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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 7 พฤศจิกายน 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
นางสุชญา 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
เสรีย์ เครื่องสนุก
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา

ไม่มา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นงคราญ นักหล่อ
สมพร ดวงแก้ว
ไม่มา
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
ไม่มา
นิรตุ ติ์ เตปันคา
ไม่มา
สุชญา นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นายเดชชาติ โลหะกิจ
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นายกมล หงษ์หนิ
นายสมศักดิ์ ไชยศรี

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
รองนายก อบต.แม่ใส

ลายมือชือ่
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ลออ มหาวรรณศรี
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
เดชชาติ โลหะกิจ
ชัชชัย เครือมา
กมล หงษ์หิน
สมศักดิ์ ไชยศรี
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สญ
ั ญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม
จานวน 20 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 11 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภา อบต. แม่ใส ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
ประธานสภา อบต.

ปลัด อบต.แม่ใส

3.1 การขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ก่อนที่จะท่านนายก อบต.แม่ใสจะขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา อบต.แม่ใส ดิฉนั ใคร่
ขอให้ปลัด อบต.แม่ใส ได้ ชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่
ประชุมได้รับทราบก่อน ขอเชิญปลัด อบต.ชีแ้ จง
ตามที่สภา อบต.แม่ใส ได้มมี ติอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จานวน 3,978,200.- บาท นั้น เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
รัฐบำล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว ลงวันที่ 10 มีนาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้แนวทาง
เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย
ในการใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ และ
โครงกำรหรือกิจกำรต้องไม่ซำซ้อนกับโครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทำไว้แล้ว
หรือที่สว่ นรำชกำรหรือหน่วยงำนอืน่ ของรัฐได้ดำเนินกำรแล้ว รวมทังสำมำรถดำเนินกำร
ได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เนื่องจาก อบต.แม่ใส ไม่ได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงทาให้โครงการต่างๆ ที่สภา อบต.แม่ใส ได้อนุมตั เิ ป็น
อันตกไป ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่
15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า มีผลทาให้วงเงินงบประมาณแต่ละโครงการเปลี่ยนแปลงไป
แต่เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ยังมีความจาเป็นต้องดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สาหรับการจ่ายขาดเงินสะสมมีระเบียบฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึง่ อยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ ป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จดั ทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามที่
กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รบั อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้อง
ดาเนินการก่อหนีผ้ ูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถดั ไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้การใช้จา่ ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉกุ เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ดิฉนั จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิให้ใช้จ่ำยเงิน
สะสมในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดต่อไป ในลาดับต่อไป ใคร่ให้ผู้อานวยการกองคลังได้ชแี้ จงรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับสถานะการคลังที่เกีย่ วข้องให้ที่ประชุมทราบ
ผู้อานวยการกองคลัง ดิฉนั ขอเรียนชีแ้ จงถึงสถานะการคลังของ อบต.แม่ใส ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
- อบต.แม่ใส มีเงินสะสม ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จานวน 12,037,356.91 บาท
- หักค่าใช้จ่ายประจาในแต่ละเดือน จานวนเดือนละ 1,953,400 บาท รวม ประมาณ
สามเดือน เป็นเงิน 4,485,196 บาท
- หักค่าสารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย 10% จานวน 470,325.19 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนาไปบริหารได้ จานวน 6,796,944.82 บาท
- ดังนัน้ อบต.แม่ใส จะมียอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จา่ ยได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 6,796,944.82 บาท

ประธานสภา อบต.

