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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 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 บุญปั๋น
นายอนันต์ เมืองชุม
นางสาวทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
นางอังคณา อึง
นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ
นายนิรุตติ์ 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

ลายมือชื่อ
เสรีย์ เครื่องสนุก
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นงคราญ นักหล่อ
สมพร ดวงแก้ว
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
ไม่มา
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

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นางลออ มหาวรรณศรี
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นายพายัพ ยาเย็น
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นายกมล หงษ์หิน
นายบุญเรือง โพธา
นายสมัย สุขยิ่ง
ร.ต.ต.สุทัศน์ คาตั๋น
นางวนิดา ไชยเมือง
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
พ.ต.ท.จีระศักดิ์ ดวงใจ
ร.ต.ต.สิทธิ อินต๊ะมุด

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
รองส.ว.(ป) หน่วยบริการประชาชน
พัฒนากร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
สวป.สภ.เมืองพะเยา
รองสวป.สภ.เมืองพะเยา

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
ลออ มหาวรรณศรี
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
พายัพ ยาเย็น
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
กมล หงษ์หิน
บุญเรือง โพธา
สมัย สุขยิ่ง
สุทัศน์ คาตัน๋
วนิดา ไชยเมือง
ประพันธ์ ปิงสุแสน
จีระศักดิ์ ดวงใจ
สิทธิ อินต๊ะมุด
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม
จานวน 23 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 17 คน จากนั้นได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่ใส
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
นางชาลิสา บุญแรง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้มีมติกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปี 2558 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีกาหนด 15
วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2557 เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2558 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 แนะนาข้าราชการโอน(ย้าย)มาใหม่
ขอเชิญนักวิชาการศึกษา แนะนาตัวให้ที่ประชุมได้รู้จัก ขอเชิญค่ะ
ท่านประธานสภา อบต. และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางชาลิสา บุญแรง ตาแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ได้ขอโอน(ย้าย) มาจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองพะเยา มาดารงตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ณ อบต.แม่ใส ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ดิฉันมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ
ทุกท่านค่ะ และหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการทางานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2557

ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉันขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้น
ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
หรือไม่ ท่านใดรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี 2558 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2559 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี 2559

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

โดยที่ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 วรรคแรก กาหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 21 วรรค
แรก กาหนดว่า การกาหนดจานวนสมัยประชุมสภาสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปีนั้น ดิฉันใคร่ขอหารือที่ประชุมว่าจะกาหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ ประจาปี 2558 กี่สมัย เริ่มตั้งแต่เมื่อใด
และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2559 เริ่มตั้งแต่เมื่อใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. กาหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2558 จานวน 4 สมัย ดังนี้
1.1 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
1.2 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
1.3 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
1.4 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2558 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558
มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
2. กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2559
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ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ขอเชิญท่านผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ผู้อานวยการกองคลัง ดิฉันใคร่ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายรับขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส ณ กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
ประมาณการ ปี 2558 รวม 20,000,000 บาท แยกเป็น
- เงินรายได้
13,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป
7,000,000 บาท
รับจริงทั้งหมด ณ กุมภาพันธ์ 2558 รวมทั้งสิ้น 13,369,161 บาท แยกเป็น
- เงินรายได้
3,867,312 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป
4,067,893 บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4,376,395 บาท
- เงินอุดหนุนยุทธศาสตร์ฯ
1,057,561 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากในช่วงนี้ของทุกปีภาคเหนือรวมถึงจังหวัดพะเยาจะประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดพะเยาจึงได้กาหนดมาตรการดังนี้
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2558 รวม 120 วัน เป็นช่วงห้ามเผา
- ช่วงควบคุมพิเศษหรือช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งทางจังหวัดได้กาหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 14
กุมภาพันธ์ - 14 เมษายน 2558 รวม 60 วัน โดยห้วงเวลานี้เป็นการห้ามเผาโดยเด็ดขาด หากพบ
ผู้ฝ่าฝืนจะดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 งานประเพณีเฉลิมฉลองซุ้มประตูวัดแม่ใส(ปอยหลวง) และงานอายุวัฒนมงคล 7 รอบ
84 ปี หลวงพ่อพระครูโสภิตจริยากร เจ้าอาวาสวัดแม่ใส

