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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 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
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
นางสมจิต ชุ่มใจ
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
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปั๋น
สมจิต ชุ่มใจ
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
นิรุตติ์ เตปันคา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุภาพร 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

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นายฑีรกานต์ คามี
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางสายสุดา เมืองมา
นายพายัพ ยาเย็น
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายเดชชาติ โลหะกิจ
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นายกมล หงษ์หิน
นายสมัย สุขยิ่ง
ร.ต.ต.นิพนธ์ วงศ์ขัติย์
นางวนิดา ไชยเมือง
นายชูชาติ กาศมณี
นายพิพัฒน์ วิลาวัลย์
นายชัชชัย เครือมา
นายสมศักดิ์ ไชยศรี

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ครู ค.ศ.2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้อานวยการกองช่าง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
รองส.ว.(ป) หน่วยบริการประชาชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
เกษตรตาบลแม่ใส
ปลัดอาเภอเมืองพะเยา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
รองนายก อบต.แม่ใส

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ฑีรกานต์ คามี
ประพันธ์ ปิงสุแสน
ประวิทย์ อาจหาญ
สายสุดา เมืองมา
พายัพ ยาเย็น
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
เดชชาติ โลหะกิจ
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
กมล หงษ์หิน
สมัย สุขยิ่ง
นิพนธ์ วงศ์ขัติย์
วนิดา ไชยเมือง
ชูชาติ กาศมณี
พิพัฒน์ วิลาวัลย์
ชัชชัย เครือมา
สมศักดิ์ ไชยศรี
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้า
ประชุม จานวน 24 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 20 คน จากนั้นได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่ใส
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้มีมติกาหนดวันเริ่มประชุม สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 มี
กาหนด 15 วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2555 นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ณ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2556

ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉันขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่าง ๆ
ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอ
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
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ประธานสภา อบต.

ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่
ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้
การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2556 หรือไม่ ท่านใดรับรองโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 23 คน

ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี 2556 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2557 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี 2557

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

โดยที่ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 วรรคแรก กาหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 21 วรรคแรก กาหนดว่า การกาหนดจานวนสมัยประชุมสภาสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่
ละปีนั้น ดิฉันใคร่ขอหารือที่ประชุมว่าจะกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส สมัยสามัญ ประจาปี 2556 กี่สมัย เริ่มตั้งแต่เมื่อใด และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2557 เริ่มตั้งแต่เมื่อใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. กาหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2556 จานวน 4 สมัย ดังนี้
1.1 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
1.2 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
1.3 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
1.4 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2556 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
2. กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2557
ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากสานักงานปลัด อบต. มีความจาเป็นต้องจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม
ของ อบต.แม่ใส แต่ไม่ได้ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 ทาให้มีความจาเป็นต้อง
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยอานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้
เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
สานักงานปลัด อบต.
โอนเพิ่ม
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000
บาท งบประมาณ 5,000 บาท รวมโอนเพิ่ม จานวน 5,000 บาท
โอนลด
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลและคณะบุคคล
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท
* โอนลดครั้งนี้ 5,000 บาท
* คงเหลืองบประมาณหลังโอน 25,000 บาท
รวมโอนลด จานวน 5,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หรือไม่ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอได้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

นายก อบต.แม่ใส

4.1 ผลการแข่งขันกีฬา“แม่ใสสัมพันธ์ ”ประจาปี 2556
ตามที่ อบต.แม่ใส จัดการแข่งขันกีฬา“แม่ใสสัมพันธ์”ประจาปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4–9
กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามหน้าที่ทาการ อบต.แม่ใส และสนามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
กาหนดพิธีเปิด/ปิด การแข่งขัน ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ผลการแข่งขันมีดังนี้
วอลเล่ย์บอล(หญิง)
ชนะเลิศ
ได้แก่
หมู่ที่ 3
รองชนะเลิศกันดับที่ 1 ได้แก่
หมู่ที่ 4+12
รองชนะเลิศกันดับที่ 2 ได้แก่
หมู่ที่ 2
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ตะกร้อ(ชาย)
ชนะเลิศ
ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 1 ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 2 ได้แก่
เปตอง(ชาย)
ชนะเลิศ
ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 1 ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 2 ได้แก่
เปตอง(หญิง)
ชนะเลิศ
ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 1 ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 2 ได้แก่
ขบวนพาเหรด
ชนะเลิศ
ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 1 ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 2 ได้แก่
กองเชียร์
ชนะเลิศ
ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 1 ได้แก่
รองชนะเลิศกันดับที่ 2 ได้แก่
คะแนนรวมกีฬาพื้นบ้าน ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 2
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4.2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจาปี 2556
ประธานสภา อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาการชาระภาษี ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จึงขอความร่วมมือที่ประชุมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีให้
มาชาระภาษีได้ที่ ส่วนการคลัง และในปีนี้ อบต.แม่ใส ได้จัดทาโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ประจาปี 2556 ขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยกาหนดออกให้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ
ดังนี้
ว/ด/ป
เวลา
พื้นที่บริการ
สถานที่
11 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 อาคารอเนกประสงค์
12 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น.
หมู่ที่ 2
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2
13 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น.
หมู่ที่ 3
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3
14 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 12 ตลาดสด หมู่ที่ 4
15 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 วัดบ่อแฮ้ว
18 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10 วัดสันป่าถ่อน
19 ก.พ. 2556 09.00 – 12.00 น.
หมู่ที่ 8
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8
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8 20 ก.พ. 2556

