1
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 ครั้งที่ 2
วันที่ 23 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
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
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
18

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นายบุญเรือง โพธา
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายปิยะพัฒน์ อินปั๋น
นางมยุรี คาวังจันทร์
นายสมัย สุขยิ่ง
ร.ต.ต.สุวิทย์ คาตั๋น
นายพายัพ ยาเย็น
นายกมล หงษ์หิน
นางดวงแข แตมไธสง
นายพิพัฒน์ วิลาวัลย์

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
จนท.ตารวจประจาตู้ยามแม่ใส
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ปลัดอาเภอ

ลายมือชือ่
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
บุญเรือง โพธา
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
ลออ มหาวรรณศรี
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
ปิยะพัฒน์ อินปั๋น
มยุรี คาวังจันทร์
สมัย สุขยิ่ง
สุวิทย์ คาตั๋น
พายัพ ยาเย็น
กมล หงษ์หิน
ดวงแข แตมไธสง
พิพัฒน์ วิลาวัลย์
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน 24 คน
และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 18 คน จากนั้น ได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

1.1 การขอขยายเวลาสมัยประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้ขออนุมัติต่อนายอาเภอเมืองพะเยา ขอขยายเวลาสมัยประชุม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 ออกไปอีกสิบห้าวัน ตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป นั้น นายอาเภอเมืองพะเยาได้อนุมัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส ขยายเวลาสมัยประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556
ออกไปอีกสิบห้าวัน ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

นายเกียรติ บุญยืน

เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นลงมติใคร่ขอให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 51 กาหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระทีส่ อง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน้ เว้นแต่ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ........
ในการประชุมวาระทีส่ อง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ 52 กาหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในลาดับต่อไปจะเป็น
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่
2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ขอแถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ชื่อร่างข้อบัญญัติ
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
2. หลักการและเหตุผล
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

3. รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มกี ารแก้ไข จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แถลงผลการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ที่ประชุมทราบ
แล้ว ในลาดับต่อไป เป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ดิฉันขอถามทีป่ ระชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในวาระนี้
หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในลาดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 3 ดิฉันขอมติที่ประชุม
ว่าจะให้ความเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่
5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 1

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.

ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร

ส่วนตาบลแม่ใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส มี
สถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
25,760,749.44 บาท
1.1.2 เงินสะสม
7,405,581.94 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
5,656,204.01 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 30,463,920.39 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
151,252.16
บาท
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
71,321.45
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
119,716.91
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
127,178.27
บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
11,961,901.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,627,866.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,404,664.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 25,592,290.42 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
526,503.00 บาท
งบบุคลากร
5,186,204.00 บาท
งบดาเนินงาน
6,702,486.42 บาท
งบลงทุน
772,192.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
126,909.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
904,300.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,373,696.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 1,546,244.00 บาท
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2557
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
รวม
165,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
จานวน
50,000
ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
100,000
ภาษีปา้ ย
จานวน
5,000
อากรการฆ่าสัตว์
จานวน
10,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
25,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
5,000
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
10,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
30,000
ดอกเบี้ย
จานวน
30,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
50,000
ค่าขายแบบแปลน
จานวน
50,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
12,230,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน
6,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
จานวน
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,000,000
2,000,000
20,000
60,000
650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
6,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
จานวน
6,500,000
บาท
ทา
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2557
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน้ 19,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รวม 9,374,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,277,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,924,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จานวน 520,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน 43,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน 43,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2,232,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,353,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 2,395,000 บาท
- สป.1,675,000 บาท
- กองคลัง 720,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 417,200 บาท
- สป.287,200 บาท
- กองคลัง 130,000 บาท
เงินประจาตาแหน่ง จานวน 152,000 บาท
- สป. 110,000 บาท
- กองคลัง 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 259,000 บาท
- สป. 180,000 บาท
- กองคลัง 79,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 130,000 บาท
- สป. 100,000 บาท
- กองคลัง 30,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 3,056,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 725,000 บาท
- สป. 490,000 บาท - กองคลัง 235,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 40,000 บาท
- สป. 30,000 บาท
- กองคลัง 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จานวน 175,000 บาท
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- สป.110,000 บาท
- กองคลัง 65,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 80,000 บาท
- สป. 60,000 บาท
- กองคลัง 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จานวน 250,000 บาท
- สป. 200,000 บาท
- กองคลัง 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,080,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 501,600 บาท
1. ค่ารับวารสาร 100,000 บาท
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 80,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
- สป. 150,000 บาท
- กองคลัง 30,000 บาท
4. ค่าเช่าเครื่องถ่าย 30,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการ 111,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 60,000 บาท
1. ค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคล 30,000 บาท
2. ค่าเลี้ยงรับรองรายงานการประชุม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่ใส จานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ จานวน 30,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 198,500 บาท รายละเอียดดังนี้
1. สานักงานปลัด 148,500 บาท 2. กองคลัง 50,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 160,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. สานักงานปลัด 150,000 บาท 2. กองคลัง 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 428,400 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 100,000 บาท
1. สานักงานปลัด 70,000 บาท
2. กองคลัง 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 38,400 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จานวน 200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 40,000 บาท
- สป. 30,000 บาท - กองคลัง 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท
- สป. 30,000 บาท
- กองคลัง 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 278,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 200,000 บาท
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 45,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จานวน 10,000 บาท
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 8,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จานวน 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.จาป่าหวาย) จานวน 20,000 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 50,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จานวน 50,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 587,200 บาท
งบดาเนินงาน รวม 587,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 587,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 387,200 บาท
1. ค่าจ้างผู้ดูแลสถานที่ราชการ 116,000 บาท
2. ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ 72,000 บาท
