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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558
วันที่ 29 มิถุนายน 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 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
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 บุญปัน๋
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝัน้ สืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรตั น์ ชุม่ วงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
นิรตุ ติ์ เตปันคา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุภาพร นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางสายสุดา เมืองมา
นางมาลี ทาทิพย์
นายชัชชัย เครือมา
นายกมล หงษ์หนิ
นายบัญชา คาวังจันทร์
นางวนิดา ไชยเมือง
นายชูชาติ กาศมณี

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
พัฒนากร
เกษตรประจาตาบลแม่ใส

ลายมือชือ่
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ลออ มหาวรรณศรี
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
สายสุดา เมืองมา
มาลี ทาทิพย์
ชัชชัย เครือมา
กมล หงษ์หิน
บัญชา คาวังจันทร์
วนิดา ไชยเมือง
ชูชาติ กาศมณี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สญ
ั ญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม
จานวน 24 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 17 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภา อบต. แม่ใส ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 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 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติทปี่ ระชุม
ว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 23 คน
ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2558
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้ตงั้ จ่ายไว้
จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิม่ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ โดยอานาจอนุมตั ิในการโอนครั้งนีเ้ ป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558 รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 51,800 บาท รายละเอียด
ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
- ค่าซื้อเลือ่ ยยนต์ เพื่อจ่ายเป็นซือ้ ค่าเลือ่ ยยนต์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท
สาหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เครื่องยนต์ ไม่ตากว่
่ า 0.8 แรงม้า
2. ความจุถังน้ามัน 0.25 ลิตร
- ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบเครื่องยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบเครื่องยนต์
จานวน 1 เครื่องเป็นเงิน 6,000 บาท สาหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ความยาวใบมีดไม่นอ้ ยกว่า 500 มิลลิเมตร
2. ความจุถังน้ามันไม่น้อยกว่า 0.6 ลิตร
3. ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) ไม่น้อยกว่า 840*246*225
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จานวน 1 ชุด ๆ ละ 24,800 บาท ขนาดโคม 300 มิล มีหลอด
LCD 170 หลอด แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ เสา 3 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
-ค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสาและติดตั้ง
โอนลด
แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
-ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายธรรมะยุวชนตาบลแม่ใส ตั้งไว้ จานวน 80,000.- บาท
โอนลดครัง้ นี้ จานวน 51,800.- บาท คงเหลือ จานวน 28,200.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทกุ ท่านแล้ว จึงขอ
เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาต่อไป
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ปลัด อบต. ได้ชแี้ จงให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัตใิ ห้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามทีเ่ สนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติ
โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมตั ิ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอได้
3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส (พ.ศ.2559 – 2563)
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนือ่ งจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้
กาหนดให้แต่ละ อปท. ในจังหวัดพะเยา ได้จัดทายุทธศาสตร์ในการพัฒนาใหม่ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพะเยา
ดังนัน้ อบต.แม่ใส จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล (พ.ศ.2559 – 2563) ขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 กาหนดว่าให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา ปัญหา ความ
ต้องการ และข้อมูลการจัดทาร่างจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นนา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี ทีค่ ณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พิจารณาแล้ว เสนอ
ขอรับการความเห็นชอบจากสภาท้องถิน่ บัดนี้ คณะทางานสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
อบต.แม่ใส ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี ฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
ได้เสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอน ต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ เรียบร้อยแล้ว สาหรับ
รายละเอียดส่วนอืน่ ๆ ของ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับใหม่ปรากฏตาม(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (พ.ศ.2559 – 2563) ที่ได้แจกให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ศึกษาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายก อบต.แม่ใส ได้ชแี้ จงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มี
ความคิดเห็นเป็นอย่างอืน่ อีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความ
เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล(พ.ศ.2559 – 2563)
ของ อบต.แม่ใส ฉบับใหม่ ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (พ.ศ.2559 – 2563) ของ อบต.แม่ใส ฉบับใหม่ ตามที่เสนอ
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พักการประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติทปี่ ระชุม
ประธานสภา อบต.

3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากขณะนีถ้ ึงเวลาที่จะต้องจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.
2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 กาหนดว่า
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ รวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลการจัดทาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสาม
ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนัน้
ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี ที่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ พิจารณาแล้ว เสนอขอรับการความเห็นชอบจากสภาท้องถิน่ บัดนี้
คณะทางานสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต. ได้จดั ทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามปีเสร็จแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอขอความเห็นชอบตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบ ฯ เรียบร้อยแล้ว สาหรับรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ของ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ปรากฎตาม (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ที่ได้แจกให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ศึกษา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีทา่ นใด มี
ความคิดเห็นเป็นอย่างอืน่ อีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉนั ใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ

ปลัด อบต.แม่ใส

4.1 การจัดกิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ด้วยจังหวัดพะเยาได้กาหนดจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ขึ้น สาหรับเส้นทางการปั่นจักรยานของจังหวัดพะเยา ได้
กาหนดจุดเริม่ ต้นที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผ่านหน้าโรงพยาบาลพะเยา เลี้ยวซ้ายสามแยก
ร่องห้าตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-เชียงราย -เลี้ยวซ้ายสามแยกบ้านต๋อม -ข้ามสะพาน
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ขุนเดช- เลี้ยวซ้ายสามแยกถนนทางหลวงชนบท พย 001 เส้นทางชมทิวทัศน์ ถนนรอบ
กว๊านพะเยา -บ้านสันเวียงใหม่ จากนัน้ ปัน่ จักรยานเข้าสู่ถนนทางหลวง 1193 เข้าสู่ถนน
แม่ตาสายใน ผ่านวัดติโลกอาราม อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง วัดศรีโคมคา และกลับเข้าสู่
จุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา รวมระยะทาง 26.80 กิโลเมตร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะ
จัดขึน้ ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทัง้ นี้ ผู้ที่
สนใจจะร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” สมัครได้ที่ ชั้น 1 ศาลาจังหวัดพะเยา
หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซด์ http://www.Bikeformom2015.com ตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-449-601 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ปลัด อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2558
ตามทีไ่ ด้มีการเลือกตั้งผูแ้ ทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.
2558 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมตาบลแม่ใส โดยมี
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ จากสองตาบล คือ ตาบลแม่ใสและตาบลบ้านตุ่นนั้น บัดนี้ การเลือกตั้ง
ดังกล่าวได้สนิ้ สุดลงแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผมู้ า ใช้สิทธิจานวน 99 คน จาก
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,496 คน จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การพัฒนาแหล่งน้าของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพื้นที่ตาบลแม่ใส

นายก อบต.แม่ใส

ด้วยมูลนิธอิ ุทกพัฒน์ฯ ได้มโี ครงการการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา และได้ขอ
ความ ร่วมมือให้ท้องถิ่นต่าง ๆ บริเวณริมกว๊านพะเยาทาการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ 1 อย่าง
ได้ประโยชน์ 3 อย่าง ตาบลแม่ใสของเราจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้กันคนละต้น โดยเฉพาะ
ผู้นาชุมชนจะมีการติดป้ายชือ่ ด้วย เพื่อให้มกี ารติดตามและดูแลรักษาต้นไม้ต่อไป สาหรับวัน
เวลาที่จะปลูกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

นายชูชาติ กาศมณี

5.1 สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพะเยา
การขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมยืนยันข้อมูล
การปลูก ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 สาหรับเกษตรกรที่ขนึ้ ทะเบียนใหม่(แปลงใหม่)
จะต้องมีการจับพิกดั ด้วย แต่กรมฯได้สงั่ การให้มีการขึน้ ทะเบียนใหม่ทั้งหมด สาหรับตาบล
แม่ใสขอให้แจ้งยืนยันไปก่อนเพราะได้ดาเนินการไปก่อนที่กรมฯจะสั่งการมา และให้นาสมุด
เล่มเขียวมาคืนด้วย เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ต่อไป
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5.2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
นายบัญชา คาวังจันทร์ ตามที่ อบต.แม่ใส ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนทุกปีนนั้
ในปีนี้ อาหารเสริม(นม)ได้รบั ครบทุกคนแต่อาหารกลางวันได้รบั เฉพาะระดับประถมศึกษา
ทราบว่างบประมาณมีไม่เพียงพอ กระผมอยากขอเสนอว่าในปีต่อไปให้เปลี่ยนจากการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ในส่วนของมัธยมมาเป็นค่าอาหารกลางวันระดับมัธยมแทนครับ
เพราะอาหารกลางวันมีความจาเป็นกว่า
นายก อบต.แม่ใส
ในปีต่อไปอยากให้ทางโรงเรียนได้พิจารณาเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์
สมควรได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ อบต.พิจารณา เนื่องจากงบประมาณมร
จากัดและเป็นงบประมาณในส่วนของรายได้ของ อบต.แม่ใส ไม่ใช่เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เช่นระดับประถมศึกษา
นายบัญชา คาวังจันทร์ การมาทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในช่วงวันหยุดหรือนอกเวลาเรียน อยากให้ผปู้ กครอง
ได้รบั ทราบและติดตามด้วย หากทางโรงเรียนมีกจิ กรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในช่วงวันหยุด
หรือนอกเวลาเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ หากไม่มีหนังสือแจ้งไป แสดงว่าเด็ก
อาจจะโกหกผูป้ กครอง
5.3 นายนิรตุ ติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
นายนิรตุ ติ์ เตปันคา กระผมใคร่ของนาเรียนให้ทปี่ ระชุมทราบดังนี้
(1) การออกข้อบัญญัติเรื่องต่าง ๆ ของ อปท. อยากให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
(2) ทราบว่าขณะนีถ้ นนสายเชื่อมจากบ้านร่องไฮไปหาสถานีประมงงบประมาณใกล้จะ
มาแล้ว อยากให้มแี นวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะไว้รองรับด้วย เนื่องจากคาดว่า
หากมีการก่อสร้างจริงๆ เส้นทางสายนี้จะได้รับความนิยมมากทัง้ จากนักท่องเที่ยวและ
นักปัน่ จักรยานเพื่อสุขภาพ
(3) โครงการบูรณะพระธาตุแปดเหลี่ยม บริเวณโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ ซึ่งเป็น
งบประมาณของจังหวัดพะเยา ขณะนี้ได้เริ่มดาเนินการแล้ว งบประมาณสองล้านบาท
ประธานสภา อบต.

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อย
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนีอ้ ีก
ดิฉนั ในฐานะประธานในทีป่ ระชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชือ่ )

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
(นางชไมมาศ มอญแก้ว)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชือ่ )
นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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