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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559
วันที่ 14 มิถุนายน 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
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

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางสายสุดา เมืองมา
นายพายัพ ยาเย็น
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายกมล หงษ์หิน
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ลออ มหาวรรณศรี
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
สายสุดา เมืองมา
พายัพ ยาเย็น
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
กมล หงษ์หิน
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สญ
ั ญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม
จานวน 24 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 15 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภา อบต. แม่ใส ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้น
ด้วยความละเอียดถีถ่ ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพื่อ
พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ประธานสภา อบต. ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่า
จะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 23 คน
ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ ดิฉนั ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม
2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้น
ด้วยความละเอียดถีถ่ ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพื่อ
พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่า
จะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ช่อง

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิม่ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ โดยอานาจอนุมัติในการโอนครัง้ นี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมตั ิ
ของสภาท้องถิน่ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2559 รวมงบประมาณทีข่ อโอนเพิ่มทัง้ สิ้น 40,300 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท สาหรับใช้
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150
แผ่น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาดโคม 300 มิล มีหลอด LCD 170 หลอด แผงโซล่าเซลล์ 10
วัตต์ เสา 3 นิว้ พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
-ค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต
ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสาและติดตั้ง จานวน 4 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
โอนลด
แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2559 ตั้งไว้ จานวน 49,700.- บาท
โอนลดครัง้ นี้ จานวน 40,300.- บาท คงเหลือ จานวน 9,400.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทกุ ท่านแล้ว จึงขอ
เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชแี้ จงให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่าจะอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติโปรดยก
มือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมตั ิ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอได้
3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากขณะนีถ้ ึงเวลาที่จะต้องจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 กาหนดว่าให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ รวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลการจัดทาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ผู้บริหาร
ท้องถิน่ นาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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ประธานสภา อบต.

มติทปี่ ระชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

พิจารณาแล้ว เสนอขอรับการความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น บัดนี้ คณะทางานสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา อบต. ได้จดั ทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปีเสร็จแล้ว
พร้อมทั้งได้เสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ เรียบร้อยแล้ว สาหรับ
รายละเอียดส่วนอืน่ ๆ ของ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2560 –
2562) ปรากฎตาม (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
ที่ได้แจกให้ผเู้ ข้าประชุมทุกท่านได้ศึกษาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีทา่ นใด มีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอืน่ อีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉนั ใคร่ขอมติทปี่ ระชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่เสนอ
3.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
ตามที่สภา อบต.แม่ใส ได้อนุมัติให้ อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 จานวน 5,110,400.- บาท เพื่อนามาจัดทาโครงการต่าง ๆ จานวน 20 โครงการ ใน
การประชุมสภา อบต.แม่ใส สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2559 นั้น กระผมขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ขออนุมัติ เนือ่ งจากมีปญ
ั หาพื้นที่
โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ จึงขอตัดออกไป 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรข้างศาลเจ้าพ่อถา บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตาบล
แม่ใส เป็นเงิน 174,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว
1,070.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.75 ลบ.ม. (ตัด
ทั้งโครงการ)
2. โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจานวน 3 สาย บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 290,100.- บาท
- สายที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัว U แบบไม่มีฝาปิด ถนนซอย 1 เชื่อม ซอย 2
กว้าง 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 - 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร
- สายที่ 2 ซอย 2 ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จุดเริม่ ต้นแยกทางหลวง 1193
ถึงบ้านนางสาววนิดา นักไร่ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 66 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30 เมตร จานวน 10 ท่อน
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- สายที่ 3 ซอย 5 ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จุดเริม่ ต้นบ้านนายพุธ นนท์ศรี
จุดสิ้นลาเหมืองร่องแหย่ง กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 58 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 12 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.แม่ใส
(ตัดเฉพาะสายที่ 2) ดังนั้นงบประมาณโครงการดังกล่าวจะเหลือเพียง 4,809,700 บาท
จึงขอเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
นายอุดม นาแพร่
กระผมเห็นว่าเมื่อตัดโครงการที่นายกขออนุมตั ิมาแล้ว ยังคงทาให้วงเงินใช้จา่ ยจากเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สะสมในครั้งนี้เกินกว่าที่ระเบียบและหนังสือสัง่ การกาหนดไว้อยูด่ ี จะเป็นการผิดระเบียบ
หรือไม่
ประธานสภา อบต.
สภา อบต.แม่ใส จะต้องอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง
เนื่องจากเวลานี้ อบต.แม่ใส ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ ับสภา อบต.แม่ใส ว่าจะพิจารณาอนุมตั ิให้นายก อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวนเท่าใด โครงการใดบ้าง โดยวงเงินที่สามารถจ่ายได้
ณ เวลานี้ จานวน 4,232,926.67 บาท ดังนัน้ จึงขอให้ทา่ นนายก อบต.แม่ใส ได้พิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้อานวยการกองคลัง
เมื่อหักโครงการที่ท่านนายก อบต.แม่ใส ขออนุมตั ิตดั ออกเนื่องจากมีปัญหาเรื่องพื้นที่
ดาเนินการแล้ว ทาให้วงเงินที่ขออนุมัติใช้จ่ายอยู่ที่ 4,809,700 บาท จากวงเงินที่ขออนุมตั ิ
เดิม จานวน 5,110,400 บาท จึงขอนาเรียนให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานสภา อบต.
จะเห็นได้ว่ายังคงเกินกว่าวงเงินที่สามารถนามาใช้จ่ายได้อยู่ดี เนือ่ งจากสภา อบต.แม่ใส ได้
อนุมตั ิให้นายก อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน
5,110,400 บาท ในการประชุมสภา อบต.แม่ใส สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นั้น ดิฉันเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงอยากให้สภา อบต.แม่
ใส ได้มีการแก้ไขใหม่ให้ถกู ต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง จึงขอถามที่
ประชุมว่าจะอนุมัติให้นายก อบต. ใช้จ่ายเงินสะสมจานวนเท่าใด โครงการไหนบ้าง
นายก อบต.แม่ใส
เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมขออนุมตั ติ ดั ออกเพียง 2 โครงการข้างต้น
เท่านัน้ และยังคงยืนยันขอใช้เงินสะสม จานวน 4,809,700 บาท เพื่อจัดทาโครงการที่เหลือ
รองประธานสภา อบต. กระผมอยากให้ทา่ นนายกดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
นายนิพจน์ สุวรรณ์
กระผมเคยทักท้วงในการประชุมครั้งก่อนแล้วว่าให้พิจารณาไม่เกินวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ตอนนี้ชาวบ้านรูห้ มดแล้วว่า อบต.แม่ใส จะดาเนินการโครงการอะไรบ้าง แล้วจะทาอย่างไร
นายอนันต์ เมืองมา
กระผมเคยทักท้วงในการประชุมครั้งก่อนแล้วว่าให้พิจารณาไม่เกินวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 คือไม่เกิน 4,232,926.67 บาท แต่ที่ประชุมก็ยังอนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมเกินวงเงินที่
สามารถใช้จ่ายได้
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ปลัด อบต.แม่ใส

ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ก่อนที่ที่ประชุมจะได้มมี ติในเรื่องการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ดิฉนั ใคร่ขอนาเรียนชี้แจงเกีย่ วกับข้อระเบียบ กฎหมายตลอดจนหนังสือสัง่ การที่เกีย่ วข้องอีก
ครั้งดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รบั
อนุมตั ิจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึง่ อยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ ป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือกิจการที่จดั ทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รบั อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องดาเนินการ
ก่อหนีผ้ ูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปีถดั ไป หากไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉกุ เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
และเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังทีด่ ี และสอดคล้องกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบนั กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ให้แนวทางเรือ่ งการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. องค์กรปกครองท้องถิน่ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 ทัง้ นี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึงตระหนักว่าเจตนารมณ์ของการกาหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึน้ กับ
ประชาชนในอนาคตทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ได้หรือนาไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพื่อ
มิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
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ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
2.1 ในการขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบยอดเงิน
สะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบนั โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วนาไปหักรายการเงิน
สะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยูร่ ะหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย
เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบนั ที่สามารถนาไปใช้ได้
2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2547 ข้อ 89 วรรคท้าย ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนัน้ ก่อนจะนาเงิน
สะสมตามจานวนในข้อ 2.1 ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่าย
ในกรณีดังต่อไปนี้
2.2.1 สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ที่จะปรับขึน้ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณสามเดือน
2.2.2 สารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไประบุวตั ถุประสงค์
โดยคานวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทัว่ ไประบุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดแู ลเด็ก ฯลฯ ประมาณ
สามเดือน
(2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
ประมาณสองเดือน
2.2.3 สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.2.1 – 2.2.2
2.3 ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนาเงินสะสมไปใช้จ่ายได้
2.3.1 โครงการที่จะนาเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนาข้อมูลปัญหาและความต้องการจากแผนพัฒนา
ท้องถิน่ มาใช้ในการจัดทาโครงการ
ทั้งนี้ ไม่ให้นาเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทาการ การจัดหารถ
ส่วนกลางหรือรถประจาตาแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น
2.3.2 ให้กระทาได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่จดั ทาขึน้ เพื่อบาบัดความ
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ประธานสภา อบต.

เดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547
ข้อ 89 โดยพิจารณาให้ความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มแี หล่งน้าด้านการเกษตร เช่น ฝาย
แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้า สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขุดสระ บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร เป็นต้น
(3) ปรับปรุงหรือจัดให้มแี หล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมูบ่ ้าน ถังเก็บ
น้ากลางหรือถังเก็บน้าฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้า บ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น
(4) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามนโยบายรัฐบาล (การท่องเที่ยววิถไี ทย)
การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ
การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัดให้มไี ฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือคาแนะนา
จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมาย หรือกิจกรรมที่
ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ตามนโยบายของรัฐบาล
(5) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่างดาเนินการรับซือ้ ยางจากเกษตรกรเพื่อนามาใช้ใน
โครงการ เมือ่ ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชดั เจนเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประกอบการทีม่ ีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ราคามาตรฐาน หรือราคา
กลางแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอกี
ครั้งหนึ่ง
(6) โครงการหรือกิจการตามอานาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นว่า
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
จะเห็นได้ว่าโครงการต่าง ๆ ที่ท่านนายก อบต.แม่ใส ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่มโี ครงการที่ดาเนินการตาม
หนังสือสั่งการเลย จึงอยากให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาด้วยว่าแต่ละโครงการนัน้ มีความ
จาเป็นเร่งด่วนถึงขนาดต้องนาเงินสะสมมาดาเนินการหรือไม่ สามารถรองบประมาณปกติของ
อบต.แม่ใส ได้หรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนทีป่ ระชุมทราบ
อบต.แม่ใส ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังสามารถแก้ไขให้ถกู ต้องได้ ขึ้นอยูก่ ับสภา
อบต.แม่ใส ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้ท่านนายก อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสมจานวนเท่าใด
ดิฉนั จึงขอถามที่ประชุมว่าท่านใดอนุมตั ิให้นายก อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
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มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

