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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
****************
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
นายเสรีย์ เครื่องสนุก
นายบุญโยง ชุ่มลือ
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
นางประครอง ยะมา
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นางนงคราญ นักหล่อ
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
นางสุภาพร นาแพร่

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
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
ไม่มา
ไม่มา
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นงคราญ นักหล่อ
สมพร ดวงแก้ว
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
ไม่มา
บุญ บุญปัน๋
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝัน้ สืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรตั น์ ชุม่ วงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
นิรตุ ติ์ เตปันคา
ไม่มา
สุภาพร นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายสมศักดิ์ ไชยศรี
นางลออ มหาวรรณศรี
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางสายสุดา เมืองมา
นางวิมลวรรณ ใจกล้า
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นายพายัพ ยาเย็น

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
กานันตาบลแม่ใส

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
สมศักดิ์ ไชยศรี
ลออ มหาวรรณศรี
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
สายสุดา เมืองมา
วิมลวรรณ ใจกล้า
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
ประพันธ์ ปิงสุแสน
พายัพ ยาเย็น
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สญ
ั ญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม
จานวน 20 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 14 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภา อบต. แม่ใส ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าว
ข้างต้นด้วยความละเอียดถีถ่ ว้ นเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ประธานสภา อบต. ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่า
จะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 19 คน
ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2559
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส
ดังกล่าวข้างต้นด้วยความละเอียดถีถ่ ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอ
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่า
จะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

ประธานสภา อบต.
นักวิเคราะห์ฯ

3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากขณะนีถ้ ึงเวลาที่จะต้องจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสีป่ ี (พ.ศ.2561
– 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อ 17 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติทเี่ หมาะสมกับสภาพ พื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิน่ สี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บา้ นหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูล นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ผู้บริหารท้องถิน่ พิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิน่ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปตี ่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมตั แิ ละ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีตอ่ ไป”
ข้อ 17 แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ที่มกี ฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จดั ทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป
ให้นายอาเภอมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปขี อง
องค์การบริหาร ส่วนตาบล
ในกรณีมกี ารขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีตามวรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึง่ ร้อยแปดสิบ
วัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีเป็นกรอบในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี คณะทางานสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต. ได้จดั ทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสีป่ ีเสร็จแล้ว พร้อมทั้งได้
เสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ เรียบร้อยแล้ว สาหรับรายละเอียด
ส่วนอืน่ ๆ ของ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสีป่ ี (พ.ศ.2561–2564) ปรากฎ
ตาม (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสีป่ ี (พ.ศ.2561–2564) ที่ได้แจกให้ผู้เข้า
ประชุมทุกท่านได้ศกึ ษาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ประธานสภา อบต.

มติทปี่ ระชุม

ความเห็นชอบต่อไป
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอืน่ อีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉนั ใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสีป่ ี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 19 คน
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ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสีป่ ี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ

ประธานสภา อบต.
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ

4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ขอเชิญเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผนชีแ้ จงต่อที่ประชุม
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปดิ ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ให้สภา อบต.แม่ใส ได้รบั ทราบดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
48
13,967,600
วัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
30
20,295,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
320,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย
8
320,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
14
2,255,070
รวมทั้งสิ้น
108
37,457,670
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้จดั ทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยได้นาโครงการในแผนสามปี (พ.ศ.2559-2561) มาบรรจุลงในข้อบัญญัติ รวม
ทั้งสิ้น 57 โครงการ รวมงบประมาณ 15,428,300 บาท แยกเป็น
ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
35
13,035,600
วัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3
1,250,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4
170,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย
7
270,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
8
702,700
รวมทั้งสิ้น
57
15,428,300
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สามารถดาเนินการได้จริง รวมทั้งสิน้ 36 โครงการ รวมงบประมาณ 11,562,432 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
25
11,193,332
วัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1
150,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
70,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย
4
69,100
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3
80,000
รวมทั้งสิ้น
36
11,562,432

มติที่ประชุม

โดยคณะกรรมการฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่พบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส กล่าวคือจานวนแผนงานโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีจานวนมากกว่างบประมาณจริงขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส ทาให้เกิดปัญหาว่ามีโครงการในแผนสามปีแล้ว แต่ไม่สามารถนามาสู่การ
ปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของตาบลได้หมด หลายโครงการซึ่งเป็นโครงการทีด่ แี ละมี
ประโยชน์ จึงไม่สามารถจัดทาได้ ประกอบกับงบประมาณส่วนใหญ่มกั จะได้รับจัดสรรในช่วง
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ มีระยะเวลาจากัด ดังนัน้ ในการทบทวนการจัดทาแผนสีป่ ีครั้งต่อไป
ควรปรับลดแผนงานโครงการลงเพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใสได้รบั จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจักได้นาปัญหาและ
ข้อแนะนาดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ต่อไป จึงขอนา
เรียนให้ทปี่ ระชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การจัดพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจง

มติที่ประชุม

นายก อบต.แม่ใส
เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดิน
ไทย อีกทัง้ เป็นการแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาว
ไทย อบต.แม่ใส จึงได้กาหนดจัดทาพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึน้ ดังนี้ ครบ 7,15,50 และ 100 วัน ณ
ศาลาประชาคมตาบลแม่ใส โดยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุม
ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจง
สืบเนื่องจากการสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลได้
ประกาศไว้ทุกข์ 1 ปี นั้น กระผมใคร่ขอหารือทีป่ ระชุมว่าตาบลแม่ใสจะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เคยจัดมาเป็นประจาทุกปีหรือไม่ ดังนี้
1. งานประเพณีลอยกระทง
2. การจัดการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจาปี 2559
3. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ที่ประชุมมีมติให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อย
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนีอ้ ีก
ดิฉนั ในฐานะประธานในทีป่ ระชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 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 2 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่ามีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้
ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการฯ
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นายอร่าม ขาวแสง )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )

