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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 19 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
ไม่มา
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

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายพายัพ ยาเย็น
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นายสมศักดิ์ ไชยศรี
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นายกมล หงษ์หนิ
นายบุญเรือง โพธา
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นางมาลี ทาทิพย์

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
กานันตาบลแม่ใส
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
รองนายก อบต.แม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

ลายมือชือ่
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
พายัพ ยาเย็น
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
สมศักดิ์ ไชยศรี
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
กมล หงษ์หิน
บุญเรือง โพธา
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
มาลี ทาทิพย์
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎ
ว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน 23 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 10 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้น
ด้วยความละเอียดถีถ่ ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ประธานสภา อบต. ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มดี ิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะ
ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่
1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 22 คน
ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2559
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้น
ด้วยความละเอียดถีถ่ ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีดิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะ
ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่
2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภา อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง

ขอเชิญท่านผู้อานวยการกองช่าง ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
ก่อนอืน่ กระผมใคร่ขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านนายก อบต.แม่ใส ได้มอบหมายให้
จนท. อบต.แม่ใส ออกไปประชุมประชาคมหมู่บา้ นทั้ง 6 หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,8,9,11
เพื่อขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานแม่ใส – ร่องไฮ เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2559 ผลกระประชุมประชาคมมีดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทีป่ ระชุมประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปน
สถาน แม่ใส – ร่องไฮ หรือไม่
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติ เห็นชอบให้ก่อสร้างได้
ประเด็นที่ 2 รูปแบบเมรุ
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติ เห็นชอบให้ก่อสร้างเมรุระบบแก๊ส
ประเด็นที่ 3 รูปแบบอาคาร
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติ เห็นชอบให้ใช้รูปแบบอาคารเหมือนตาบลบ้านใหม่
ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและตามผลการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ดังกล่าว อบต.แม่ใส จึงได้ขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เพื่อก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 2,900,000 บาท ต่อที่
ประชุม โดยอานาจอนุมตั ิในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิน่ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 รายละเอียดดังนี้
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กองช่าง

ประธานสภา อบต.
นายอุดม นาแพร่
ปลัด อบต.แม่ใส
นายนิรตุ ติ์ เตปันคา
ผ้อานวยการกองช่าง

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

โอนเพิ่ม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 2,900,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
โอนลด จานวน 2,900,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทกุ ท่านแล้ว จึงขอ
เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาต่อไป
ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชแี้ จงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่
โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 2,900,000 บาท จะใช้
งบประมาณจากทีไ่ หนมาก่อสร้าง ใช้เงินสะสมได้หรือไม่
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสในการก่อสร้าง เพราะเป็นรายการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในการประชุมประชาคมหมูบ่ ้านที่กองช่างไปดาเนินการที่ผ่านมา ทาไมหมู่บ้านอื่นมีการทา
ประชาคมเรื่องสระเก็บน้าโซกปูแ่ รมด้วย บางหมู่บ้านไม่มี
สืบเนื่องมาจากกระผมและท่านายก อบต.แม่ใส ได้เข้าร่วมประชุมกับอาเภอเมืองพะเยาเรือ่ ง
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ท่านนายอาเภอเมืองพะเยา ได้ขอให้พื้นที่ที่ขอโครงการดังกล่าว
ไปยังอาเภอให้กลับไปจัดทาประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบจากชาวบ้านก่อน ดังนัน้ ในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 2,3,8,9 จึงมีการประชาคมเกี่ยวกับโครงการขุดสระเก็บน้า
โซกปู่แรมและก่อสร้างฝายน้าล้นร่องคาเพิ่มไปด้วย เนือ่ งจากเป็นพื้นที่ทไี่ ด้รับประโยชน์จาก
โครงการ จึงขอนาเรียนที่ประชุมทราบครับ
ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชแี้ จงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่าจะอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใด
อนุมตั ิโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอได้
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3.2 การขออนุมัตกิ ันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.ม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
ก่อนอื่นดิฉนั ใคร่ขอชีแ้ จงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบก่อนดังนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 ข้อ 59 กาหนดว่า ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ยังมิได้กอ่ หนี้ผกู พัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิ ันเงินต่อสภาท้องถิน่ ได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึง่ ปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนีผ้ ูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ให้ขออนุมัตขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ ปีต่อสภาท้องถิน่ หรือกรณีมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
กรณีเมือ่ สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนัน้ ตกเป็นเงินสะสม
อบต.แม่ใส มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปน
สถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 2,900,000 บาท โดย อบต.แม่ใส ยังมีความ
จาเป็นต้องดาเนินโครงการดังกล่าวต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้างต้น จึงขอ
อนุมตั ิกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือ่ มปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ
2,900,000 บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป
ปลัด อบต.แม่ใส ได้ชแี้ จงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความ
คิดเห็นเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มดี ิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมตั ิให้ อบต.แม่ใส กันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 โครงการ ได้แก่
โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 2,900,000 บาท ตามที่
เสนอ หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 22 คน
เป็นอันว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส กันเงินงบประมาณไว้เบิก
เหลื่อมปี
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ งบประมาณ 2,900,000 บาท ตามทีเ่ สนอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
นายอุดม นาแพร่
กานันตาบลแม่ใส

นายนิรตุ ติ์ เตปันคา
กานันตาบลแม่ใส

ประธานสภา อบต.

4.1 โครงการประชารัฐ(หมู่บ้านละ 300,000 บาท)
กระผมจะทาเรื่องขอโครงการก่อสร้างถนนสายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสไปยัง อบจ.
พะเยา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทุกหมูบ่ ้านหากมีความเดือดร้อนของประชาชนสามารุนางบประมาณจากโครงการประชารัฐ
(หมู่บา้ นละ 300,000 บาท) ไปแก้ไขปัญหาได้เลย ไม่จาเป็นต้องไปรองบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นอีก แต่จะต้องไม่มีปญ
ั หาเรื่องที่ดนิ ในการก่อสร้าง
อยากทราบว่าทีด่ นิ ของเอกชน จะสามารถก่อสร้างได้หรือไม่ ถ้ามีการให้ความยินยอมหรือ
อุทิศที่ดนิ ให้
ถ้าเป็นที่ดนิ ของเอกชนไม่สามารถดาเนินการได้ ผิดระเบียบ จะต้องโอนทีด่ ินให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ เช่น อบต.หรือเทศบาลก่อน เพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐแล้วหมู่บา้ นทาเรื่อง
ไปขออนุญาตใช้สถานที่อีกที
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉัน
ในฐานะประธานในทีป่ ระชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกการประชุม

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

แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เรียบร้อยแล้ว ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่ามีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้
ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการฯ
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นายอร่าม ขาวแสง )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )
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