. นายพงษ์พันธ์ คาน้อย
26. นางดวงเดือน จุ่มดี

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
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 13
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

ลายมือชื่อ
อินตา เมืองมูล
ศักรพงค์ กะทง
กฤติกา แสนใจนา
ถาวร หลักคง
เงิน ใจวันดี
จาเริญ คาน้อย
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
บัญชากร ศรีวงค์
สงคราม พุทธวงค์
พงษ์พันธ์ คาน้อย
ดวงเดือน จุ่มดี

หมาย
เหตุ

-2ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1. นายเมธี อุ่นบุญธรรม
2. นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว
27.
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

ผู้เข้าไม่มาประชุม

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
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

หมายเหตุ

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อ – สกุล
นายสมคิด ศรีมูล
นายทองเล็ก กันจินะ
นายธวัชชัย คาจันทร์
นางลาวัลย์ คาแสนยศ
นางชญาดา แก้วเขื่อน
น.ส.กองกานต์ วิกานมณีกรณ์
ดร.ก้องภพ วังสุนทร
นายวรรณ โยปินตา
นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ
นายปิยะพันธ์ อุทธิยา
น.ส.ดารณี บุญมา
น.ส.โชติกา มุกดา
นางนิชกานต์ สินานัท
น.ส.ธัญวรัตน์ ตาสาย
นายเอกธนา เครือปัญญา
นายเรืองศักดิ์ อุตรสุข

หมาย
เหตุ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายก อบต.แม่อ้อ
รอง นายก อบต.แม่อ้อ
รอง นายก อบต.แม่อ้อ
ปลัด อบต.แม่อ้อ
ผอ.กองคลัง
จนท.ธนาคารกรุงไทย
ที่ปรึกษานายก
ผอ.กองช่าง
นายช่างโยธา
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ
รองปลัด อบต.แม่อ้อ
เจ้าพนักงานธุรการ

สมคิด ศรีมูล
ทองเล็ก กันจินะ
ธวัชชัย คาจันทร์
ลาวัลย์ คาแสนยศ
ชญาดา แก้วเขื่อน
กองกานต์ วิกานมณีกรณ์
ก้องภพ วังสุนทร
วรรณ โยปินตา
ชาญณรงค์ บ้านสระ
ปิยะพันธ์ อุทธิยา
ดารณี บุญมา
โชติกา มุกดา
นิชกานต์ สินานัท
ธัญวรัตน์ ตาสาย
เอกธนา เครือปัญญา
เรืองศักดิ์ อุตรสุข
/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ
- วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กระผมและทางกองช่างและสมาชิก อบต.ในพื้นที่ ได้ทาการสารวจ
พื้นที่ ที่จะขอสร้างอ่างเก็บน้าห้วยป่าดา เพื่อนาประโยชน์มาให้พี่น้องชาวแม่อ้อเรา
นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต. แจ้งให้ทราบดังนี้
- วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทางอาเภอได้จัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้น ณ ที่ว่าการอาเภอพาน
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

-4- วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ จะได้จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ร่วมชมกิจกรรมของเด็กเล็ก
- วันที่ 13 สิงหาคม 2558 จะได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องน้าอ่างแม่แก้ว ร่วมกับกรม
ชลประทาน และผู้ใช้น้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางแกไข สืบเนื่องมาจากมีการร้องทุกข์เรื่องน้า
ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
- วันที่ 14 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จะได้จัดโครงการปั่นจักรยาน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวาระอื่นๆ
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้รับโอนพนักงานใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ ย้ายมาจากจังหวัดระยอง
นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย เจ้าพนักงานธุรการ ดิฉัน นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย เจ้าพนักงานธุรการ
ย้ายมาจาก อบต.มาบยางพร อาเภอโป่งแดง จังหวัดระยอง
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ ได้เชิญ นางสาวกองกานต์ วิการมณีกรณ์ เจ้าหน้าที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน เป็นตัวแทนนาเสนอ สิทธิประโยชน์ของบัตร เอทีเอ็ม
นางสาวกองกานต์ วิการมณีกรณ์ เจ้าหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์ ธุระกิจการชาย บมจ.กรุงไทย สาขา
พาน ดิฉันขอนาเสนอบัตร เอทีเอ็ม ที่มีการคุ้มครองชีวิตเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งหมดมี 3 แบบ คือ
1. บัตรวีซ่าเดบิต พาลาเดี่ยม
2. บัตรวีซ่าเดบิต บลูไดม่อน
3. บัตรวีซ่าเดบิต เพิร์ล
ทุกบัตรมีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างกัน ตามเอกสารที่ได้แจกไป ท่านใดสนใจและต้องการเปลี่ยนบัตร ให้นา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนขอเปลี่ยนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน ได้ค่ะ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

/ระเบียบวาระ...