นายก อบต.แม่ใส

งบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ไม่เกินวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ คือไม่เกินจานวน.4,232,926.67
บาท โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมืออนุมัติ จานวน 15 คน ไม่อนุมัติ จานวน 0 คน งดออกเสียง
จานวน 8 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ นายก อบต.แม่ใส ใช้จา่ ยเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ได้ไม่เกินวงเงินทีส่ ามารถใช้จ่ายได้ คือไม่เกินจานวน 4,232,926.67 บาท
เนื่องจากขณะนี้ เวลา 12.00 น. ดิฉนั ขอพักการประชุมสภา อบต.แม่ใส ไว้ก่อน โดยจะเริ่ม
การประชุมตามระเบียบวาระต่อไปในเวลา 13.00 น. และขอให้ทา่ นนายก อบต.แม่ใส ได้
เสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมตามที่สภา อบต.แม่ใส ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายได้ เพื่อให้
สภา อบต.แม่ใส ได้พิจารณา ในเวลา 13.00 น.ด้วย ขอพักการประชุม
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ในลาดับต่อไปขอให้ท่านนายก อบต.แม่ใส ได้เสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมตามที่
สภา อบต.แม่ใส ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายได้ ไม่เกินจานวน 4,232,926.67 บาท เพื่อให้สภา อบต.
แม่ใส ได้พิจารณาต่อไป
ท่านประธานสภา อบต. ทีเ่ คารพ กระผมได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้
จานวน 15 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 3,978,200.-บาท ให้สภา อบต.แม่ใส ได้
พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดและประมาณการของแต่ละโครงการดังนี้
1. โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด (จากบ้านนางศรีเวช กันทะวงค์
ถึงบ้านนายจันทร์ อธิปปันเลายา) บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 287,000.บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.75 ม. ยาว 132.00 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 36 ท่อน(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่
ใส)
2. โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ถนนร่องแหย่ง ฝั่งทิศตะวันตก บ้าน
แม่ใสใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 233,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.45 - 0.60 ม. ยาว 94.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.40 ม. จานวน
34 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
3. โครงการที่ 3 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุง่ สันป่าเปา บ้านแม่ใสใต้ หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 213,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว
1,350.0 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 303.75 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
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4. โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ( ถนนสายในซอย 2 ฝั่งทิศตะวันตก )
บ้านทุง่ วัวแดง หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 232,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.45 ม. ยาว 118.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม.
จานวน 37 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
5. โครงการที่ 5 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรร่องห้า บ้านทุง่ วัวแดง หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 406,000.- บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว
2,570.0 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 578.25 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
6. โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ( บ้านนางแสงเดือน บุญวงค์ ถึง
บ้านนางยุพา จุมปา ) บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 343,000.- บาท
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 - 0.60 ม. ยาว 164.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 31 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.
แม่ใส)
7. โครงการที่ 7 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ( จากวัดบ่อแฮ้ว
ถึง ตลาดสดบ้านบ่อแฮ้ว ) หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 211,000.- บาท ปริมาณงาน
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.60 - 0.90 ม. ยาว 541.50 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406.13 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.
แม่ใส)
8. โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ามีฝาปิด ซอย 2 บ้านสันป่าถ่อน หมูท่ ี่ 6
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 348,000.- บาท ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.60
ม. ยาว 171.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.Æ 0.30 ม. จานวน 44 ท่อน
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
9. โครงการที่ 9 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรสถานีสบู น้าบ้านสันป่าถ่อน บ้านสัน
ป่าถ่อน หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 257,000.- บาท ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.0 ม. ยาว 1,570 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 353.25 ลบ.ม. (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
10. โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดถนนสาย 2 จุดเริม่ ต้นบ้านนาย
อินทร์จนั ทร์ เมืองชุม ถึงบ้านนายนิรันด บุญศิวิลัยโรจน์ บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7 ตาบล
แม่ใส เป็นเงิน 197,800.- บาท ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาว
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105 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 16 ท่อน รายละเอียดตาม
รูปรายการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
11. โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนน คสม. ถนนสายปฏิบัติธรรม บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 11
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 262,000.- บาท กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 เมตร รายละเอียดตามรายการ อบต.แม่ใส
12. โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจานวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9
ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 163,400.- บาท
- 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 พร้อม
วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จานวน 12 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.แม่ใส
13. โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบฝาปิด จุดเริม่ ต้นหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน ด.ต.ประสาร ปิงสุแสน บ้านสันป่าถ่อน หมูท่ ี่ 10 เป็นเงิน
361,000.- บาท กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 92 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้า คสล. Ø 0.60 เมตร จานวน 44 ท่อน รายละเอียดตามรูปรายการ อบต.แม่
ใส
14. โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในหมูบ่ ้านร่องไฮ จานวน 3
สาย หมู่ที่ 11 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 274,000.- บาท
- สายที่ 1 ถนนสายการเกษตร ซอยข้างบ้านนายส่วย ยะนา กว้าง 3.00 เมตร ยาว
112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร
- สายที่ 2 ถนนซอย 4 ทางเข้าบ้านพ่อจันทร์ ชุ่มลือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
- สายที่ 3 ถนนซอย 5 ทางเข้าบ้านพ่อเสริฐ ชุ่มลือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 33 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปรายการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
15. โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด จานวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหล่า
ใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส เป็นเงิน 190,000.- บาท
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- 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

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

จานวน 9 ท่อน
- 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
รายละเอียดตามรูปรายการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
นายก อบต. ได้ชแี้ จงให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ดิฉันขอมติทปี่ ระชุมว่าจะอนุมัติให้ท่านนายก
อบต.แม่ใส ใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 3,978,200.- บาท ตามที่เสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต.แม่ใส ยกมือให้การอนุมตั ิ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 15 โครงการ งบประมาณ 3,978,200.- บาท ตามที่ท่านนายก
อบต.แม่ใส เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ

4.1 รายรับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต. ขอเชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผู้อานวยการกองคลัง เนื่องจากขณะนีไ้ ด้สนิ้ สุดไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้ว จึงขอแจ้งรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
รายการ
ประมาณการ
รับจริง
หมวดภาษีอากร
195,000.00 238,386.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
25,000.00
7,746.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
30,000 156,251.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
50,000
26,900
หมวดภาษีจดั สรร
12,700,000 11,776,771.62
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
7,000,000.00 4,223,401.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวม
7,000,000.00 4,223,401.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
- เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์
1,238,638
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
11,186,611.75
รวม
12,425,249.75
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มติที่ประชุม

รวมทุกหมวด
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

20,000,000.00 28,854,706.43

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ….
ปลัด อบต.แม่ใส

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาให้ให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ดังนั้นจึงขอนาเรียนในเรื่อง
ดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมทราบดังนี้
- ประชาชนได้ศึกษารายละเอียดและสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ คู่มือ จากโซเชียล หรือจากวิทยากรครู ก. ครู ข. และครู ค. เป็นต้น
- 2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ ได้แก่
o ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
o ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับ
แต่วันทีม่ ีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”
คุณสมบัต-ิ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90
วัน นับถึงวันออกเสียง
และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ตรวจสอบสิทธิก่อนออกเสียงประชามติ
o วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง
นอกเขตจังหวัด
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o วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
o วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของของการเพิ่ม-ถอนชื่อ
นายอนันต์ เมืองชุม
ผู้อานวยการกองช่าง