มติที่ประชุม

09.00 – 12.00 น.

หมู่ที่ 9

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายรับ อบต.แม่ใส ปีงบประมาณ 2556

ประธานสภา อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง

มติที่ประชุม

ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากตอนนี้เข้าสู่เดือนที่ห้าของปีงบประมาณ 2556 กองคลัง จึงขอแจ้งรายรับของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสที่จัดเก็บได้และได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
• ประมาณการ
18,000,000 บาท
- เงินรายได้
12,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป
6,000,000 บาท
• รับจริง ณ กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งสิ้น 6,231,268 บาท แยกเป็น
• เงินรายได้
4,333,893 บาท
• เงินอุดหนุนทั่วไป 1,897,375 บาท
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4

การชกมวยการกุศล “ศึกวันรวมน้าใจ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตาบลแม่ใส”

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต.แม่ใส

ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนตาบลแม่ใสและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการชกมวยการ
กุศล “ศึกวันรวมน้าใจ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตาบลแม่ใส” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่
ผ่านมา บัดนี้ การจัดงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดงานให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
* ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จานวน 40,000 บาท
* เงินค่าจาหน่ายบัตร(สีชมพู) จานวน 91,880 บาท
* เงินค่าจาหน่ายบัตร(สีฟ้า) จานวน 6,200 บาท
รวมรายรับ จานวน 138,080 บาท
* ค่าดาเนินการในการจัดการแข่งขัน จานวน 53,000 บาท
* ค่าจ้างพิมพ์บัตรมวยการกุศล จานวน 3,550 บาท
* ค่าดอกไม้สดและพวงมาลัย จานวน 1,280 บาท
* ค่าของรางวัล จานวน 4,800 บาท
* รับรองแขกผู้มีเกียรติ จานวน 2,000 บาท
* ค่าอาหาร(ข้าวต้ม) จานวน 2,500 บาท
* ค่าไหว้พระภูมิเจ้าที่ จานวน 2,000 บาท
รวมรายจ่าย จานวน 69,130 บาท
คงเหลือเงิน จานวน 68,950 บาท
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มติที่ประชุม

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.5

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม

การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ

ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามที่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ได้
เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีกาหนดการเดินทางมายังบริเวณ
โบราณสถานสันธาตุร่องไฮและศาลาประชาคมตาบลแม่ใส เพื่อร่วมประชุมโครงการทิศ
ทางการพัฒนาพลังงานทดแทนและพืชพลังงานจังหวัดพะเยา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
กระผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนตาบลแม่ใส ผู้นาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ได้ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ และร่วมประชุมโครงการ
ทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนและพืชพลังงานจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางวนิดา ไชยเมือง