3. ค่าจ้างพนักงานประจารถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ 103,200 บาท
4. ค่าจ้างพนักงานประจารถตรวจการณ์ 96,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรม อปพร(เป้าหมายใหม่) จานวน 50,000 บาท
โครงการสายตรวจตาบลแม่ใส จานวน 30,000 บาท
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจาปี พ.ศ.2557 จานวน 120,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 25,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เลื่อยยนต์ จานวน 15,000 บาท
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,314,600 บาท
งบดาเนินงาน รวม 712,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 72,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จานวน 410,00 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กใน ศพด.อบต.แม่ใส จานวน 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 602,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 602,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 602,600 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 482,600 บาท รายละเอียดดังนี้
1.1 วิทยากรชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 57,600 บาท
1.2 แข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 20,000 บาท
1.3 อาหารกลางวัน 405,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียน สันป่าถ่อน Zอาหารกลางวัน) 72,000 บาท
3.อุดหนุนโรงเรียนบ่อแฮ้วสันช้างหิน (อาหารกลางวัน ) 48,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 390,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ระดับมัธยมศึกษา จานวน 150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 240,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ระดับมัธยมศึกษา จานวน 240,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,051,000 บาท
งบบุคลากร รวม 676,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 676,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 500,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 25,000 บาท
เงินประจาตาแหน่ง จานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 79,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 30,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จานวน 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จานวน 30,000
ค่าใช้สอย รวม 105,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 80,000
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1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10000
2. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 50000
3. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 20000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 260,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จานวน 100,000 บาท
โครงการพัฒนาทีมควบคุมป้องกันโรคเคลื่อนที่เร็วระดับตาบล (SRRT) จานวน 15,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน 120,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 1-12 ตาบลแม่ใส จานวน 120,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,447,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,170,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,170,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 758,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 120,000 บาท
เงินประจาตาแหน่ง จานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 210,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 40,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 1,220,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 250,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จานวน 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 441,200 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 221,200 บาท
1. ค่าลงทะเบียน 30000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 191,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานความร่วมมือการบูรณาการภารกิจระหว่าง สนง.ผังเมืองรวมชุมชนบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแนวเขตตาบลแม่ใส จานวน 50,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 369,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 39,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จานวน 200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 57,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องตบดิน จานวน 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1.ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2.น้าหนักของเครื่องตบดินไม่ต่ากว่า 80 กิโลกรัม
3.แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4.ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 5 แรงม้า
3.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4.ความจุถังน้ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 28,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จานวน 3 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูงไม่ตากว่
่ า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
งานไฟฟ้าถนน รวม 49,000 บาท
งบลงทุน รวม 49,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไฟกระพริบ พลังงาน
แสงอาทิตย์จานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,500 บาท
งานสวนสาธารณะ รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพตาบลแม่ใส จานวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพตาบลแม่ใสขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.แม่ใส)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล รวม 55,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดสิง่ ปฏิกูล จานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการระบบการกาจัดขยะตาบลแม่ใส จานวน 50,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 893,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ อบต.แม่ใสพบประชาชน จานวน 20,000 บาท
โครงการค่ายเยาวชนใสสะอาด จานวน 50,000 บาท
โครงการจัดตั้งวงโยธวาทิตตาบลแม่ใส จานวน 90,000 บาท
โครงการตาบลแม่ใส เมืองน่าอยู่ จานวน 100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต. จานวน 10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริม จานวน 50,000 บาท
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จานวน 300,000 บาท
โครงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดของตาบลแม่ใส จานวน 30,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ตาบลแม่ใส จานวน 10,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการตาบลแม่ใส จานวน 10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาบลแม่ใส จานวน 50,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่ผู้นาชุมชน จานวน 20,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร จานวน 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 123,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 123,000 บาท