-5ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาฯ ได้แจกร่างฯ พร้อมหนังสือและวาระการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในวาระนี้ จึงได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเสนอให้สภาฯ พิจารณา
นายก อบต.ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุม พร้อมหลักการและเหตุผล รายละเอียดตามที่ส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมตามระเบียบฯ
คาแถลงงบประมาณ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิ กองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ดังต่อไปนี้

/2. การบริหาร...

-62. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ออ้ จะมีจานวนจากัดเมือ่ เปรียบ
เทียบกับภารกิจต่างๆ ทีจ่ ะต้องดาเนินการเพือ่ บริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายก็ตาม แต่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ออ้ ก็สามารถดาเนินการตามทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
1. รายรับจริงทัง้ สิน้
จานวน 31,575,702.71 บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
179,138.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จานวน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
รายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน
2. เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน
3. รายจ่ายจริง
จานวน
งบกลาง
จานวน
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน,ค่าจ้างประจา
จานวน
และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน,ใช้สอย,
จานวน
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง) จานวน
งบรายจ่ายอืน่ (หมวดรายจ่ายอืน่ )
จานวน
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
จานวน
4. รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุ จานวน
วัตถุประสงค์
5. มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
3. งบเฉพาะการ

จานวน

369,506.50
352,569.88
105,975.00
17,570,251.91
12,998,261.00
18,125,673.57
30,066,803.83
1,381,159.00
9,639,713.94

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,895,024.86 บาท
6,337,516.03
1,300,640.00
2,512,750.00
18,085,673.57

บาท
บาท
บาท
บาท

9,413,755.00 บาท
ไม่มี

บาท

/รายรับ

-72.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้ทงั้ สิน้
รายรับ
รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
(2) ภาษีบารุงท้องที่
(3) ภาษีป้าย
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้อนุญาต
(1) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับในอนุญาตขายสุรา
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
(3) ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎหมายจราจรทางบก
(4) ค่าปรับผิดสัญญา
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าอันตรายฯ
(6) ค่าอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน
(7) ค่าใบอนุญาตอืน่
(8) ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
(9) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
(10) ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
(1) ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
(2) รายรับจากทรัพย์สินอืน่
(3) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(1) ค่าขายแบบแปลน
(2) ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รายรับ
หมวดรายได้จากทุน (ยอดรวม)
รวมรายได้จดั เก็บเอง

รวมทัง้ สิน้ 34,300,000.00
รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

บาท
ประมาณการ
ปี 2559

135,000.00
160,000.00 221,000.00
50,000.00
70,000.00 103,000.00
65,000.00
65,000.00
76,000.00
20,000.00
25,000.00
42,000.00
45,000.00
265,000.00 150,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
200,000.00 100,000.00
9,000.00
20,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
20,000.00
3,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
200,000.00
295,000.00 200,000.00
200,000.00
295,000.00 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
110,000.00 155,000.00
30,000.00
100,000.00 150,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558
0.00
0.00
0.00
420,000.00
830,000.00 726,000.00

/รายได้...

-8รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจดั สรร
(1) ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พรบ.กาหนดแผนฯ
8,400,000.00 9,000,000.00 8,900,000.00
(2) ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1ใน9) 3,500,000.00 4,000,000.00 3,900,000.00
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
100,000.00
200,000.00 150,000.00
(4) ภาษีสุรา
1,600,000.00 1,600,000.00 2,040,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต
3,540,000.00 3,290,000.00 3,000,000.00
(6) ค่าภาคหลวงแร่
70,000.00
50,000.00
50,000.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตเลียม
70,000.00
120,000.00 120,000.00
(8) เงินทีเ่ ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
0.00
5,000.00
4,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมฯ
900,000.00
900,000.00 1,410,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้าบาดาล
0.00
5,000.00
0.00
(11) ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ
0.00
0.00
0.00
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 18,180,000.00 19,170,000.00 19,574,000.00
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับดาเนินการตามอานาจ 12,036,000.00 13,000,000.00 14,000,000.00
หน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ระบุวัตถุประสงค์)
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
12,036,000.00 13,000,000.00 14,000,000.00
รวม 30,636,000.00 33,000,000.00 34,300,000.00