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.แม่ใส

ด้วยคณะกรรมการวัดและคณะศรัทธาวัดแม่ใส ได้กาหนดจัดงานประเพณีเฉลิมฉลองซุ้มประตูวัด
แม่ใสด้านทิศใต้(ปอยหลวง) และงานอายุวัฒนมงคล 7 รอบ 84 ปี หลวงพ่อพระครูโสภิตจริยากร
เจ้าอาวาสวัดแม่ใส โดยมีกาหนดการดังนี้
- วันที่ 9 มีนาคม 2558 จัดดางานอายุวัฒนมงคล 7 รอบ 84 ปี หลวงพ่อพระครูโสภิตจริยากร
- วันที่ 10 มีนาคม 2558 งานอายุวัฒนมงคล 7 รอบ 84 ปี หลวงพ่อพระครูโสภิตจริยากร
- วันที่ 11 มีนาคม 2558 พิธีตานน้าหม้อ น้าไห งานประเพณีเฉลิมฉลองซุ้มประตูวัดแม่ใส
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มติที่ประชุม

- วันที่ 12 มีนาคม 2558 งานประเพณีเฉลิมฉลองซุ้มประตูวัดแม่ใส
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 พิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง ประจาปี 2558

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.แม่ใส

ด้วยจังหวัดพะเยากาหนดจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง ประจาปี 2558 ขึ้น ในวันที่ 5
มีนาคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง พร้อมด้วย นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอทุกอาเภอ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็น
จานวนมาก ซึ่งในพิธีประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่า พิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมืองแบบล้านนาไทย พิธี
สืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาน้าท่าให้มีความอุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้ มีขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 9 อาเภอของจังหวัดพะเยา นาเครื่องสักการะมาถวาย
ตามแบบประเพณีล้านนาไทย โดยเคลื่อนขบวนจากจากศาลหลักเมือง ผ่านสามแยกหน้าตลาดสด
สี่แยกประตูเหล็ก และเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์ฯเพื่อประกอบพิธี การฟ้อนราถวายพ่อขุนงาเมือง
พร้อมด้วยการมอบทุนการศึกษา สาหรับงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง เป็นงานประเพณีที่
ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในวันที่ 5 มีนาคม เพื่อสักการะพ่อขุนงาเมือง เจ้า
ผู้ครองเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้กับแคว้นพะเยา และใน
ทุกปีจะมีประชาชนชาวพะเยา นาเครื่องสักการะมาประกอบพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของ
พระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงาเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้
เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
พัฒนากร

5.1 ข้อราชการจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองพะเยา
เนือ่ งจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการจัดทาแผนชุมชนและแผนหมู่บ้านแล้ว ในการจัดทาแผน
หมู่บ้านนั้นเป็นการนาแผนเดิมมาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และมีความครอบคลุมทุกด้าน ไม่เน้นเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพียงอย่างเดียว

5.2 ข้อราชการจากกองสาธารณสุข อบต.แม่ใส
ผอ.กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ จะดาเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน จัดกิจกรรมถนน
ปลอดขยะ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะ เป็นต้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ ในปีนี้ อบต.แม่ใส จะออกประชาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลปัญหา ความต้องการของ
ทุกหมู่บ้าน เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนา อบต.สามปี พร้อมกับกองสาธารณสุข เพื่อจะได้ไม่
ต้องรบกวนเวลาของชาวบ้านบ่อย ๆ สาหรับแผนการออกประชุมประชาคมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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ผู้อานวยการกองช่าง

ประธานสภา อบต.

5.3 ข้อราชการจากกองช่าง อบต.แม่ใส
กองช่าง มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 การขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ เนื่องจากขณะนี้ได้เริ่มเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้างแล้ว เช่น การก่อสร้างรุกล้าที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จึงขอ
กาชับให้ผู้เข้าประชุมทึกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่แน่ใจ
หรือไม่เข้าใจ สามารถมาสอบถามได้ที่กองช่าง
เรื่องที่ 2 ขอให้ทุกหมู่บ้านได้ดาเนินการสารวจตรวจสอบที่สาธารณะในหมู่บ้านหรือที่ไม่
มีเจ้าของครอบครองให้ อบต.ทราบ เพื่อที่ อบต.จักได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือ
ออก นสล.ต่อไป
เรื่องที่ 3 ในช่วงนับจากนี้ไป อบต.แม่ใส ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ดาเนินการขุดลอกใน
พื้นที่ตาบลแม่ใส จึงขอให้ผู้นาชุมชนได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจด้วย โดย อบต.จักได้ดาเนินการ
ประชุมประชาคมอีกครั้งหนึ่ง
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2558 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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