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทีแ่ จกให้
ผู้เข้าประชุมทุกท่านไปแล้ว จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ท่านปลัด อบต.แม่ใสและผูอ้ านวยการกองคลังได้ชแี้ จงถึงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ตลอดจนฐานะการคลังของ อบต.แม่ใส ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปขอ
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เชิญท่านรองนายก อบต.แม่ใส ได้เสนอโครงการต่างๆ ทีจ่ ะขอใช้จ่ายจากเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภา อบต.แม่ใส เพือ่ พิจารณาให้การอนุมตั ิต่อไป
นายสมศักดิ์ ไชยศรี เนื่องจากท่านนายก อบต.แม่ใส ติดภารกิจมาสามารถเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ใส ใน
รองนายก อบต.แม่ใส วันนี้ได้ จึงมอบหมายให้กระผมเข้าร่วมประชุมแทนและเป็นผู้เสนอญัตติขออนุมตั ิใช้
จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุมต่อไป ด้วย อบต.แม่ใส ได้รบั
การร้องขอให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รบั ความ
เดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝน ปัญหาถนนหนทางชารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ ถนนแคบ ทาให้การสัญจรไม่ได้รบั ความสะดวก เป็นต้น แต่เนื่องจาก อบต.
แม่ใส ไม่ได้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบ
กับงบประมาณปกติของ อบต.แม่ใส มีจากัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ประชาชน จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 4,012,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลแม่ใส
จานวน 15 โครงการ ดังนี้
1. โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด (จากบ้านนางศรีเวช
กันทะวงค์ ถึงบ้านนายจันทร์ อธิปปันเลายา) บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ใส
เป็นเงิน 288,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.75 ม.
ยาว 132.00 ม.พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 36 ท่อน
2. โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ถนนร่องแหย่ง ฝั่งทิศ
ตะวันตก บ้านแม่ใสใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 234,000.- บาท ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 0.45 - 0.60 ม. ยาว 94.00 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้า ค.ส.ล.Æ 0.40 ม. จานวน 34 ท่อน
3. โครงการที่ 3 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุง่ สันป่าเปา บ้านแม่ใสใต้
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 200,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 3.0 ม. ยาว 1,350.0 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 303.75 ลบ.ม.
4. โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ( ถนนสายในซอย 2 ฝั่งทิศ
ตะวันตก ) บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 232,000.- บาท
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.45 ม. ยาว 118.00 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 37 ท่อน
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5. โครงการที่ 5 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรร่องห้า บ้านทุง่ วัวแดง หมู่
ที่ 3 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 381,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย
3.0 ม. ยาว 2,570.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
578.25 ลบ.ม.
6. โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ( บ้านนางแสงเดือน บุญ
วงค์ ถึง บ้านนางยุพา จุมปา ) บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน
348,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 - 0.60 ม. ยาว
164.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 31 ท่อน
7. โครงการที่ 7 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ( จากวัด
บ่อแฮ้ว ถึง ตลาดสดบ้านบ่อแฮ้ว ) หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 228,000.บาท ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.60 - 0.90
ม. ยาว 541.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 406.13 ตร.ม.
8. โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ซอย 2 บ้านสันป่าถ่อน
หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 350,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.20 - 0.60 ม. ยาว 171.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม.
จานวน 44 ท่อน
9. โครงการที่ 9 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรสถานีสบู น้าบ้านสันป่าถ่อน
บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 241,000.- บาท ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.0
ม. ยาว 1,570 ม. หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ ยกว่า
353.25 ลบ.ม.
10. โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดถนนสาย 2 จุดเริม่ ต้น
บ้านนายอินทร์จันทร์ เมืองชุม ถึงบ้านนายนิรนั ด บุญศิวิลัยโรจน์ บ้านสันช้างหิน
หมู่ที่ 7 ตาบล แม่ใส เป็นเงิน 205,800.- บาท ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.20 - 0.40 เมตร ยาว 105 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.30 เมตร
จานวน 16 ท่อน
11. โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนน คสม. ถนนสายปฏิบัติธรรม บ้านร่องไฮ หมู่
ที่ 11 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 296,000.- บาท กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 510 เมตร
12. โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจานวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหนือ หมู่
ที่ 9 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 168,000.- บาท
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- สายที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัว U แบบไม่มีฝาปิด ถนนซอย 1 เชื่อม
ซอย 2 กว้าง 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 - 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร
- สายที่ 3 ซอย 5 ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จุดเริม่ ต้นบ้านนายพุธ
นนท์ศรี จุดสิ้นลาเหมืองร่องแหย่ง กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 58
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 12 ท่อน
13. โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบฝาปิด จุดเริม่ ต้นหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน ด.ต.ประสาร เครือน้อย บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่
10 เป็นเงิน 337,000.- บาท กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 - 0.60 เมตร ยาว
92 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.60 เมตร จานวน 44 ท่อน
14. โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในหมูบ่ ้านร่องไฮ
จานวน 3 สาย หมู่ที่ 11 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 308,000.- บาท
- สายที่ 1 ถนนสายการเกษตร ซอยข้างบ้านนายส่วย ยะนา กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร
- สายที่ 2 ถนนซอย 4 ทางเข้าบ้านพ่อจันทร์ ชุ่มลือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
- สายที่ 3 ถนนซอย 5 ทางเข้าบ้านพ่อเสริฐ ชุ่มลือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 33
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร
15. โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จานวน 2 สาย บ้าน
แม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 196,000.- บาท
- สายที่ 1 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางบุญปั๋น วงศ์ราษฏร์ ถึงตลาดสด หมู่ที่ 4 กว้าง
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 41 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø
0.30 เมตร จานวน 9 ท่อน

