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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 สิงหาคม 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
นายอนันต์ เมืองชุม
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
ไม่มาประชุม
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
ไม่มาประชุม
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

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นายล่วง ฟูแสง
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นางมยุรี คาวังจันทร์
นายพีระพงษ์ นนท์ศรี
ร.ต.ต.นิพนธ์ วงศ์ขัติย์
นางสุนีย์ ปัญญาวงศ์
นายกมล หงษ์หิน

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
รอง ส.ว.(ป.)
ผอ.รพ.สต.แม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
ล่วง ฟูแสง
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
ลออ มหาวรรณศรี
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
มยุรี คาวังจันทร์
พีระพงษ์ นนท์ศรี
นิพนธ์ วงศ์ขัติย์
สุนีย์ ปัญญาวงศ์
กมล หงษ์หิน
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน 22 คน ผู้
ไม่มาประชุม จานวน 2 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 16 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามที่
สภา อบต.แม่ใสได้มีมติกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 โดยให้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 มีกาหนด 15 วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม
2556 เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ
ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 แนะนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ตามที่นางสมจิต ชุ่มใจ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7 ได้ขอลาออกจากตาแหน่งต่อนายอาเภอเมือง
พะเยา และนายอาเภอเมืองพะเยาได้ให้การอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส(แทนตาแหน่งที่ว่าง) ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2556 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าได้แก้ นายอนันต์ เมืองชุม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส หมู่ที่ 7 (แทนตาแหน่งที่วา่ ง) จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. แถลงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ดิฉันขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าว
ข้างต้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ท่านเลขานุการ สภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้เข้าประชุม
ท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้การรับรองรายงานการ
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มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผา่ นมา
หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา อย่างเป็นเอกฉันท์
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. แถลงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ดิฉันขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ให้ทปี่ ระชุมทราบ
ดังนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้น
ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียด
สาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวต่อไป
ท่านเลขานุการ สภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้เข้าประชุม
ท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผา่ นมา
หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา อย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา
3.1 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ให้ความเห็นชอบข้องบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2556 ไปแล้วนัน้ โดยในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556 อบต.แม่ใส ได้ตั้ง
งบประมาณเป็นค่าซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จานวน 17,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซื้อตู้ลาโพงขนาด 15 นิ้ว 1 คู่ มีเครื่องขยายเสียงในตัว ขนาด 600 วัตต์ สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง
USB SD CARD ได้ ,ขาตั้งตู้ลาโพง 1 คู่ ,สายลาโพง 20 เมตร, ปลั๊กต่อลาโพง 4 ตัว, ไมค์ลอย จานวน 2 ตัว
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ตรวจสอบจากร้านค้าต่าง ๆ ปรากฏว่าสามารถจัดซือ้ ชุด
เครื่องเสียงกลางแจ้งในราคาดังกล่าวแต่มีคุณลักษณะที่ดีกว่า ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จานวน 17,000 บาท เพื่อให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ซึง่ อานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29
กาหนดว่า การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