13
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จานวน 43,000 บาท
1.อุดหนุนงานฤดูหนาว 5,000 บาท
2.อุดหนุนงานลิน้ จี่ 8,000 บาท
3.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน 80,000 บาท
1.อุดหนุนสตรี 30,000 บาท
2.อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้าน 20,000 บาท
3.อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพตาบลแม่ใส 30,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จานวน 100,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ จานวน 70,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 657,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จานวน 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนมูลนิธิพ่อขุนงาเมืองจังหวัดพะเยา จานวน 2,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 30,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 400,000 บาท
งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิง่ ก่อสร้างของ อบต.แม่ใส จานวน 400,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืช จานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จานวน 20,000 บาท
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 906,000 บาท
งบกลาง รวม 906,000 บาท
งบกลาง รวม 781,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 71,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จานวน 240,000 บาท
สารองจ่าย จานวน 350,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จานวน 120,000 บาท
1. สมทบ สปสช.70,000 บาท
2. สมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 บาท
บาเหน็จ/บานาญ รวม 125,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 125,000 บาท
ทั้งหมดนี้คือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภา อบต.
ท่านนายก อบต. ได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่
ทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนใดหรือไม่
นายนิรุตติ์ เตปันคา
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 มีประเด็นที่จะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
1. ผลรวมของงบประมาณในแต่ละแผนงานไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
2. งบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจางบลงทุนมีน้อยมาก อยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณลงในพื้นที่แต่ละหมูบ่ ้านให้มากกว่านี้ อบต.แม่ใส ออกไปประชุมประชาคมหมู่บา้ นทุกปีเพื่อ
สอบถามความต้องการของประชาชน อยากให้จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวบ้านด้วย ไม่อยาก
ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาอย่างเดียว
3. เงินค่าตอบแทนฝ่ายสภาปีนี้ตงั้ ไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ตั้งไว้ทุกปี สมาชิกสภา อบต. ไม่เคยได้เบิกเลย
5. ค่าใช้จ่ายในประเพณีสรงน้าพระพุทธศิลาธร ปีนตี้ ั้งไว้แค่ 5,000 บาท ปีหน้าขอเพิ่มเป็น 10,000 บาท
ปลัด อบต.แม่ใส
ดิฉันในฐานะเจ้าหน้าทีง่ บประมาณ ขอชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามดังนี้
1. ผลรวมของงบประมาณในแต่ละแผนงานถูกต้องแล้ว เนื่องจากในแต่ละแผนงานจะมีงานย่อยอยู่ในแต่ละ
แผนงานอีกด้วย ดังนั้น ท่านจะต้องนาเอาผลรวมของแต่ละงานย่อยมารวมกันจะเป็นผลรวมงานแผนงานนั้น
2. งบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจา งบลงทุนมีน้อยมาก เนื่องจากงบประมาณมีจานวนจากัด
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ตามหลักการของการจัดทางบประมาณนัน้ จะต้องตัง้ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจาก่อนให้เพียงพอต่อการ
บริหารงาน แล้วจึงตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่น นอกจากนี้ อบต.แม่ใส ได้ส่งโครงการต่าง ๆ จานวนหลาย
โครงการไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อนางบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาตาบลแม่
ใสต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2556 อบต.แม่ใสได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จานวน 2,500,000 บาท และโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 จานวน 786,000 บาท
3. ในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะผู้บริหารและฝ่ายสภานั้น อบต. ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
ได้ให้คานิยามคาว่า “เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตาบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 8 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ที่มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ ดังนี้
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา
ท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัตกิ ารเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยต้องมีคา
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ดังนั้น ผู้ใดจะเดินทางไปราชการจะต้องปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าว และเรื่องที่จะเดินทางไป
ราชการจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล และจะต้องได้รับการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการจากผู้มีอานาจอนุมัตกิ ่อนตามระเบียบ
5. ค่าใช้จ่ายในประเพณีสรงน้าพระพุทธศิลาธร ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทาอะไรบ้างในพิธีสรงน้าพระ หากเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย กิจกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีการเพิ่มตาม ปีหน้าค่อยมาคุยรายละเอียดอีกครั้งว่าจะมีการ
ปรับรูปแบบพิธีอย่างไร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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นายก อบต.แม่ใส

นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
ปลัด อบต.แม่ใส
น.ส.จุฬาพรรณ ท้าวยศ
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ

นายอนันต์ เมืองชุม

ปลัด อบต.แม่ใส

ผอ.กองคลัง

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

กระผมเข้าใจดีว่าท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน จึงอยากจะนา
งบประมาณลงไปดูแลและพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง กระผมเองก็เช่นกัน มีหน้าทีต่ ้องพัฒนาตาบลแม่ใสทั้ง
12 หมู่บ้าน แต่ท่านสมาชิกทุกท่านทราบดีวา่ สถานะการคลังของ อบต.แม่ใส ของเราเป็นอย่างไร แต่อย่างไร
ก็ตามกระผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามหาหนทางจากหลาย ๆ วิธีที่จะสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งอื่นอยู่ตลอดเวลา
ในรายการค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการทาไมตัง้ งบประมาณไว้เยอะในปีนี้
ค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ตงั้ ไว้ จานวน 2 คน คือ ดูแลที่ทาการ อบต.แม่ใส 1 คน
และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส 1 คน
การจัดซื้อเลื่อยยนต์นั้นผิดกฎหมายใช่หรือไม่
การจัดซื้อเลื่อยยนต์จะต้องปฏิบตั ิตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 กล่าวคือจะต้องไป
ขอรับใบอนุญาตก่อน กรมป่าไม้ได้กาหนดการควบคุมเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ (บาร์)
ความยาวตัง้ แต่ 12 นิ้ว ด้วยการให้ผู้ครอบครองเลื่อยยนต์ขนาดดังกล่าวตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2555 ต้องมาขึ้น
ทะเบียน กับนายทะเบียนทีส่ านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 27
มีนาคม 2556 สาเหตุที่ต้องออกกฎกระทรวงใหม่ เนื่องจากเป็นการอุดช่องว่างของกฎกระทรวงเดิม ซึ่งไม่
ครอบคลุมการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 1-2 แรงม้า และแผ่นบังคับโซ่ความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว ทั้งๆ ที่เลื่อยโซ่
ยนต์ขนาดเล็กแบบนี้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดฟันต้นไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวงได้ถึง 50100 ซม. ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่าด้วย
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายอนันต์ เมืองชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ขอสอบถาม
เกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นหรือเงินโบนัส ทราบว่า สตง. แจ้งให้คืนเงินใช่หรือไม่ ทาไมยังมีการตั้ง
งบประมาณดังกล่าวอีกในปีหน้า
ถ้าติดตามข่าวจะเห็นว่า สตง. แจ้งให้ อปท.บางแห่ง บางจังหวัด คืนเงินโบนัส แต่ตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ ณ ปัจจุบนั นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนให้ อปท.ทั่วประเทศ ชะลอการเบิกจ่ายไว้
ก่อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทราบว่าปัจจุบนั กรมฯ อยู่ระหว่างการออกระเบียบมารองรับการ
เบิกจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนัน้ จึงต้องตัง้ งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ก่อน เมื่อกรมฯ มีแนวทางที่
ชัดเจนแล้ว หากไม่สามารถเบิกได้จริงงบประมาณในส่วนนีส้ ามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่นได้ตาม
ระเบียบฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นงบบุคลากร ตามระเบียบได้กาหนดให้ อปท. สามารถตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนั้น อบต.จะจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรทุกประเภทเกินร้อย
ละ 40 ไม่ได้ หาก อปท. ใดจ่ายเกินจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น อาจมีการเลิกจ้าง
พนักงานจ้างเพื่อลดค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรลงเป็นต้น
ท่านนายก อบต.และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีทา่ นใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่ นายก อบต. เสนอมาหรือไม่ ท่านใดรับหลักการ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือรับหลักการ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เนื่องจากขณะนี้เวลา 12.00 น. จึงขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
พักการประชุม
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ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ในวาระต่อไปเป็นการ
พิจารณาในขัน้ แปรญัตติ ก่อนที่จะดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ใคร่ขอให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผูช้ ี้แจงกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้.........................
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระทีส่ อง
ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สบิ สีช่ ั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรบั หลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 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
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ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลด
จานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
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
ข้อ 105 กาหนดว่า สภาท้องถิน่ มีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง 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 และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาตาม
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
มีสมาชิกสภา อบต. เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีจานวน 3 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าทีป่ ระชุมมีมติกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีจานวน 3 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จานวน 3 คน ในลาดับต่อไป
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ โดยจะเสนอที
ละลาดับไปจนครบจานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นางสุทธินนั ท์ โรจนอุดมพร ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ ดิฉันนางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
ขอเสนอ นายสมบูรณ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ผู้รับรองได้แก่ 1. นายเสรีย์ เครื่องสนุก
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
2. นายสมพร ดวงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
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ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในลาดับที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่
ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลาดับที่ 2 ขอเชิญเสนอได้
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ ดิฉันนางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่
11 ขอเสนอ นายนิพจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
ผู้รับรองได้แก่ 1. นางสาวทัศมาลัย ฝัน้ สืบ
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
2. นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
นายนิพจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในลาดับที่ 2 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร
ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลาดับที่ 3 ขอเชิญเสนอได้
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ กระผมนายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3 ขอ
เสนอ นายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
ผู้รับรองได้แก่ 1. นายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
2. นายอุดม นาแพร่
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
นายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในลาดับที่ 3 เป็นอันว่าสมาชิกสภา อบต. ทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่ นายสมบูรณ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9 นายนิพจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส
หมู่ที่ 8 และนายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนัน้ ดิฉันใคร่ขอ
ถามที่ประชุมว่าจะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 3 วัน และ
ดิฉันขอถือโอกาสนี้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี
2556 ในวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสเพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และถือว่าที่
ประชุมรับทราบแล้ว โดยจะไม่ออกหนังสือนัดประชุมอีก

