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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2
วันที่ 21 กันยายน 2558 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 บุญปั๋น
นายอนันต์ เมืองชุม
นางสาวทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
นางอังคณา อึง
นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ
นายนิรุตติ์ เตปันคา
นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
นางสุภาพร 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

ลายมือชื่อ
นงคราญ นักหล่อ
เสรีย์ เครื่องสนุก
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
สมพร ดวงแก้ว
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
ไม่มา
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
ไม่มา
นิรุตติ์ เตปันคา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุภาพร นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายสมศักดิ์ ไชยศรี

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รองนายก อบต.แม่ใส

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
ลออ มหาวรรณศรี
สมศักดิ์ ไชยศรี
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎว่ามีผู้
เข้าประชุม จานวน 22 คน ไม่มาประชุม จานวน 2 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 12 คน จากนั้น ได้เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา

3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สานักงาน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยอานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ
27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 1,174,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
โครงการ/รายการ
งบประมาณ งบประมาณ จานวนเงิน งบประมาณ
อนุมัติ
ก่อนโอน ที่โอน(+/-) หลังโอน
บันไดอลูมิเนียมทรง A ขึ้นลงทางเดียว
0
0
1,500(+)
1,500
7 ขั้น สูง 7 ฟุต จานวน 1 ตัว
บันไดอลูมิเนียมทรง A ขึ้นลงทางเดียว
0
0
2,000(+)
2,000
9 ขั้น สูง 9 ฟุต จานวน 1 ตัว
บันไดอลูมิเนียมพาดสไลด์สองตอน 22
0
0
3,800(+)
3,800
ขั้น ความยาวรวมสไลด์ 22 ฟุต จานวน
1 ตัว
เครื่องเจาะคอนกรีตกาลังไฟฟ้า จานวน
0
0 32,100(+)
32,100
1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์
-อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)
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1,450
-ขนาด 652x121x231 มม.
-น้าหนักสุทธิ 15.1 กิโลกรัม
รถตัดร่องถนนคอนกรีต จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เครื่องยนต์เบนซินขนาด 9 แรงม้า
-มีแท็งค์เก็บน้า 25 ลิตร สาหรับระบาย
ความร้อนเมื่อใช้งาน
-สามารถใช้แผ่นตัดขนาด 14 นิ้ว และ
16 นิ้ว
-มีพวงมาลัยปรับสูง – ต่า ของเครื่อง
-มีแกนล้อนาศูนย์เวลาใช้งานเดินตัด
ถนน
-มีเลย์ร่องเอ 3 ร่อง พร้อมสายพาน 3
เส้นสาหรับประกอบรถยนต์
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์
เบนซิน
-แผงสวิทซ์ 1 อัน
-โวลท์มิเตอร์ 1 อัน
แอมมิเตอร์ 1 อัน
-หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
-คัตเอาต์ 1 อัน
-ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
-ไฟ AC 220 โวลท์ ชนิดยกเดียว 50
เฮิรตซ์
-มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulation
Control)โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
-ไม่เกิน +5,-5 %
-เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกาลังขับ
โดยตรง(Direct Coupling)

0

0

24,000(+)

24,000

0

0

29,000(+)

29,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อย
กว่า 4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพ
ต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
30 หน้าต่อนาที
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าได้
อัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 MB

0

0

23,000(+)

23,000

0

0

4,300(+)

4,300

0

0

7,300(+)