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

- สายที่ 2 ถนนซอย 6 ทางเข้าบ้านนางจีน ชุ่มวงศ์ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.20 - 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 13
ท่อน
รองนายก อบต. ได้ชแี้ จงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้
อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 4,012,000.- บาท ตามทีเ่ สนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมือให้การอนุมตั ิ จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 15 โครงการ งบประมาณ 4,012,000.- บาท

8

3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยอานาจอนุมัติในการโอนครัง้ นี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิง่ ก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัตโิ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทัง้ สิ้น
64,800 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาดโคม 300 มิล มีหลอด LCD 170 หลอด แผงโซ
ล่าเซลล์ 10 วัตต์ เสา 3 นิว้ พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน
54,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
-ค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต
ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสาและติดตั้ง จานวน 3 ชุดๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท
โอนลด
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ จานวน 700,000.- บาท
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือก่อโอน จานวน 699,734.20.- บาท
- โอนลดครัง้ นี้ จานวน 64,800.- บาท คงเหลือ จานวน 634,534.20.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทกุ ท่านแล้ว จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชแี้ จงให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใด
อนุมตั ิโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมตั ิ จานวน 19 คน
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ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่เสนอได้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ

4.1 โครงการปลูกต้นไม้เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร
ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม
นายก อบต.แม่ใส
ด้วยจังหวัดพะเยาได้กาหนดจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
พ.ศ.2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะบ้านสัน
เวียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านสาง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามกาหนดดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย สีดาไว้ทุกข์ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
นางสุชญา นาแพร่ ดิฉนั ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ทราบว่านักเรียนชั้น ม.ต้น
ไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.แม่ใสแล้ว อยากให้ อบต.พิจารณาให้การ
สนับสนุนงบประมาณด้วย
นายก อบต.แม่ใส
อบต.แม่ใส เคยให้การสนับสนุนงบประมาณมาตลอด แต่ช่วงหลังมีปญ
ั หาเรื่องการ
เบิกจ่ายจึงไม่ได้ให้การสนับสนุน ขอให้ผู้อานวยการกองคลังชี้แจงด้วยครับ
ผู้อานวยการกองคลัง ปีที่แล้ว อบต.แม่ใส ก็ได้ตงั้ งบประมาณไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ให้การสนับสนุน เนื่องจากมี
การทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบในบางประเด็น ได้แก่
- กรมฯ ให้การสนับสนุนเฉพาะนักเรียนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศีกษาปีที่ 6
เท่านัน้ และต้องเป็นเด็กนักเรียนยากคน มีภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร
- โรงเรียนมีตน้ สังกัดให้การกากับดูแล คือ สพฐ. ดังนัน้ จึงควรแจ้งให้ สพฐ.รับทราบ
ปัญหา เพื่อที่จะได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป
นายนิรตุ ติ์ เตปันคา กระผมมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพในโงเรียน เช่น การปลูกผัก เลี้ยง
สัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันจะเกิดความยั่งยืนมากกว่า
นายเดชชาติ โลหะกิจ กระผมมีเรือ่ งนาเสนอที่ประชุมดังนี้
ผญบ.หมู่ที่ 12
1. การประชุมสภา อบต. ควรจะมีการสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนการเริม่ ประชุมด้วย
และการประชุมสภา อบต. ควรจะปฎิบตั ิตามระเบียบ คือ ควรมีการยกมือทีละคนและ
ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา อบต.ก่อน จึงจะสามารถพูดได้ จะให้ให้งา่ ยต่อการ
บันทึกรายงานการประชุมด้วยครับ
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ประธานสภา อบต.

2. ทราบว่าเงินสะสมของ อบต.แม่ใส ยังมีเหลืออยู่ อยากจะเสนอให้นามาปรับปรุงเมรุ
ในฌาปนสถานบ้านแม่ใสเหล่า หมูที่ 4 และหมู่ที่ 12 ด้วยครับ เนื่องจากปัจจุบันไม่
สามารถใช้การได้
3. กระผมได้จัดทาโครงการทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
คือ จัดให้มีการตัดผมผู้ชายฟรีที่บ้านผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 12 โดยได้จดั ซื้อเครือ่ งมือตัดผม
ใหม่หมด เพื่อใช้ในโครงการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทปี่ ระชุมทราบครับ
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อย
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้
อีก ดิฉนั ในฐานะประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏ
ว่ามีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการฯ
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นายอร่าม ขาวแสง )
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )
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