ประธานสภา อบต.
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ
6.1 การจัดงานครบ 36 ปีจังหวัดพะเยา
ขอเชิญหัวหน้าสานักงานปลัด อบต. ชี้แจง
การจัดงานวันครบ 36 ปีการจัดตั้งจังหวัดพะเยา กาหนดจัดในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 มีกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2556
- การวิ่งไมโครมาราธอน (3.5 กิโลเมตร)
- มหกรรมวิ่งผลัดข้าวก่า 26 กิโลเมตร รอบกว๊านพะเยา
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นายพิพฒ
ั น์ วิลาวัลย์
ปลัดอาเภอเมืองพะเยา

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

- การร่วมขบวนจักรยานเพื่อสุขภาพ รอบกว๊านพะเยา (23 กิโลเมตร)
มหกรรมวิ่งผลัดข้าวก่า 26 กิโลเมตร รอบกว๊านพะเยา วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ เวทีชายกว๊านพะเยา
กาหนดการดังนี้
- 06.00 – 08.30 น. รายงานตัวหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ
- 08.30 น. นักวิ่งคนแรกของทีมพร้อมกัน ณ จุดปล่อยตัว
- 08.45 น. ผวจ.พะเยา เปิดการแข่งขัน
- 09.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง
- 11.45 น. ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน
สาหรับทีม อบต.แม่ใส (เลขประจาทีม 126) นักวิ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน จานวน
26 คน ๆ ละ 1 กิโลเมตร โดยขอให้นักกีฬาพร้อมกันที่ อบต.แม่ใส เวลา 07.30 น.(ล้อหมุน 08.00 น.) และ
ให้มารับเสื้อทีม วันที่ 26 สิงหาคม(บ่าย) ที่ คุณสายสุดา เมืองมา จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ในการวิ่งมหกรรมวิ่งผลัดข้าวก่า 26 กิโลเมตร รอบกว๊านพะเยา ได้มีการกาหนดจุดวิง่ จานวน 26 จุดรอบ
กว๊านพะเยา เฉพาะในเขตตาบลแม่ใสมีอยู่ 4 จุด ใ อบต.แม่ใสรับผิดชอบในการจัดหาน้าดื่มและเต้นท์ทพี่ ัก
นักกีฬา จานวน 2 จุด คือ จุดหน้าโบราณสถานสันธาตุและบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านร่องไฮเท่านั้น จุดที่เหลือ
อาเภอได้ประสานงานกับ อปท.อื่นรับผิดชอบไป
6.2 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน
ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจง
จากที่รัฐบาลประกาศจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2556 และมีมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว ซึง่ ประกอบด้วย ครัวเรือนรายได้น้อย ผูไ้ ม่มีไฟฟ้าใช้
และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร อบต. จึงขอเรียนชีแ้ จงเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งรับสิทธิ์ ช่วยเหลือ
ราคาก๊าซ LPG หรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมจากประกาศรายชื่อผู้ได้รบั สิทธิท์ ี่ สานักงานเขต /
เทศบาล / อบต. ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
เกณฑ์การช่วยเหลือ
- ครัวเรือนรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 6 กก./เดือน หรือ ไม่เกิน 18 กก./ 3 เดือน
- ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 150 กก./เดือน
สามารถใช้ถังได้ทุกขนาดแต่ไม่เกิน 15 กก.
การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุม่ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถ
ตรวจสอบสิทธิไ์ ด้จากประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับสิทธิ์ที่ สานักงานเขต /เทศบาล / อบต. ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม
2556 เป็นต้นไป เช่นกัน และเมื่อพบว่าท่านมีสทิ ธิ์ สามารถนาหลักฐานบัตรประชาชน และหางบัตรจาก
แบบสารวจผูป้ ระกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สารวจโดยสวนดุสติ โพล (ถ้ามี)
มารับบัตรแสดงสิทธิไ์ ด้ทสี่ านักงานเขต /เทศบาล / อบต. ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2556
การเริ่มใช้สิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใช้สิทธิ์
ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้สิทธิไ์ ด้ที่ แผ่นพับ และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ที่สานักงานเขต /เทศบาล / อบต. และร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้านค้าก๊าซ LPG ที่สามารถซื้อก๊าซและใช้สิทธิ์ได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซ LPG ที่
สามารถไปใช้สทิ ธิ์ได้ที่ สานักงานเขต /เทศบาล / อบต. หรือดูได้จากร้านก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุ
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ข้อความ “ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) ภาคครัวเรือน” และมีรหัสร้านค้าทีไ่ ด้รับจากกระทรวงพลังงาน
ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ
- สาหรับร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีชื่อประกาศไว้นนั้ ให้สามารถรับแผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมสติ๊กกอร์สาหรับจด
รหัสร้าน (ตัวเลข 6 หลัก) ณ สานักงานเขต /เทศบาล / อบต. ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2556 – 30 สิงหาคม 2556
- ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชอื่ ประกาศไว้ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม ได้ที่
สานักงานพลังงานจังหวัด
ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการในเขตตาบลแม่ใส จานวน 5 ร้าน ดังนี้
นายเตียม บุญเจริญ (ม.7) 561090
นายเสรีย์ เครื่องสนุก (ม.1) 565235
นายชัชวาลย์ อินชมพู(ม.5) 566578
นายสมบูรณ์ นาแพร่ (ม.9) 564897
ร้านเลข 7 (ม.6)
567403

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

มติที่ประชุม

การลงทะเบียนเพิ่มเติม(กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)
สาหรับกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มชี ื่อเป็นผู้มสี ทิ ธิ์
ตามประกาศสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ 5 – 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่ สานักงานเขต /
เทศบาล / อบต. โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งจะประกาศ
แจ้งให้ทราบภายหลัง
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์
•ผู้มีสิทธิ กด *755*รหัสผู้ได้รับสิทธิ(8-11หลัก)*รหัสร้านค้าแก๊ส(6หลัก)# กดโทรออก ถ้ากดรหัส
ถูกต้องครบถ้วน จะมี SMS ตอบกลับไปยังเครื่องโทรศัพท์ที่กด และร้านค้าแก๊สตามรหัสที่กด
ขั้นตอนการใช้สิทธิ(ซื้อ)
- กรณีผู้มีสิทธิเป็นครัวเรือนรายได้น้อย ผู้มสี ิทธิ กด *755*รหัสยี่ห้อ(2หลัก)*รหัสขนาดถัง
(1หลัก)# กดโทรออก
- กรณีผู้มีสิทธิร้านค้าหาบเร่แผงลอยผู้มีสิทธิ กด *755*รหัสยี่ห้อ(2หลัก)*รหัสขนาดถัง(1หลัก)*
จานวน(1หลัก)# กดโทรออก
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 การประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ
ขอเชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง
ตามที่ อบต.แม่ใส ได้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประกวด “สุดยอดส้วมสาธารณะ”
ระดับเขต ประจาปี 2556 ประเภท ส้วมริมทาง (ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) นั้นคณะ
กรรมการฯ มาตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ระหว่างรอ
การประกาศผลการประกวด ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบในโอกาสต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ประธานสภา อบต.

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทีท่ าให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะประธานในที่
ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556
ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บนั ทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