เมื่อนายกฯ ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา
ซักถาม หรืออภิปรายได้
นายถาวร หลักคง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 กระทู้ถามเรื่องเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสานตะกร้าด้วยเชือก
โพลี ของหมู่ที่ 1 ตอนนี้ได้ไปขึ้นทะเบียนที่อาเภอเรียบร้อยแล้ว เราสามารถอุดหนุนให้กลุ่มนี้ได้หรือไม่ครับ
นายยน เศษเมือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20 กระทู้ถาม ขอคาชี้แจงเงินอุดหนุนงานประเพณี 9 เป็ง
(พระเจ้าบุ) ปีก่อน อุดหนุน 50,000 บาท ปีที่ผ่านมาอุดหนุน 20,000 บาท ทาไมปีนี้อุดหนุน 10,000 บาท ประเพณี
นี้เป็นประเพณีประจาตาบล ดังนั้น กระผมอยากให้ท่านพิจารณาเงินอุดหนุนให้เหมือนปีที่ผ่านมาครับ
นายสมสิทธิ์ กันทอน สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8 กระผมอยากให้ท่านนายก ตั้งงบประมาณเพื่อการซื้อ
หรือซ่อมแซมซัมเมอร์สเพราะเป็นปัญหาสาหรับประปามาโดยตลอด
นายพิภพ ธิมา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ผมอยากให้ท่าน นายกได้ตั้งเงินอุดหนุน ลาน้าคาว เพราะมี
คณะกรรมการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมักจะเกิดปัญหาน้าขึ้น น้าลง อยู่ตลอด
นายบุญยง ทะรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 กระทู้ถามเรื่องปัญหาทางการเกษตร เพราะไม่มีการ
จัดตั้งงบบัญญัติไว้ ผมอยากให้ท่านนายกฯ ตั้งงบของถนนการเกษตร
/นายสมคิด ศรีมูล...

-9นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ ตอบกระทู้ถามดังนี้
- เรื่องเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพจะต้องขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้วต้องมาแจ้งที่นักพัฒนาชุมชน
และจะได้นามาพิจารณาให้การอุดหนุนต่อไป
- เงินอุดหนุนงานประเพณี เก้าเป็งนั้น กระผมจะพิจารณาเพิ่มเติม
- เรื่องเสมิร์ฟ ผมจะจัดสรรงบประมาณให้
- เงินอุดหนุน ลาน้าคาว กระผมจะจัดสรรอุดหนุนให้ในปีต่อไป
เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือลงมติรับ
หลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ประธานสภาฯได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจะทาหน้าที่ในการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนรายละเอียดในการ
ยื่นแปรญัตติ ตามหลักกฎหมายฯลฯ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ(จานวนไม่น้อยกว่า3คน แต่ไม่เกิน 7 คน)
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอว่าสมควรจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวนกี่คน
นางดวงเดือน จุ่มดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 เสนอให้มี จานวน 4 คน
เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือลงมติรับ
หลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแประญัตติจานวน 4 คน
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
(โดยเลือกทีละคน ผู้เสนอต้องมีผู้รับรอง 2 คน หากไม่มีผู้เสนอแข่งให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก)
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
นางบัวผัด พุทธวงค์ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 17 เสนอ นายเปล่ง พุทธวงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
โดยมีผู้รับรองคือ นายพิทักษ์ ปินตา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 และนายอุดม จอมปัญญา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นประธานสภาฯ จึงสรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 คือ นายเปล่ง พุทธวงค์
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ คนที่ 2
นางทอง เครือวาระ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 เสนอ นายวร อินถาใจยา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20
โดยมีผู้รับรองคือ นางดวงเดือน จุ่มดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 และนางอภิญญา กันทอน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15
ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นประธานสภาฯ จึงสรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 คือ นายวร อินถาใจยา
/ประธาน...

