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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559
วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
****************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นางนงคราญ นักหล่อ
นายเสรีย์ เครื่องสนุก
นายบุญโยง ชุ่มลือ
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
นางประครอง ยะมา
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นายสมพร ดวงแก้ว
นายอุดม นาแพร่
นายเกียรติ บุญยืน
นางประภา เครืออินทร์
นายรังสรรค์ ต้นนา
นายอร่าม ขาวแสง
นายบุญ บุญปัน๋
นายอนันต์ เมืองชุม
นางสาวทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
นางอังคณา อึง
นางสุทธินนั ท์ โรจนอุดมพร
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ
นายนิรตุ ติ์ เตปันคา
นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
นางสุชญา นาแพร่

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.แม่ใส
รองประธานสภา อบต.แม่ใส
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12

ลายมือชือ่
นงคราญ นักหล่อ
เสรีย์ เครื่องสนุก
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
สมพร ดวงแก้ว
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปัน๋
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝัน้ สืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรตั น์ ชุม่ วงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
นิรตุ ติ์ เตปันคา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุชญา นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายสมศักดิ์ ไชยศรี
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางดวงแข แตมไทสง
นางมาลี ทาทิพย์
นางพิทยา ยะนา
นางวิมลวรรณ ใจกล้า
นายล่วง ฟูแสง
นายพีรพงษ์ นนท์ศรี
นายสวัสดิ์ อิตุพร
นายก๋วน บุญเก่ง
นายศุภกิจ สุขเจริญ
นายบุญเรือง โพธา
นายพายัพ ยาเย็น
นายจิรากร บุญเรือง
นายกันตภณ โรจนอุดมพร
นายบุญครื้น พรรคอนันต์

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
กานันตาบลแม่ใส
จนท.ประมง ประจาหมู่บา้ น
ประมงอาเภอเมืองพะเยา
หน.กลุม่ บริหารจัดการประมง

ลายมือชือ่
สันติ สารเร็ว
สมศักดิ์ ไชยศรี
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
ดวงแข แตมไทสง
มาลี ทาทิพย์
พิทยา ยะนา
วิมลวรรณ ใจกล้า
ล่วง ฟูแสง
พีรพงษ์ นนท์ศรี
สวัสดิ์ อิตุพร
ก๋วน บุญเก่ง
ศุภกิจ สุขเจริญ
บุญเรือง โพธา
พายัพ ยาเย็น
จิรากร บุญเรือง
กันตภณ โรจนอุดมพร
บุญครื้น พรรคอนันต์
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม
ปรากฎว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน 24 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 22 คน จากนั้น ได้เชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา

3.1 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ
รายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น อบต.แม่ใสมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง รายละเอียดดังนี้
 ประมาณการเดิม
- เงินรายได้ ประมาณการไว้ 13,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้ 7,000,000 บาท
- รวมประมาณการ จานวน 20,000,000 บาท
 ประมาณการใหม่
- เงินรายได้ ประมาณการไว้ 14,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้ 6,000,000 บาท
- รวมประมาณการ จานวน 20,000,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น อีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอหรือไม่
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอได้
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3.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ
รายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น อบต.แม่ใสมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง โดยเปลี่ยนคาชี้แจงจาก จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น จ่ายจากเงิน
รายได้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น อีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอหรือไม่
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 23 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอได้
3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์เกษตร ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมีความ
จาเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ จานวน 5 โครงการ โดยอานาจอนุมัติ
ในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังนี้
กองช่าง
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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1. โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ใส งบประมาณ 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20-2.00 ม. ยาว 160 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,214 ลบ.ม.
2. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ใส งบประมาณ
280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2
จานวน 2 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ตัดดินถนนสายการเกษตรเลียบลาห้วยแม่ใส หมู่ที่ 2 เชื่อมถนนสายการเกษตรสาย
ทุ่งป่าหาด หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.5 - 6.0 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5-1.0 ม. ยาว 560 ม. หรือมีปริมาตร
ตัดดินไม่น้อยกว่า 1,133 ลบ.ม..และลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว
830 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 305.02 ลบ.ม.
สายที่ 2 นาดินตัดถนน สายที่ 1 ถมถนนสายการเกษตรทุ่งสันป่าเปา กว้างเฉลี่ย 4.0 ม.
ยาว 157 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,133 ลบ.ม.
3. โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส งบประมาณ
395,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ยาว 1,940
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611.10 ลบ.ม.
4. โครงการลงดินลูกรังถนนสายการเกษตร(ร่องห้า-โซคปู่แรม) หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส
งบประมาณ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงดินลูกรังถนนสายการเกษตร(ร่องห้า-โซคปู่
แรม) หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส จานวน 2 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ลงดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
สายที่ 2 ลงดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 480.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
หรือมีปริมาตรดินลูกรังทั้งสองสายไม่น้อยกว่า 1,510.40 ลบ ม.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 1,800,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
โอนลด จานวน 2,935,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ประธานสภา อบต.
นายก อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่
นายนิรุตติ์ เตปันคา
กระผมขอเสนอให้ชะลอโครงการอื่น ๆ ไว้ก่อน แล้วนางบประมาณทั้งหมดมาดาเนินการก่อสร้าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 เมรุ ฌาปณสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ เพียงโครงการเดียว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประชาชนใช้
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ประโยชน์ร่วมกันถึง 6 หมู่บ้าน จึงอยากให้ก่อสร้างแบบที่ดีและได้มาตรฐานไปเลย โครงการ
ก่อสร้างเมรุ ในแผนพัฒนา อบต. ระบุงบประมาณไว้ 2,500,000 บาท แต่ตอนนี้เสนอเพียง
1,800,000 บาท เกรงว่าจะไม่ได้มาตรฐาน
นายก อบต.แม่ใส
เนื่องจากรูปแบบเมรุมีหลายรูปแบบ หลายราคา ทั้งระบบใช้ถ่าน ใช้แก๊ส และระบบไฟฟ้า
โดยเฉพาะแบบแก๊ส จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 2,500 บาทต่อครั้ง ซึ่งค่อนข้างสูง บางแบบมี
การก่อสร้างลานคอนกรีตเพิ่มในโครงการด้วย จึงทาให้มีราคาค่อนข้างสูง แต่ฌาปนสถานบ้านแม่
ใส-ร่องไฮ มีพร้อมแล้ว จึงเป็นการก่อสร้างเฉพาะตัวเมรุเท่านั้น สาหรับโครงการปรับปรุงถนนสาย
ท่าเรือบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 นั้น อบต.แม่ใส มีโครงการที่จะพัฒนาท่าเรือร่องไฮให้เหมือนท่าเรือของ
ที่อื่นรอบกว๊านพะเยา มีการปรับปรุงคันดินที่ ศพบก.ดาเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา แล้วนาดินที่
ขุดขึ้นมากองไว้เป็นแนว โดยจะเชื่อมกับวัดติโลกอาราม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลแม่ใสต่อไป
สาหรับโครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 12 เป็นโครงการที่ตัดออก
เมื่อตอนขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งก่อน
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
กระผมอยากทราบว่าโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 1,800,000 บาท เป็นเมรุรูปแบบไหน
นายก อบต.แม่ใส
เป็นเมรุแบบใช้ถ่านครับ
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
ตอนนี้ถ่านหายากแล้ว อยากให้ก่อสร้างแบบที่ดีๆ ไปเลยจะดีกว่า เผื่ออนาคตด้วย
นายอนันต์ เมืองชุม
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 นายกเพิ่งจะขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผน
ไป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานี่เอง ตอนนั้นบอกว่าขอเพิ่มเติมในแผนไว้ก่อน จะหา
งบประมาณจากที่อื่นมาทา แต่ตอนนี้กลับมาขอใช้งบประมาณของ อบต.แม่ใส ขอฝากอีกเรื่อง
ครับ ถนนจากหมูบ้านสันช้างหินลงกว๊านพะเยามืดมาก อยากให้เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนด้วย
ครับ
นายก อบต.แม่ใส
สภา อบต. มีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่กระผมเสนอ
หรือไม่เท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิที่จะโยกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการแต่อย่างใด
ประธานสภา อบต.
นายก อบต. เป็นผู้เสนอให้สภา อบต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น สภา อบต. จะต้องพิจารณา
ให้ละเอียดเพราะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจานวนมาก ว่าโครงการแต่ละโครงการมีความ
คุ้มค่า และตรงกับความต้องการของชาวบ้านหรือไม่ เป็นหน้าที่ของสภา อบต. ที่จะซักถามต่อ
นายก อบต. ผู้เสนอโครงการ
พักการประชุม
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าจะ
อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255ต
ตามทีผ่ ู้บริหารเสนอหรือไม่ โดยจะขอมติเป็นรายโครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ใส งบประมาณ
270,000 บาท สมาชิกสภา อบต.แม่ใส ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 3 คน
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่อนุมัติ จานวน 18 คน
มีสมาชิกสภา อบต. งดออกเสียง จานวน 2 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ใส
งบประมาณ 270,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ใส
งบประมาณ 280,000 บาท สมาชิกสภา อบต.แม่ใส ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 3 คน
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่อนุมัติ จานวน 18 คน
มีสมาชิกสภา อบต. งดออกเสียง จานวน 2 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ใส งบประมาณ 280,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส
งบประมาณ 395,000 บาท สมาชิกสภา อบต.แม่ใส ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 2 คน
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่อนุมัติ จานวน 19 คน
มีสมาชิกสภา อบต. งดออกเสียง จานวน 2 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 12
ตาบลแม่ใส งบประมาณ 395,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการลงดินลูกรังถนนสายการเกษตร(ร่องห้า-โซคปู่แรม) หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส
งบประมาณ 190,000 บาท สมาชิกสภา อบต.แม่ใส ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 3 คน
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่อนุมัติ จานวน 18 คน
มีสมาชิกสภา อบต. งดออกเสียง จานวน 2 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการลงดินลูกรังถนนสายการเกษตร(ร่องห้า-โซคปู่แรม) หมู่
ที่ 3 ตาบลแม่ใส งบประมาณ 190,000 บาท
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 1,800,000
บาท รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมาชิกสภา อบต.แม่ใส
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 0 คน
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่อนุมัติ จานวน 17 คน
มีสมาชิกสภา อบต. งดออกเสียง จานวน 6 คน
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ
งบประมาณ 1,800,000 บาท
ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสเสนอรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2559