7,300
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--มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เก้าอี้บุนวมจานวน 40 ตัวๆ ละ 500
0
0 20,000(+)
20,000
บาท เป็นเก้าอี้บุนวม โครงขาเหล็ก
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
0
0 450,000(+)
450,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทาการ
อบต.แม่ใส ขนาดหนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
0
0 577,000(+)
577,600
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จานวน
1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง และ
สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่อง
ขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จานวน 1 คัน ตามรายการดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เป็นรถบรรทุก (ดีเซล)
1.2 มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
1.3 ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
1.4 เป็นรถช่วงยาว
1.5 เป็นกระบะสาเร็จรูป
1.6 ระบบห้ามล้อ ระบบคลัชท์ ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของ
ผู้ผลิตและติดตั้งจากโรงงาน
1.7 ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีครบถ้วนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกกาหนด
1.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมวิทยุเทป-เครื่องเล่นซีดี และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
1.9 เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพาสามิต
1.10 กระจกทั้งหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน สามารถป้องกันแสง ยูวี ได้ไม่น้อยกว่า 60%
ความทึบแสงไม่น้อยกว่า 60% โดยกระจกบังลมด้านหน้า ติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน
1.11 มีกระจกประตูเลื่อน ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซ็นทรัล ล็อก และมีกระจกมองข้างรถ
ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ติดตั้งจากโรงงาน
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1.12 ตัวถังเคลือบกันสนิม มีใบรับประกันคุณภาพ
1.13 เป็นรถยนต์กระบะที่ผลิตจาหน่ายในปัจจุบันและไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. สี สีเมทาลิค การเคลือบสีต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (สีขาว)
3. อุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ
3.1 ผ้ายางหรือพรมปูพื้นในเก๋งและห้องโดยสาร
3.2 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐานโรงงานบริษัทผู้ผลิต
3.3 เครื่องมือแม่แรงถอดล้อและเครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3.4 กันชนหลัง ทาด้วยเหล็กชุบโครเมื่ยมหรือสีเดียวกับตัวรถ สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้
3.5 หนังสือคู่มือการใช้และบารุงรักษารถยนต์และบัตรบารุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลา
ที่บริษัทผู้แทนจาหน่ายกาหนด
3.6 อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กาหนด ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบที่แนบท้ายสัญญา
4. เงื่อนไขเฉพาะเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
4.1 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง
4.2 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีหลักฐานมา
แสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
4.3 ผู้ขายจะต้องดาเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมกรอบป้ายทะเบียน ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
4.4 มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (ประเภท 1 และประเภท 3) เป็นเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบ
4.5 ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชาระแทนทั้งสิ้น
4.6 การนารถยนต์เข้าบารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กาหนดสามารถนารถยนต์
เข้ารับบริการที่ตัวแทนจาหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร
4.7 ต้องมีศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ภายในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4.8 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ามันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ามันอื่น เต็มตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตกาหนด และพร้อมใช้งานได้ทันที
4.9 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะชาระค่าสิ่งของตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ
แนะนาการใช้งานและการบารุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.10 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000
กิโลเมตร สุดแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ กรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ และ
ต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง คือ ระยะ 1,000 กิโลเมตร , 10,000 กิโลเมตร และ
20,000 กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
4.11 ผู้ขายจะต้องพ่นตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ขนาดกว้างหรือยาวไม่
น้อยกว่า 18 ซม. และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. หรือชื่อ
ย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 ซม. ด้านข้างของรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรให้พ่นด้วยสีขาว
เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน พร้อมข้อความด้านล่าง “ใช้ในราชการเท่านั้น” และ
รหัสครุภัณฑ์ทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส กาหนด
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หลังคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง ตามรายการดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นหลังคาสาเร็จรูปสาหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
2. หลังคาทาด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
3. มีช่องลมพร้อมกระจกบานเลือ่ นข้าง ซ้าย-ขวา จานวน 2 บาน
4. ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ
5. มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพนื้ หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพืน้
6. ความสูงของหลังคาสาเร็จรูปไม่น้อยกว่า 100 ซม.
7. มีชุดไฟกลางหลังคาสาเร็จรูป พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด ไฟ
8. รับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 1ปี
สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. ชุดสัญญาณไฟไซเรนชนิดหลอด LED หรือดีกว่า (สีตามที่กฎหมายกาหนด)
2. ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
3. มีสีน้าเงิน 1 ด้าน สีแดง 1 ด้าน
4. ติดตั้งลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 W ตรงกลางสัญญาณไฟ
5. ตัวชุดสัญญาณไฟไซเรนออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลม ทนความร้อนทนต่อแสงแดด และรังสี UV
6. สีไม่ซีดจางและแตกหรือกรอบง่าย
7. พร้อมเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนในตัว
8. มีกล่องควบคุมสัญญาณเสียง ทาเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 6 แบบ
9. พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual เมื่อพูดโดยใช้ไมโครโฟน เสียงไซเรน จะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
10. พร้อมที่ยึดไมโครโฟน ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC ฐานสาหรับชุดสัญญาณไฟไซเรน ทาด้วยโลหะปลอดสนิม
ทนความชื้นและกันสนิมได้ดี
โอนลด
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการฯ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการ/รายการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