- 10 ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ คนที่ 3
นายวร อินถาใจยา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20 เสนอ นายจาเริญ คาน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โดยมีผู้รับรองคือ นางบัวผัด พุทธวงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 17 และนายสังวาล ปาลี สมาชิก อบต.
หมู่ที่ 10
ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นประธานสภาฯจึงสรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 คือ นายจาเริญ คาน้อย
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติ คนที่ 4
นายเปล่ง พุทธวงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 เสนอ นายพิทักษ์ ปินตา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
โดยมีผู้รับรองคือ นายสงคราม พุทธวงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 และนายบุญยง ทะรินทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นประธานสภาฯจึงสรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 คือ นายพิทักษ์ ปินตา
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559
มีจานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายเปล่ง พุทธวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 11
2. นายวร อินถาใจยา ส.อบต.หมู่ที่ 20
3. นายจาเริญ คาน้อย ส.อบต.หมู่ที่ 2
4. นายพิทักษ์ ปินตา ส.อบต.หมู่ที่ 9
ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงเรื่อง ญัตติงบประมาณ และพิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองคือขั้นแปรญัตติ สภาฯ ต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการฯ
ประธานสภาให้ที่ประชุมได้เสนอ กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาแปรญัตติ
ที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ
กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาแปรญัตติ
เวลาเริ่มรับคาแปร เริ่มตั้งแต่สภาฯ มีมติรับหลักการในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.
เวลาปิดรับคาแปร ปิดเวลา 15.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2558
กาหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคาแปรญัตติ (เพื่อยื่นรายงานต่อประธานสภา)
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
และให้เสนอรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก่ประธานสภาฯ ภายในเวลา 09.00 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 (เพื่อประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานให้สมาชิกพิจารณาก่อนประชุมอย่างน้อย 24 ชม.
กาหนดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.เพื่อพิจารณาต่อในวาระสอง
และสาม
ที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบ...

- 11 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สืบเนืองมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สมัยสมมัย
สมัยที่ 3 ประจาปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 แต่เนื่องจากปัจจุบัน บ้านใหม่เจริญ
ประสบปัญหาน้าประปาไม่เพียงพอและน้าประปาไม่สะอาด เพียงพอที่จะใช้เป็นน้าบริโภคได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนในการก่อสร้างถังเก็บน้าฝน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนเพิ่ม 94,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าฝนขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 94,000.-บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้า ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2558 – 2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 96
งบประมาณรายจ่ายที่ขอโอนลด 94,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วยภูมิภาคตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 (กองช่าง)
งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 131,702.70.-บาท ครั้งนี้ขอโอนลด
94,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 37,702.70.-บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย
เมื่อนายก อบต.แม่อ้อ ได้ชี้แจงรายการโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้วประธานสภาฯ ได้ให้ที่ประชุม
ได้ชี้แจงและซักถาม
นางทอง เครือวาระ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 จากที่ขอโอนงบประมาณ จากโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ เป็นโครงการก่อสร้างถังเก็บน้าขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นดิฉันจึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในครั้งนี้
เมื่อ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ ได้เชิญ นายเรืองศักดิ์ อุดสุข ได้มาให้ความรู้ เรื่องเตาเผาขยะ
แบบใหม่ มาเสนอให้สมาชิกสภาฯ ได้นามาปรับใช้กับชุมชน
อาจารย์เรืองศักดิ์ อุดสุข ทุกวันนี้ขยะ เป็นปัญหาใหญ่มากในทุกชุมชน ดังนั้นกระผมจึงมาเสนอ
เตาเผาขยะเทคโนโลยีของญี่ปุ่น กระผมจะต่อยอดโดยการเอาความร้อนของการเผาขยะ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยที่