นายชูชาติ กาศมณี

5.1 ข้อราชการจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองพะเยา
ดิฉันนางวนิดา ไชยเมือง พัฒนากรรับผิดชอบตาบลแม่ใส มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจาปี 2556 ได้มีการประชุมซักซ้อมผู้จัดเก็บไป
แล้ว กาหนดส่งแบบ จปฐ. ภายในเดือนมีนาคม 2556 จึงขอความร่วมมือท่านผู้นาช่วยเร่งรัด
เจ้าหน้าที่จัดเก็บในหมู่บ้านของท่านด้วย
เรื่องที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งมีการปรับปรุงแผนทุกปี ที่ผ่านมาหลาย
หมู่บ้านมักให้ความสาคัญกับปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงอยากให้หมู่บ้านให้ความสาคัญ
กับปัญหาของหมู่บ้านด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ
เป็นต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมในการจัดทาแผน
หมู่บ้านด้วย
5.2 ข้อราชการจากสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพะเยา
กระผม นายชูชาติ กาศมณี เจ้าพนักงานการเกษตรรับผิดชอบตาบลแม่ใส มีเรื่องที่จะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 โครงการรับจานาข้าว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมามีปัญหาคือในการ
ลงทะเบียนเกษตรกรให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ปลูกข้าวจ้าวแต่ขึ้นทะเบียนเป็นข้าวเหนียว จึง
ขอให้เกษตรกรรีบมารับใบรับรอง หากมีข้อมูลผิดพลาดจะได้แก้ไขทัน รัฐบาลรับจานาทุกเม็ด
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 และไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท หากรายใดที่ผลผลิตเกินจากที่กาหนด
จะต้องให้คณะกรรมการรับรองอีกครั้ง
เรื่องที่ 2 การขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ตาบลแม่ใสกาหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลแม่ใส (หน้าวัดแม่ใส) หลักฐานในการขึ้นทะเบียน
เหมือนกับปีที่แล้ว แต่ปีนี้จะมีการจับ GPS ด้วย
เรื่องที่ 3 การแจ้งภัยพิบัติด้านพืช เช่น น้าท่วมขังนาข้าว ศัตรูพืชระบาด ให้หมู่บ้าน
รายงานความเสียหายผ่าน อบต. พร้อมทั้งประมาณการความเสียหายในเบื้องต้น และ อบต.
รายงานเข้าไปยังอาเภอต่อไป
เรื่องที่ 4 การจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พะเยา ข้าวจ้าว ราคา
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29 บาท/ก.ก. ข้าว กข.6 ราคา 24 บาท/ก.ก. กระสอบละ 600 บาท
ขอสอบถามเกี่ยวกับวิธีกาจัดต้นไมยราพยักษ์ จะทาอย่างไร
ยังไม่มีวิธีกาจัดโดยเด็ดขาด นอกจากการใช้สารเคมี แต่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะ
ยาว จึงไม่อยากแนะนา