งบประมาณ งบประมาณ
อนุมัติ
ก่อนโอน
30,000
8,178

จานวนเงิน งบประมาณ
ที่โอน
หลังโอน
1,500 (-)
6,678

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

30,000

6,678

2,000 (-)

4,678

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

30,000

4,678

3,800 (-)

878

30,000
100,000

4,665
12,702

4,600(-)
12,700(-)

65
2

9

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาแนวเขตตาบล
แม่ใส
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาแนวเขตตาบล
แม่ใส
-โครงการสร้าง
ความสุขและขจัด
อบายมุขในสังคม
เงินอุดหนุนส่วน -โครงการสร้าง
ราชการ
ความสุขและขจัด
อบายมุขในสังคม
รายจ่าย
โครงการอบรมให้
เกี่ยวเนื่องกับการ ความรู้การป้องกัน
ปฏิบัติราชการฯ กาจัดศัตรูพืช
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
เกี่ยวเนื่องกับการ บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติราชการฯ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลแม่ใส
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับการ ปกป้องสถาบันสาคัญ
ปฏิบัติราชการฯ ของชาติ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้
โครงการสายตรวจ
ตาบลแม่ใส

10,000

10,000

10,000(-)

0

20,000
20,000
300,000
300,000
50,000

13,500
8,700
92,826
77,526
50,000

4,800(-)
8,700(-)
15,300(-)
14,700(-)
14,300(-)

8,700
0
77,526
62,826
35,700

50,000

35,700

23,000(-)

12,700

15,000

15,000

4,300(-)

10,700

15,000

10,700

7,300(-)

3,400

20,000

20,000

20,000(-)

0

30,000

30,000

30,000(-)

0

50,000

20,000

20,000(-)

0

50,000

50,000

50,000(-)

0

30,000

30,000

30,000(-)

0

10

รายจ่าย
โครงการเพิ่ม
เกี่ยวเนื่องกับการ ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติราชการฯ อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ประจาปี 2558
เงินอุดหนุนส่วน โครงการวิทยากร
ราชการ
ชาวต่างชาติ
เงินอุดหนุนส่วน โครงการแข่งขันกีฬา
ราชการ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
รายจ่าย
โครงการควบคุม
เกี่ยวเนื่องกับการ ป้องกันโรค
ปฏิบัติราชการฯ ไข้เลือดออก
รายจ่าย
โครงการรณรงค์
เกี่ยวเนื่องกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัข
ปฏิบัติราชการฯ บ้า
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
เกี่ยวเนื่องกับการ ความร่วมมือการบูร
ปฏิบัติราชการฯ ณาการภารกิจ
ระหว่าง สน.โยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดพะเยาและ
อบต.แม่ใส อบต.แม่
นาเรือ ทต.แม่กา
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายศูนย์
เกี่ยวเนื่องกับการ ปรองดองสมานฉันท์
ปฏิบัติราชการฯ ตาบลแม่ใส
รายจ่าย
โครงการ อบต.แม่ใส
เกี่ยวเนื่องกับการ พบประชาชน
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
โครงการ อบต.แม่ใส
เกี่ยวเนื่องกับการ พบประชาชน
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
โครงการค่ายเยาวชน
เกี่ยวเนื่องกับการ ใสสะอาด
ปฏิบัติราชการฯ

50,000

50,000

50,000(-)

0

57,600

57,600

57,600(-)

0

20,000

20,000

20,000(-)

0

60,000

54,930

54,000(-)

930

30,000

30,000

30,000(-)

0

60,000

60,000

60,000(-)

0

50,000

40,140

40,000(-)

140

20,000

20,000

8,400(-)

11,600

20,000

11,600

11,600(-)

0

20,000

20,000

20,000(-)