5.2 การจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ไม่ทราบว่าตอนนีก้ ารจัดซือ้ รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าได้ดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
ในการจัดซือ้ รถกระเช้าถือเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้มาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย อบต.แม่ใส ได้ประสานงานไปยังวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์บคุ ลากรที่มีความรู้มาเป็นคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมได้ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างรอคาตอบจากวิทยาลัยเทคนิค
พะเยาครับ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ

5.3 กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉนั มีเรื่องที่จะนาเรียนให้ทปี่ ระชุมทราบดังนี้
(1 )กลุ่มผักปลอดสารพิษตาบลแม่ใส ได้จดั ตั้งขึน้ โดยการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาทีด่ นิ
พะเยาและองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุม่ กันปลูกผักทีป่ ลอดภัยจากสารพิษ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
และให้เป็นจุดขายของตลาดแม่ใสต่อไป ตอนนี้ทางกลุม่ มีจุดจาหน่ายอยู่ทตี่ ลาดสดหน้าวัดแม่
ใส ซึ่งจักได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จกั ต่อไป
(2) การบริหารจัดการขยะตาบลแม่ใส บิษัทกรีนไลน์แจ้งว่าได้กาหนดออกมารับขยะจาก
หมู่บ้านต่างๆ ในตาบลแม่ใสทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน ดังนั้นจึงแจ้งให้ทางหมูบ่ ้านได้
รวบรวมขยะไว้ในวันอาทิตย์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการมารับซื้อขยะของบริษัทและของ
หมู่บ้านต่อไป
5.4 การออกหนังสือขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
นายนิรตุ ติ์ เตปันคา อยากจะขอฝากไปยังท่านผูบ้ ริหารด้วย เกี่ยวกับการออกหนังสือขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในการประสานงานไปยังผูน้ าชุมชนเพื่อให้มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ขอให้มคี วามชัดเจนและ
ถูกต้องด้วย ยกตัวอย่างเช่น การออกหนังสือเชิญร่วมปลูกต้นไม้เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559 ที่
ผ่านมา ไม่มีความชัดเจน ผูน้ าชุมชนไม่ทราบว่าจะให้ไปตรงจุดไหนกันแน่ ขอฝากด้วยครับ
นายก อบต.แม่ใส
ต้องขออภัยท่านผูน้ าชุมชนทุกท่านด้วยครับ เนือ่ งจากจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
กะทันหัน เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ขอน้อมรับคาแนะนาไว้เพือ่ ปรับปรุง
ต่อไป ขอบคุณครับ
5.5 ประเพณีขอฝนตาบลแม่ใส ประจาปี 2559
ประธานสภา อบต. กานันตาบลแม่ใสได้ฝากเรียนหารือกับที่ประชุมเรื่องการจัดประเพณีขอฝนตาบลแม่ใส ปี
2559 ว่าจะทาอย่างไร เนือ่ งจากไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณของ อบต.แม่ใส เหมือน
เช่นทุกปีได้ เพราะ สตง.ได้ทักท้วงไว้ จึงอยากให้ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นว่าจะดาเนินการ
ในรูปแบบใด
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการแบบเรียบง่ายโดยให้ผู้มีจติ ศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน
หรือสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดประเพณีขอฝนตาบลแม่ใสตามกาลังศรัทธา
5.6 โครงการขุดลอกร่องไฮ

นายนิรตุ ติ์ เตปันคา

อบจ.พะเยา จะดาเนินการขุดลอกร่องไฮ และปรับพื้นทีบ่ ริเวณโบราณสถานสันธาตุแปด
เหลี่ยม งบประมาณ 1,500,000 บาท โดยให้ อบต.แม่ใส ทาหนังสือขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรไปยัง อบจ.พะเยา โดย อบจ.พะเยา จะเป็นผูร้ ับผิดชอบน้ามันเชื่อเพลิงเอง

ประธานสภา อบต.

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉัน
ในฐานะประธานในทีป่ ระชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีประเด็นต่าง ๆ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)

นิพจน์ สุวรรณ์
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )

(ลงชื่อ)

อร่าม ขาวแสง
( นายอร่าม ขาวแสง )

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) จุฬาพรรณ ท้าวยศ กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )
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