- 12 เตาเผาขยะ ที่พนื้ ที่ที่จะสร้าง บริษัทจะเป็นคนจัดซื้อทั้งหมด เพียงแต่ขอความร่วมมือจากท้องถิ่น โดยการนาขยะมาส่งให้โดย
ที่จะไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการทิ้งขยะ บริษัท จะมอบเงินให้กับหมู่บ้านที่จัดตั้งเตาเผาเพื่อนาไปพัฒนาหมูบ่ ้าน เดือนละ 50,000
บาท และจะมอบให้กับอบต.ในพื้นที่ นัน้ ๆ ด้วย
เตาเผามีขนาดประมาณ รถกระบะ สามารถเผาขยะได้ 5 ตัน ต่อ 1 วัน ต่อ 1 เตา ไม่ทาลายสิง่ แวดล้อมกระ
ผมขอเชิญทุกท่านได้ชมการทางานของเตาเผาขยะในวีดีโอ
ดังนั้นผมขอฝากให้ ทุกท่านพิจารณาเพื่อนามากาจัดขยะในชุมชนของท่าน
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ กระผมในนามสภาฯ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์เรืองศักดิ์ที่ได้นาสิง่ ดีๆ
มาเสนอให้ทางตาบลแม่อ้อเรา
นายสมคิด ศรีมูล นายกอบต.แม่อ้อ กระผมได้รับหนังสือร้องทุกข์ โดยการนาของ นายจรัญ บุรีแก้วและ
ผู้ใหญ่บ้านใกล้เคียง เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะใกล้อ่างแม่อ้อ ดังนั้นผมจึงนาแจ้งสภาฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนสภาฯ ไปไกล่เกลีย่
หาข้อตกลงยินยอม ถ้าไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จต้องทาหนังสือ ถึงนายอาเภอในขั้นตอน ต่อไป
ตัวแทนของสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
1. นายอินตา เมืองมูล
ประธานสภาฯ
2. นายเงิน ใจวันดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
3. นายถาวร หลักคง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
4. นายเปล่ง พุทธวงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
5. นายปรีชา หล้าปา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
6. นายสมสิทธิ์ กันทอน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
7. นายสมศักดิ์ คาน้อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
8. นายพนม ใจขรรณ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15
9. นางอภิญญา กันทอน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ กระผมขอมอบหมายให้ ท่านปลัดเป็นเลขานุการในการกาหนดวัน เวลาในการ
ไกล่เกลี่ยและเจ้าหน้าที่ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ (MAE-O BIKE FOR MOM)
นายปิยะพันธ์ อุทธยา หัวหน้าสานักปลัด โครงการปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทาขึน้ ร่วมกับ
อาสาสมัครชุมชนตาบลแม่อ้อ เนื่องจากในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และส่งเสริมให้ประชาชนตาบล
แม่อ้อมีความรักสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ กาหนดจัดขึน้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เส้นทางเริ่มจาก เลี้ยวซ้ายออก
จากที่ทาการ อบต. เลี้ยวขวาสามแยกวัดแม่แก้วเหนือ ไปทางเทศบาลตาบล สันมะเค็ด
เลี้ยวขวาบ้านกว๋าวโท้ง
บริเวณป้อมตารวจสันมะเค็ด เลีย้ วขวาสามแยกโป่งทะลาย สิน้ สุดการเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
ดังนั้นขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ ผมเห็นว่ากิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สาคัญฉะนั้นขอให้เป็นกิจสภา
นายบุญยง ทะรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 เรื่องปัญหาทางการเกษตร เพราะไม่มีการจัดตั้งงบบัญญัตไิ ว้
ผมอยากให้ท่านนายกฯ ตั้งงบ ของถนนการเกษตร
นายสังวาล ปาลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 กระผมในนามตัวแทนประชาชนผู้ใช้นาอ่
้ างแม่แก้ว ขอขอบคุณ
ท่านนายก ทีไ่ ด้นาโครงการสร้างฝายจิต ตอนนีไ้ ด้ดาเนินการไป เกือบ 50 % แล้ว
นายสมคิด ศรีมูล ปัญหาเรื่องถนนการเกษตร กระผมได้เห็นความสาคัญและแก้ไขมาโดยตลอด
/ดังนัน้ ...

- 13 ดังนั้นเราสามารถ ดาเนินการแก้ไขได้ทุกเวลา ตามสถานการณ์
โครงการสร้างป้อมยาม หมู่ที่ 7 ตอนนี้ได้ผู้รับเหมา รอดาเนินการและโครงการประปา หมู่ที่ 3 ได้
ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วรอดาเนินการ
นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ จากที่ได้เสนอปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในชุมชนของเรา
มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมขอเลิกประชุม
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
กฤติกา แสนใจนา
(นางกฤติกา แสนใจนา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
พงษ์พันธ์ คาน้อย
(นายพงษ์พันธ์ คาน้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

พิภพ ธิมา
(นายพิภพ ธิมา)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อินตา เมืองมูล
(นายอินตา เมืองมูล)
วันที่ 17 สิงหาคม 2558

บัญชากร ศรีวงค์
(นายบัญชากร ศรีวงค์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต.แม่อ้อ