5

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมตั ิของสภา
ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ ดังนี้
• หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
• รายการค่าซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
• เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ลาโพงขนาด 15 นิ้ว 1 คู่ 12 นิ้ว 1 คู่ เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 2,000
วัตต์ สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง USB SD CARD ได้ ,ขาตั้งตู้ลาโพง 1 คู่ ,สายลาโพง 20 เมตร, ปลั๊คต่อ
ลาโพง 4 ตัว, ไมค์ลอยจานวน 2 ตัว
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การอนุมัติต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่
มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัตโิ ปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอได้
3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556
ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
เนื่องจากครุภัณฑ์อื่น ประเภทค่าเสาวิทยุสื่อสาร ไม่ได้ตงั้ จ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่ม งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยอานาจอนุมัติในการ
โอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 จานวน 26,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อื่น
- รายการค่าเสาวิทยุสื่อสาร จานวน 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาวิทยุสื่อสาร ชนิด V2 ความสูง 12
เมตร พร้อมสายล่อฟ้า ตัวเสาทาจากท่อเหล็กประปาอาบสังกะสี ขนาด 2 นิว้ พร้อมทาขั้นบันไดขึ้น ติดตั้ง
อุปกรณ์ข้อต่อพ่วงและสายสัญญาณ RG8 พร้อมใช้งาน (โอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่)
โอนลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปี 2556 จานวน
26,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ทีไ่ ด้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หาก
ไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัตโิ ปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 21 คน
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ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอได้
3.3 การขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 23 วรรคสอง กาหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และข้อ 24 กาหนดว่า ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
สามารถที่จะนาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทนั ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ นั้น เนื่องจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้ยกเลิกรูปแบบการจัดทางบประมาณรายจ่ายของ อปท. เดิม( ตั้งแต่ พ.ศ.2541) และ
กาหนดให้ใช้รูปแบบงบประมาณใหม่ ตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป จึงทา
ให้ อบต.แม่ใส ไม่สามารถนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสนอสภา
อบต.แม่ใส พิจารณา ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เนื่องจากต้องจัดทางบประมาณตามรูปแบบใหม่
ทั้งหมด ดังนัน้ จึงขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส โดยผู้บริหารจะนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 เสนอสภา อบต.แม่ใส ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ท่านนายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่สามารถนาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ทนั ภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2556 จึงขอถามที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ นายก อบต.แม่ใส นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอสภา อบต.แม่ใส ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตามที่เสนอมา
หรือไม่ ท่านใดให้การอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายก อบต.แม่ใส นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ในวาระที่ 1

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ตามที่สภา อบต.แม่ใส ได้พิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปแล้วนั้น บัดนีป้ รากฏว่า อบต.แม่ใส มีความ
จาเป็นต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ อบต.แม่
ใส มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิน้ ของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,508,734.22 บาท ทาให้มีความ
จาเป็นต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เป็นเงินทัง้ สิ้น 1,499,900 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายการ ยอดประมาณการเดิม
รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
50,000.00
40,181.72 9,818.28
ภาษีบารุงท้องที่
100,000.00
91,602.00 8,398.00
ภาษีปา้ ย
5,000.00
34,712.00
29,712.00
อากรการฆ่าสัตว์
10,000.00
3,200.00 6,800.00
รวมหมวดภาษีอากร
165,000.00
169,695.72
4,695.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
5,000.00
505.00 4,495.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
750.00
750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
10,000.00
2,500.00 7,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา
10,000.00
2,496.00 7,504.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ
3,790.60
3,790.60
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
25,000.00
10,041.60
14,958.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
30,000.00
76,017.65
46,017.65
รายได้จากทรัพย์สินอืน่ ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
30,000.00
76,017.65
46,017.65
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
50,000.00
15,000.00 35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
61,525.30
61,525.30
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
50,000.00
76,525.30
26,525.30
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
8,000,000.00
8,875,512.68
875,512.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีสุรา
1,000,000.00
847,641.80 - 152,358.20
ภาษีสรรพสามิต
2,000,000.00
1,845,638.66 - 154,361.34
ค่าภาคหลวงแร่
20,000.00
25,923.22
5,923.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
60,000.00
136,395.59
76,395.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
650,000.00
516,978.00 - 133,022.00
ประมวลกฎหมายที่ดนิ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
11,730,000.00
12,248,089.95
518,089.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

6,000,000.00

6,928,364.00

928,364.00

6,000,000.00
18,000,000.00

6,928,364.00
19,508,734.22

928,364.00
1,508,734.22

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน้ 1,499,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 695,000 บาท
งบลงทุน รวม 695,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 695,000 บาท
ประเภท อาคารต่าง ๆ
- โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ อบต.แม่ใส จานวน 695,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ อบต.แม่ใส(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
งานไฟฟ้าถนน รวม 804,900 บาท
งบลงทุน รวม 494,900 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 494,900 บาท
ประเภท อาคารต่าง ๆ
- โครงการปรับปรุงห้องน้าฌาปนสถานบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 ต. แม่ใส จานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้าฌาปนสถานบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 ต.แม่ใส (รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.แม่ใส)
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในฌาปนสถานบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ใส จานวน
53,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในฌาปนสถานบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตาบล
แม่ใส (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส จานวน 71,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสม.หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส กว้าง 3.0 ม. ยาว 42.0 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.ศก.0.40 ม.จานวน 9 ท่อน และวางท่อระบายน้า คสล.
ศก.0.40 ม. จานวน 4 ท่อน
- โครงการก่อสร้างฝาปิดดาดคอนกรีตรางระบายน้า ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตาบลแม่ใส จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดดาดคอนกรีตรางระบายน้า ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.แม่ใสจานวน 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ฝาปิดกว้าง 0.60 ม. ยาว 0.90 ม. หนา 0.15 ม. จานวน 70 ฝา
ช่วงที่ 2 ฝาปิดกว้าง 0.60 ม. ยาว 0.70 ม. หนา 0.15 ม. จานวน 34 ฝา
ช่วงที่ 3 ฝาปิดกว้าง 0.60 ม. ยาว 0.90 ม. หนา 0.10 ม. จานวน 76 ฝา
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส จานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ใส ซอย 1 กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 38.0 ม.
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

- โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ตาบลแม่ใส จานวน
99,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนสายในหมู่บา้ น บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ดังนี้
1. สายที่ 1 (สายซอยธาตุบัวหลวง - บ้านอ.ชีวะ ชีวะโพธิ์ )ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.
ยาว 62 ม.
2. สายที่ 2 (สายซอยบ้านนายทอง เผ่าอ้าย) ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 67 ม.
3. สายที่ 3(สายซอยบ้านป้าแว่น ชานาญยา) ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 42 ม.
4. สายที่ 4(สายซอยบ้านนายวิรตั น์ ศักดิ์สูง) ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 48 ม.
5. สายที่ 5 (สายซอยบ้านนายตุย๋ เทพวงค์) ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 92 ม.
6. สายที่ 6 (สายปากทางเข้าบ้านร่องไฮ) ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 50 ม.
- โครงการวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตาบลแม่ใส จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าคสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 9 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จานวน 5
ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้าจานวน 2 บ่อ
งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 310,000 บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อ
แปลง สถานีสบู น้าบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ต.แม่ใส
ทั้งหมดนี้คือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดอภิปราย
อีก ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่ นายก อบต. เสนอมาหรือไม่ ท่านใดรับหลักการ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือรับหลักการ จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556เนื่องจากขณะนี้เวลา 12.00 น. จึงขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
พักการประชุม

ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ในวาระต่อไปเป็นการ
พิจารณาในขัน้ แปรญัตติ ก่อนทีจ่ ะดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ใคร่ขอให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้ชี้แจง
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้.........................
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระทีส่ อง
ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สบิ สีช่ ั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรบั หลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
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ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติและลงมติวา่ จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินนั้ หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิน่ ประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนทีส่ มาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว....
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่สภาท้องถิ่นลงมติรบั หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งร่างข้อบัญญัตินนั้ ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิน่ กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้......
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินนั้ ตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิน่ รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนคาแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยเกี่ยวกับรายงานนัน้
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระทีส่ อง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน้ เว้นแต่ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ........
ในการประชุมวาระทีส่ อง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระทีส่ าม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่ จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาตามวาระนี้ ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นลงมติวา่ จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจานวน
เงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จานวนเงินที่ขออนุมัติจา่ ย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึง่ มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
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ข้อ 105 กาหนดว่า สภาท้องถิน่ มีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เช่น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯลฯ
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ทปี่ ระชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้
นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตาม
ข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินนั้ ตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติหรือมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย
ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว ดิฉนั ใคร่ขอมติที่
ประชุมว่าจะกาหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีจานวนเท่าใดก่อน หลังจากนัน้ จึงจะให้ที่
ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีจานวน 3 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จานวน 3 คน ในลาดับต่อไป
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ โดยจะเสนอที่
ละลาดับไปจนครบจานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายสมพร ดวงแก้ว
ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ กระผม นายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 ขอ
เสนอ นายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ผู้รับรองได้แก่ 1. นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
2. นายเสรีย์ เครื่องสนุก
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า นาย
เกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในลาดับที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอ
ชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลาดับที่ 2 ขอเชิญเสนอได้
นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 ขอเสนอ
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ผู้รับรองได้แก่
1. นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
2. นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า นาย
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในลาดับที่ 2 ต่อไปเป็นการเสนอ
ชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลาดับที่ 3 ขอเชิญเสนอได้
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นายเกียรติ บุญยืน