จนท.ประมงจังหวัด

ด้วย สนง.ประมงจังหวัดพะเยา กาหนดจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2559 ของจังหวัด
พะเยา ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ บริเวณท่าเรือบ้านสันป่าถ่อน ตาบลแม่ใส เพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จึง
ขอเชิญทุกท่าน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
4.2 ข้อราชการจากการประชุมกานันและผู้ใหญ่บ้าน อาเภอเมืองพะเยา

กานันตาบลแม่ใส

ในเดือนนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตาบลแม่ใสพบผู้ป่วยแล้วหลายราย ขอให้ผู้นาและ อสม.ช่วยกัน
รณรงค์ป้องกันด้วย
2) การขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ สามารถดาเนินการได้
ที่สถานศึกษาที่ตนกาลังเรียนอยู่ได้เลย
3) โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2559/2560 สาหรับโครงการนี้เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ทานาที่ไม่เหมาะสมให้ไปทาเกษตร
ทางเลือกอื่น โดยรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละ ไม่เกิน 10 ไร่ ดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 2559
4) ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงที่หมู่บ้าน
โดยตรง ล่าสุดจะมีอีกหมู่บ้านละ 300,000 บาท จึงอยากให้แต่ละหมู่บ้านช่วยกันพิจารณา
โครงการที่จะดาเนินการ ขอให้คิดถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านจริงๆ ที่สาคัญ
บางหมู่บ้านการทางานระหว่างผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ขาดการประสานงาน จึงอยากให้แต่ละหมู่บ้านได้พิจารณาด้วย โดยควรยึด
ผลประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นหลัก
4.3 ความคืบหน้าโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายนิพจน์ สุวรรณ์
ไม่ทราบว่าโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สภา อบต.แม่ใส ได้อนุมัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ไปนัน้ ตอนนี้ถึงกระบวนการขั้นตอนไหนแล้วครับ
ผู้อานวยการกองช่าง

เนื่องจากโครงการที่สภา อบต.อนุมัตินั้น บางโครงการไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ลงวันที่ 10
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มีนาคม 2559 จึงจาเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่กากับดูแลคือจังหวัดและอาเภอ เพื่อให้ได้ความ
ชัดเจนว่าหากดาเนินการแล้วไม่ผิดต่อระเบียบและหนังสือสั่งการ อีกประการหนึ่ง จะต้องมีการ
ทาราคากลางใหม่หมดทุกโครงการ แต่กองช่างมีช่างอยู่แค่สองคน มีภารกิจที่จะต้องทาช่วงนี้
จานวนมาก อาจจะทาให้เกิดความล่าช้า จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ
ประธานสภา อบต.

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2559 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ)
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่ง
ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใสได้ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการฯ
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นายอร่าม ขาวแสง )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )
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