5.3 ข้อราชการจากที่ว่าการอาเภอเมืองพะเยา
นายพิพัฒน์ มะลิวัลย์ กระผม นายพิพัฒน์ มะลิวัลย์ ปลัดอาเภอรับผิดชอบตาบลแม่ใส ย้ายมาเมื่อเดือนตุลาคม
2555 ย้ายมาจากอาเภอคลองหลวงปทุมธานี ปัจจุบันรับผิดชอบงานสานักงานและงานอานวย
ความเป็นธรรม ที่ว่าการอาเภอเมืองพะเยา มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 งานอานวยความเป็นธรรม ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ อาเภอ
ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยและประสบความสาเร็จหลายกรณี หลายเรื่อง
เรื่องที่ 2 การพัฒนาแหล่งโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ ตามที่ รมว.กระทรวงพลังงาน
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่โบราณสถานสันธาตุร่องไฮ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว คาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูง ผลประโยชน์จะตกอยู่กับคนตาบลแม่ใสและ
จังหวัดพะเยา แต่คนแม่ใสต้องช่วยกันก่อนที่จะขอให้คนอื่นช่วย
เรื่องที่ 3 การป้องกันปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทาลายป่า กรณีที่ญาติหรือผู้
ใกล้ชิดกับผู้นาชุมชนเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะถ้าหากเป็นผู้จาหน่าย ผู้นา
ชุมชนจะต้องรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตาแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถควบคุมดูและคน
ใกล้ชิดของตนได้ หากทราบว่าผู้ใดเสพยาเสพติด ควรจะว่ากล่าวตักเตือนหรือนาตัวเข้ารับการ
บาบัด จะถือเป็นผู้ป่วย โดยที่ทาง อบต.แม่ใส ได้รับงบประมาณในปี 2556 เพื่อใช้ในการ
บาบัด จานวน 105,000 บาท โดยมีเป้าหมาย 30 คน ๆ ละ 3,500 บาท ซึ่งทาง อบต.แม่ใส
จะได้ร่วมกับอาเภอเมืองพะเยาและผู้นาชุมชนตาบลแม่ใส พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป้าหมาย
ต่อไป สาหรับกรณี พรบ.ป่าไม้ มีตัวอย่างมาแล้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านสาง เข้าไปทาสวน
ข้าวโพดในเขตป่าสงวนแล้วถูกจับ ต้องลาออกจากตาแหน่งไป จึงขอแจ้งให้ผู้นาชุมชนได้รับ
ทราบ และระมัดระวังผู้ใกล้ชิดต่อไป
5.4 สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจาปี 2556
นายสุริยงค์ วงศ์ราษฎร์ ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุริยงค์ วงศ์ราษฎร์ ราษฎรบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4
ตาบลแม่ใส มีเรื่องที่จะเรียนถามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ 2556 ดังนี้
1. การตัดสินขบวนพาเหรดและกองเชียร์ดีเด่นในปีนี้มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง เนื่องจาก
หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภท ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,9 เท่านั้น ไม่มีหมู่บ้านอื่นเลยทั้ง ๆ
ที่ขบวนพาเหรดของ หมู่ที่ 4 น่าจะได้รับรางวัล ถ้าดูตามสายตาของประชาชน ทาให้
ประชาชนหมู่ที่ 4 เกิดความสงสัย จึงขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยชี้แจงด้วย
2. เงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับไม่ตรงกับในสูจิบัตรที่แจกให้แก่หมู่บ้านก่อนหน้านี้ กล่าวคือ เงิน
รางวัลที่ได้รับจริงน้อยกว่าในสูจิบัตร จึงขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยชี้แจงด้วย
นายก อบต.แม่ใส
ขอมอบหมายให้นักวิชาการศึกษาเป็นผู้ชี้แจง
นางประภัสษร เรืองเดช ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางประภัสษร เรืองเดช นักวิชาการศึกษา 6 ว. ในฐานะ
คณะกรรมการตัดสินรางวัลขบวนพาเหรดและกองเชียร์ดีเด่น ในการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์
2556 ความจริงแล้วในสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาได้แจ้งไว้แล้วว่าการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่เมื่อมีผู้ที่มีข้อสงสัย ดิฉันในฐานะคณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดและ
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กองเชียร์ดีเด่นขอชี้แจงและขอตอบคาถามของคุณสุริยงค์ วงศ์ราษฎร์ ในคาถามที่ 1 ดังนี้
คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดและกองเชียร์ดีเด่น มี 3 คน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ใส ผู้อานวยการ รพ.สต.แม่ใส และดิฉัน การตัดสินขบวนพาเหรดและกองเชียร์
ดีเด่นในปีนี้มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านทราบแล้ว ได้แก่
ขบวนพาเหรด
1. ความตรงต่อเวลา
10 คะแนน
2. จานวนผู้เข้าร่วมขบวน
10 คะแนน
3. ความพร้อมเพรียงสวยงาม
10 คะแนน
4. เครื่องแต่งกาย สีสันของขบวน
10 คะแนน
กองเชียร์
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
2. ความพร้อมเพรียงสวยงาม 10 คะแนน
3. ความสนุกสนาน
10 คะแนน
4. ความต่อเนื่องในการเชียร์ 10 คะแนน
การตัดสินขบวนพาเหรด
หมู่ที่ 3 มีผู้ร่วมขบวนพาเหรดประมาณ 100 คน ตรงต่อเวลาและมีความพร้อมเพรียง
สวยงาม การแต่งกายมีสีสัน(เสื้อเขียว) มีขบวน AEC ประกอบด้วยคนทุกรุ่นทุกวัย
หมู่ที่ 2 มีผู้ร่วมขบวนพาเหรดประมาณ 100 คน ตรงต่อเวลาและมีความพร้อมเพรียง
สวยงาม การแต่งกายมีสีสัน(เสื้อเหลือง) มีขบวนป้ายรณรงค์
หมู่ที่ 9 มีผู้ร่วมขบวนพาเหรดเกือบ 100 คน ตรงต่อเวลาและมีความพร้อมเพรียงสวยงาม
การแต่งกายเสื้อสีน้าเงิน รองเท้าผ้าใบสีขาว สวมหมวกสีขาวทุกคน
หมู่ที่ 4 มีผู้ร่วมขบวนพาเหรดพอประมาณ การแต่งกายมีสีสัน(เสื้อแดง) มีขบวน AEC ตรง
ต่อเวลา มีวงดุริยางค์ แต่ไม่มีความพร้อมเพรียงมีการเล่นและพูดคุยกันในระหว่างเดิน
กรรมการจึงตัดคะแนนตรงนี้
การตัดสินกองเชียร์
หมู่ที่ 3 มีชุดและอุปกรณ์สาหรับการเชียร์โดยเฉพาะ การเต้นพร้อมเพรียงสวยงาม มีจังหวะ
สนุกสนานร่าเริง
หมู่ที่ 9 การเต้นพร้อมเพรียงสวยงาม มีจังหวะสนุกสนานร่าเริง ใช้เพลงราวงย้อนยุค และมี
ความต่อเนื่องมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้า แต่ช่วงบ่ายแผ่วลงมาหน่อย
หมู่ที่ 2 มีชุดเต้นที่สีสันสดใส มีจังหวะสนุกสนานร่าเริง การเต้นพร้อมเพรียงสวยงาม แต่จะ
เต้นแบบระมัดระวัง กลัวเต้นผิด
หมู่ที่ 4 มีชุดเต้นที่สีสันสดใส ความต่อเนื่องไม่ค่อยมี ตอนเช้าแทบจะไม่มีการเต้นเชียร์เลย
มาเต้นเอาช่วงบ่าย คะแนนจะสูสีกับหมู่ที่ 12
นี่เป็นมุมมองและความเห็นของคณะกรรมการตัดสินฯ จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตตอบคาถามที่ 2 กรณีเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับไม่
ตรงกับในสูจิบัตรที่แจกให้แก่หมู่บ้านก่อนหน้านี้ กล่าวคือ เงินรางวัลที่ได้รับจริงน้อยกว่าในสูจิ
บัตร ความจริงแล้ว อบต.แม่ใส ตั้งใจจะให้รางวัลนักกีฬาตามที่ระบุไว้ในสูจิบัตร แต่เนื่องจาก
ค่าเงินรางวัลทั้งโครงการเมื่อรวมกันแล้วมียอดเงินเกินร้อยละ 25 ของวงเงินโครงการ ซึ่งไม่
สามารถกระทาได้ ดังนั้น อบต.แม่ใส จึงมีความจาเป็นต้องปรับลดเงินรางวัลของกีฬาพื้นบ้าน
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บางรายการลง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้ทุก อปท. ถือปฏิบัติ แต่เอกสารที่นักกีฬาเซ็นชื่อรับรางวัลในสนาม เป็นยอดเงิน
รางวัลที่ได้ปรับลดลงเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ และขอความร่วมมือแจ้ง
ให้ประชาชนและนักกีฬาได้เข้าใจด้วย และ อบต. จะแจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม อบต.แม่ใส ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
กระผมเห็นว่าการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์เป็นการแข่งขันเพื่อให้พี่น้องประชาชนตาบลแม่ใสได้
ออกกาลังกาย และได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน เพื่อให้มีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังนั้น เราควรจะยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการด้วย
ผมคิดว่าควรจะมีการเกลี่ยรางวัลให้กับหมู่บ้าง และควรเพิ่มจานวนรางวัลให้มีหลาย ๆ รางวัล
ผมเห็นว่าการตัดสินมีปัญหาแทบทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การประกวดกระทง ประกวดไม้ค้าศรี
ก็มักจะมีปัญหาเช่นกัน ที่อาเภอภูกามยาวจัดงานลอยกระทง จะมอบให้สานักงานวัฒนธรรม
อาเภอเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการตัดสินไปเลย คณะกรรมการจะเกลี่ยรางวัลกันไป และเรื่อง
หนึ่ง ต้องขอขอบคุณในนามของบ้านร่องไฮ สาหรับการร่วมทาบุญในงานศพของพระสุดใจที่
ผ่านมา ได้เงินทาบุญกว่า 130,000 กว่าบาท