0
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รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะอาชีพเสริม

50,000

37,540

37,000(-)

540

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแก่
ผู้นาชุมชน
โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ตาบลแม่
ใส
อุดหนุนปกครอง
อาเภอเมืองพะเยา
โครงการจัดเทศกาล
งานลิ้นจี่และของดี
อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
อุดหนุนศูนย์
อานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดพะเยา
อุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตาบลแม่ใส
อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ อสม.ตาบล
แม่ใส
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
การกีฬาและ
นันทนาการต่าง ๆ
โครงการแข่งขันกีฬา
แม่ใสสัมพันธ์

150,000

89,000

89,000(-)

0

20,000

20,000

20,000(-)

0

10,000

10,000

10,000(-)

0

10,000

10,000

10,000(-)

0

30,000

30,000

30,000(-)

0

30,000

30,000

30,000(-)

0

40,000

40,000

40,000(-)

0

100,000

46,905

46,000(-)

905

150,000

95,000

95,000(-)

0
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รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

โครงการฝึกสอน
ทักษะด้านการกีฬา
เยาวชนตาบลแม่ใส
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่ายธรรมะยุวชน
ตาบลแม่ใส
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

30,000

30,000

30,000(-)

0

100,000

60,274

60,000(-)

274

80,000

28,200

28,000(-)

200

30,000

30,000

20,400(-)

9,600

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
นายก อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอได้

3.2 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ก่อนอื่นดิฉันใคร่ขอชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบก่อนดังนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 กาหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาเนินการ
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

13

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

อบต.แม่ใส มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จานวน 2,500,000บาท
2. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 61,000 บาท
โดย อบต.แม่ใส ยังมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการดังกล่าวต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ฯ ข้างต้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี
งบประมาณ 2558 จานวน 2 โครงการข้างต้น จานวนเงิน 2,561,000 บาท ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ อบต.แม่ใส กันเงิน
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 2
โครงการข้างต้น จานวนเงิน 2,561,000 บาท ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 2 โครงการข้างต้น จานวนเงิน
2,561,000 บาท ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

ประธานสภา อบต.

ในลาดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเกียรติ บุญยืน

ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ขอแถลงผลการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้
1. ชื่อร่างข้อบัญญัติ
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
2. หลักการและเหตุผล
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
3. รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ แถลงผลการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ที่
ประชุมทราบแล้ว ในลาดับต่อไป เป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.
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มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ดิฉันขอถามที่ประชุมว่า
จะให้ความเห็นชอบในวาระนี้หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในลาดับต่อไปเป็นการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน
วาระที่ 3 ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 21คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่
1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นานิรุตติ์ เตปันคา

นายก อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

5.1 การดูแลรักษาโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ
ตามที่จังหวัดพะเยาได้ดาเนินการบูรณะโบราณสถานสันธาตุร่องไฮและปรับปรุงถนนเข้าสู่
โบราณสถานสันธาตุร่องไฮ งบประมาณรวม 5,500,000 บาท นั้น บัดนี้โครงการได้ดาเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงอยากสอบถามทางผู้บริหาร อบต. ว่าจะมีแนวทางหรือวิธีการในการดูแลรักษา
โบราณสถานสันธาตุร่องไฮต่อไปอย่างไร ความจริงท่าน ส.ส.อรุณีได้มอบเงินให้เป็นเงินกองทุนใน
การดูแลรักษาโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ จานวน 50,000 บาท ตอนนี้ทราบว่าผู้นาทั้งสองหมู่บ้าน
ได้เอาเงินมาแบ่งกันบริหารจัดการ ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
โบราณสถานสันธาตุร่องไฮอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรต่ออยู่ในพื้นที่ตาบลแม่ใส และ ยังไม่ได้
ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่อย่างใด ในการดูแลรักษาทั่วไป เช่น การกาจัดวัชพืช การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จะต้องร่วมมือกันระหว่าง อบต. กับประชาชนในพื้นที่ได้แก่บ้านร่องไฮทั้งสอง
หมู่บ้าน ในโอกาสต่อไปจะได้นัดหมายผู้นาชุมชนทั้งสองหมู่บ้านมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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