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ ดิฉันนางสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5 ขอเสนอ
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯผู้
รับรองได้แก่ 1. นายวิรัตน์ ชุม่ วงศ์
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
2. นางประครอง ยะมา
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า นาย
สมบูรณ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในลาดับที่ 3 เป็นอันว่าสมาชิกสภา
อบต. ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายเกียรติ บุญยืน
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
2. นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
3. นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้น ดิฉนั ใคร่ขอถามที่ประชุมว่าจะกาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2556 เมื่อใด
ที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 15 - 16 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่
1) ประจาปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เป็นเวลา 3 วัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 โครงการตาบลแม่ใสเมืองน่าอยู่ ประจาปี 2556
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต.แม่ใส
ตามที่ อบต.แม่ใส ได้จัดทาโครงการตาบลแม่ใสเมืองน่าอยู่ ประจาปี 2556 ขึ้น โดยมีระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2556 นั้น เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่ใส ได้แก่ปลัด อบต.แม่ใส และ ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ได้ออกไปชี้แจงทาความเข้าใจกับหมู่บ้านต่าง ๆ แล้ว คาดว่าหมู่บา้ นต่าง ๆ คง
จะอยู่ในช่วงของการเตรียมหมู่บา้ น โดยมีตัวชี้วดั และเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแนวทางในการพัฒนาหมูบ่ ้าน
ให้น่าอยู่ โดยในช่วงกลางเดือนกันยายน 2556 คณะกรรมการฯ จะได้ออกประเมินตามเกณฑ์ฯ ต่อไป จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต ประจาปี 2556
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต.แม่ใส
ด้วย อบต.แม่ใส ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประกวด“สุดยอดส้วม สาธารณะ”
ระดับเขต ประจาปี 2556 ประเภท ส้วมริมทาง (ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยคณะ
กรรมการฯ กาหนดตรวจประเมิน ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 จึงขนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 ผลการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค
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ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
จนท.วิเคราะห์ฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ผอ.รพ.สต.แม่ใส

ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ของเราได้เข้าร่วมประกวดในประเภทต่าง ๆ จาก
หน่วยงานราชการที่จัดให้มีขึ้น ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใสได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล ดังนี้
• รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค ระดับอาเภอ
• รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค ระดับจังหวัด
• รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ)
จากกรมควบคุมโรค
• รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ)
จากกรมอนามัย
ซึง่ นามาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสและประชาชนตาบลแม่ใส นอกจากนี้ยังทาให้
ผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ของเรามีคุณภาพ ทาให้เกิด
ความมั่นใจที่จะนาบุตรหลานมาฝากไว้กับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสของเราให้ดูแล
บุตรหลานต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 โครงการขยะบุญ
ขอเชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อทีป่ ระชุม
ด้วยคณะนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
“ขยะบุญ” เป็นการสร้างบุญสร้างประโยชน์จากขยะ เพื่อให้ตาบลแม่ใสน่าอยู่ วิธีการคือให้ประชาชนนาขยะ
ที่สามารถสร้างมูลค่ามาบริจาคให้โครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้มีการแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ สร้างการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชาวตาบลแม่ใส กาหนดให้วันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นวันทดลองการฝาก
ขยะบุญ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามที่สภา อบต.แม่ใส ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามประกาศ อบต.แม่ใส ที่แจกทุกท่านไปแล้ว จึงขอนา
เรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ทีไ่ ด้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.แม่ใส และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ที่ผา่ นการประเมิน “โรงเรียนดี
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ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส

ประธานสภา อบต.

ศรีตาบล” ขณะนี้ได้มนี ักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ลงฝึกงานในพืน้ ที่บา้ นทุ่งวัว
แดง หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ใส โดยพักอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตาบลแม่ใส เกี่ยวกับ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน
ปัจจุบนั เป็นที่ทราบกันดีวา่ มีความรุนแรงจากปีที่ผา่ นมา จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ระมัดระวัง
และกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายกันอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขนึ้ หลายฝ่ายต่างร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบลที่ผา่ นมา โดยเฉพาะผูน้ าชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ
ในวันประเมินอีกด้วย
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทีท่ าให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะประธานในที่ประชุม
ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2556 ไว้เท่านี้
ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