5.5 เรื่องอื่น ๆ
กานันตาบลแม่ใส
วัดสันช้างหิน จะจัดงานฉลองศาลาการเปรียญ ในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะมี
มหรสพ ได้แก่ มวยและราวง ในคืนวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2556 เป็นวันตาน กระผมมีความเป็นห่วงเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานมหรสพ
มาก เกรงว่าจะเหมือนกับที่วัดบ่อแฮ้วที่ผ่านมา จึงขอสอบถามเจ้าหน้าที่ตารวจประจาตู้ยาม
แม่ใส ว่าเราจะสามารถตั้งด่านตรวจก่อนงานจะเริ่มได้หรือไม่
ร.ต.ต.นิพนธ์ วงศ์ขัติย์ ตั้งได้ถ้ามีกาลังเพียงพอ และขอให้คัดคนที่จะมีอยู่ด่านตรวจด้วย ควรเลือกคนที่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่จริง ๆ มีความรับผิดชอบ
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์ ขอให้นายก อบต. ออกหนังสือแจ้งให้เจ้าตัวโดยตรง ถ้าให้ผู้ประสานงานไปบอก จะไม่ค่อย
เชื่อฟังเท่าไหร่
กานันตาบลแม่ใส
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเข้าค่ายบาบัดยาเสพติดของตาบลแม่ใส ปีนี้มีเป้าหมาย 30 คน ซึ่งจะได้
ประสานงานกับอาเภอเมืองพะเยาอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสภา อบต. ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความ เรียบร้อยและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉัน
ในฐานะประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2556 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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