รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 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
ตาแหน่งว่าง
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
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

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางสายสุดา เมืองมา
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นายสมศักดิ์ ไชยศรี
นายกมล หงษ์หิน
นางลออ มหาวรรณศรี
นายบัญชา คาวังจันทร์
นายสมัย สุขยิ่ง
ร.ต.ต.นิพนธ์ วงศ์ขัติย์
นางสุนีย์ ปัญญาวงศ์
นางวนิดา ไชยเมือง
นางสาวเบญญาภา ต่อมคา

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองคลัง
รองนายก อบต.แม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
รอง ส.ว.(ป.)
ผอ.รพ.สต.แม่ใส
พัฒนากร
ครู กศน. ตาบลแม่ใส

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
สายสุดา เมืองมา
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
สมศักดิ์ ไชยศรี
กมล หงษ์หิน
ลออ มหาวรรณศรี
บัญชา คาวังจันทร์
สมัย สุขยิ่ง
นิพนธ์ วงศ์ขัติย์
สุนีย์ ปัญญาวงศ์
วนิดา ไชยเมือง
เบญญาภา ต่อมคา
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เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน
23 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 17 คน จากนั้นได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้มีมติกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่
2 ประจาปี 2556 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีกาหนด 15 วัน ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2556 นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2556 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2556
ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่ใส ที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ประกอบกับโครงการ
ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะและห้องน้าในที่ทาการ อบต.แม่ใส และโครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ในฌาปนสถานบ้านแม่ใส - ร่องไฮ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย
อานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 300,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่ใส จานวน 50,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่พอจ่าย
- โครงการปรับปรุงห้องน้าสาธารณะและห้องน้าในที่ทาการ อบต.แม่ใส จานวน 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้าสาธารณะและห้องน้าในที่ทาการ อบต.แม่ใส
ตามแบบแปลนของ อบต.แม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในฌาปนสถาน บ้านแม่ใส – ร่องไฮ จานวน
200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในฌาปนสถาน บ้านแม่ใส-ร่อง
ไฮ ขนาด 10 x 26 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร งบประมาณโครงการ จานวน
1,200,000 บาท โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 104,000 บาท จากเงินรายได้ 96,000 บาท และ
จ่ายจากเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 1,000,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
โอนลด
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแนวเขตตาบลแม่ใส จานวน 50,000 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งวงโยธวาทิตตาบลแม่ใส จานวน 90,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนใสสะอาด จานวน 50,000 บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจารถตรวจการณ์ จานวน 96,000 บาท
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 14,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ประธานสภา อบต. ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
หากไม่มี กระผมใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 22 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอได้
3.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2556
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ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปแล้วนั้น เนื่องจากสานักงบประมาณได้ออกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้จั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อบต.แม่ใส ได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน แต่คุณลักษณะไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่
จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยอานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา
อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ ดังนี้
• หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
• รายการค่าซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. เป็นเงิน 37,500 บาท
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
- กรณีขนาดต่ากว่าซีซี.ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี.ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี.
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ที่กาหนดไว้
2. ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่
มอก. 2350-2551
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การอนุมัติต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มี กระผมใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่าน
ใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอได้

3.2 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามที่ สภา อบต.แม่ใส ชุดเดิมได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2556 – 2558) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสไปแล้ว นั้น เนื่องจาก อบต.แม่ใส ได้รับ
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การร้องขอจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในตาบลแม่ใส ให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
จานวนหลายโครงการ โดยมีบางโครงการเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลแม่ใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ของ
อบต.แม่ใส รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน งบประมาณ
194,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างลาน คสม. ฌาปณสถานบ้านแม่ใสเหล่า ขนาดหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร โดยมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 884 ตารางเมตร งบประมาณ 230,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างลาน คสม. ฌาปณสถานบ้านสันป่าถ่อน ขนาดหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร โดยมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 633 ตารางเมตร งบประมาณ 167,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก
1.00 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร จานวน 6 ท่อน งบประมาณ
239,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสม. บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7
•งานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร
•งานซ่อมแซม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
ศก. 0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน
•งบประมาณ 191,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปณสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ ขนาด 10 x 26 เมตร
โดยมีพื้นที่ใช้สอย 260ตารางเมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท
7. โครงการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4
งบประมาณโครงการ จานวน 1,117,552.14 บาท โดยจ่ายจาก
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 786,000 บาท
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 331,552.14 บาท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ปลัด อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ของ อบต.แม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 22 คน
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ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2556 – 2558) ของ อบต.แม่ใส ตามที่เสนอ
3.3 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วย อบต.แม่ใส ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝน ปัญหาถนนหนทางชารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ถนนแคบ ทาให้การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก ปัญหาอาคารสถานที่สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันชารุดทรุดโทรมและคับแคบ เป็นต้น แต่เนื่องจาก อบต.แม่ใส ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบกับงบประมาณปกติของ
อบต.แม่ใส มีจากัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ประชาชน จึงมี
ความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 2,021,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน
งบประมาณ 194,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างลาน คสม. ในฌาปณสถานบ้านแม่ใสเหล่า ขนาดหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร
โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 884 ตารางเมตร งบประมาณ 230,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างลาน คสม. ฌาปณสถานบ้านสันป่าถ่อน ขนาดหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร
โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 633 ตารางเมตร งบประมาณ 167,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00
เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร จานวน 6 ท่อน
งบประมาณ 239,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสม. บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7 งบประมาณ
191,000 บาท รายละเอียดดังนี้
•งานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร
•งานซ่อมแซม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน
6. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในฌาปณสถานบ้านแม่ใส – ร่องไฮ ขนาด 10 x
26 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท โดยจ่ายจาก
- เงินรายได้
จานวน 96,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 104,000 บาท
- จ่ายจากเงินสะสม
จานวน 1,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของโครงการและประมาณการตามเอกสารที่แจกทุกท่าน สาหรับการ
จ่ายขาดเงินสะสมมีระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ได้แก่ ระเบียบ

8

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว
โดยขณะนี้ อบต.แม่ใส มีเงินสะสมเหลืออยู่จานวน 7,405,581 บาท ขออนุมัติใช้จ่ายครั้งนี้
จานวน 2,021,000 บาท ทาให้มีเงินสะสมคงเหลือ 5,384,581 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป
นายก อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น อีก
หรือไม่ หากไม่มี กระผมใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใสใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 2,021,000 บาท หรือไม่ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 2,021,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จานวน 6 โครงการ ตามที่ผู้บริหารเสนอ
เนื่องจากขณะนี้เวลา 12.00 น. จึงขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
พักการประชุมเวลา 12.00 น.
เริ่มการประชุมต่อ เวลา 13.00 น.

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

3.4 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและ
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดว่าให้คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลการ
จัดทาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสามปี ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เสนอขอรับการความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น บัดนี้ คณะทางานสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต. ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามปีเสร็จแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ
เรียบร้อยแล้ว สาหรับรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ของ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) ปรากฏตาม (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) ที่ได้แจกให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ศึกษาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่
เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่เสนออย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายรับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ขอเชิญปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 18,000,000 บาท นั้น
ขณะนี้ย่างเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2556 แล้ว จึงขอแจ้งยอดรายรับของ อบต.แม่ใส
ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ประเภท
ภาษีอากร
อุดหนุนทั่วไป
รวม

มติที่ประชุม

ประมาณการ
12,000,000
6,000,000
18,000,000

ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่ใส

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม

รับจริง
10,291,658
6,928,364
17,220,022

เพิ่ม/ลด
- 1,708,342
+ 928,364
- 779,978
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ปลัด อบต.แม่ใส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่ใสขึ้นเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2555 มีสมาชิกกองทุนฯ จานวน 800 คน นั้น บัดนี้ การดาเนินงานกองทุนฯ ได้ผ่านมา
ครบ 1 ปีแล้ว จึงขอแจ้งผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่ใสให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุน (176,460 บาท)
- ร้อยละ 70 ตั้งไว้เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ( 123,522.- )
- ร้อยละ 15 ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าประกันความเสี่ยง ( 26,469.- )
- ร้อยละ 15 ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ( 26,469.- )
รายรับ กองทุน รวม 177,167.74 บาท
- เงินสมทบจากสมาชิก 176,460 บาท
- ดอกเบี้ยธนาคาร
707.74 บาท
รายจ่าย กองทุน รวม 29,970 บาท
- ค่าสวัสดิการสมาชิก 14,700 บาท แยกเป็น
- จ่ายคืนกรณีเสียชีวิตก่อน 6 เดือน จานวน 3 ราย เป็นเงิน 600 บาท
- สวัสดิการเสียชีวิต 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท
- สวัสดิการเจ็บป่วย จานวน 24 ราย เป็นเงิน 12,100 บาท
- ค่าประกันความเสี่ยง
บาท
- รายจ่ายดาเนินงาน 15,270.- บาท
คงเหลือ รวม 147,197.74 บาท
- เงินสดที่เหรัญญิก
10,030 บาท
- คงเหลือในบัญชี
137,167.74 บาท
จานวนสมาชิกกองทุนฯ ในปัจจุบัน ทั้งหมด 920 คน
- สมาชิกใหม่ จานวน 149 คน
- สมาชิกเก่าคงเหลือ 771 คน
4.3 ประเพณีขอฝนตาบลแม่ใส ปี 2556

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจะจัดประเพณีขอฝน ประจาปี 2556 ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 ตรงกับวันแรม 8 ค่า เดือน 7 ซึ่งถือเป็นประเพณีสาคัญของตาบลแม่ใสของเรา ณ บริเวณ
ลานสาธารณะข้างฝายน้าล้น หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในประเพณีดังกล่าว
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ประธานสภา อบต.

ต้องขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความ เรียบร้อยและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556
ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม
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ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

