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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2556 ครั้งที่ 3
วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.30 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
19
20
21

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นายบุญเรือง โพธา
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นายศุภฤกษ์ การเร็ว
นายสมัย สุขยิ่ง
นายเดชชาติ โลหะกิจ
นายพายัพ ยาเย็น
นายกมล หงษ์หิน
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นางสายสุดา เมืองมา
ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
ดร.พงษ์สนิท คุณมะลา
น.ส.สาริสร ภาสยะวรรณ

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา

ลายมือชือ่
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
บุญเรือง โพธา
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
ลออ มหาวรรณศรี
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
ศุภฤกษ์ การเร็ว
สมัย สุขยิ่ง
เดชชาติ โลหะกิจ
พายัพ ยาเย็น
กมล หงษ์หิน
ประพันธ์ ปิงสุแสน
สายสุดา เมืองมา
ประยงค์ จันทร์แดง
พงษ์สนิท คุณมะลา
สาริสร ภาสยะวรรณ
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อถึงเวลา 13.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎว่ามีผู้เข้าประชุม
จานวน 24 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 21 คน จากนัน้ ได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ปลัด อบต.แม่ใส

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.)
เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปการการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาและเห็นชอบให้ทา
กิจการนอกเขตพื้นที่ตาบลแม่ใส
ขอเชิญนายก อบต.แม่ใส ชี้แจง
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองพะเยาที่มีพื้นที่ติดกว๊านพะเยา จานวน 5 แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตาบลบ้านต๋อม เทศบาลตาบลสันป่าม่วง เทศบาลตาบลบ้านสาง องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส จัดทา(ร่าง)บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปการการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกลุ่ม
พื้นที่การให้บริการชื่อ “ศูนย์พฒ
ั นาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.)” รายละเอียดบันทึกข้อตกลง
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้เข้าประชุมทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประกอบด้วย เงื่อนไข
การเป็นสมาชิก วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง การวางแผนการดาเนินงาน ขอบข่ายและ
กิจกรรมของการจัดทาบริการ ขอบเขตของพื้นที่การให้บริการ โครงสร้างและระบบการบริหาร การบริหาร
งบประมาณ การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ การประชุมและการตัดสินใจ การตรวจเงินและประเมินผลงาน
การแก้ไขบันทึกข้อตกลง การยกเลิกบันทึกข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ดังนี้ 1. ต้องได้รับเสียง
สนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึง่ ของสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 2. การลงนาม โดยหัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร 3. ต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนการลงนามอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนที่ที่ประชุมจะมีมติให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ดิฉันใคร่ขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ที่ประชุมได้ทราบก่อน เกี่ยวกับเรื่องนี้มีกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการ
สาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอก
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภา
ตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง และกิจกรรมนั้นเป็นกิจการที่จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของตน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
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ประธานสภา อบต.
นายอุดม นาแพร่
นายก อบต.แม่ใส

นายนิรุตติ์ เตปันคา

นายก อบต.แม่ใส

ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ อปท. จะจัดบริการสาธารณะร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ ดังนี้ รูปแบบการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน
- รูปแบบที่ 1 การจัดบริการสาธารณะร่วมกันภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ อปท. ถือปฏิบัติอยู่ โดย
ไม่มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล และ อปท. สามารถดาเนินการได้ทนั ที โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
- รูปแบบที่ 2 การจัดบริการสาธารณะร่วมกันในลักษณะสหการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (จาเป็นต้อง
มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน)
ความร่วมมือระหว่าง อปท. หมายถึง การที่ อปท.ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ร่วมมือกันในการดาเนินกิจการ
ใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ ซึ่งกิจการนั้นอาจเป็นกิจการที่ อปท.แห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถดาเนินการได้
โดยลาพังหรือหากดาเนินการได้ ก็ต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจานวนมาก อันเป็นภาระแก่ อปท.นั้น
โดยลักษณะของความร่วมมือนีอ้ าจเป็นไปในลักษณะของความร่วมมือผ่านการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วม
ระหว่าง อปท. หรือในลักษณะขององค์กรความร่วมมือที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได้
ข้อดีของความร่วมมือระหว่าง อปท.
- เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น
- ช่วยให้ อปท.แต่ละแห่งสามารถร่วมกันใช้ทรัพยากรต่างๆ อันจะช่วยให้เกิดความประหยัดและ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
- เป็นมาตรการในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปท. ที่ไม่ส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้างต่อ อปท. ดังเช่น
แนวทางอืน่ ๆ จึงขอนาเรียนต่อที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ท่านนายกและปลัด อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีผู้ใดมีความเห็นอื่นหรือไม่
อยากทราบว่างบประมาณในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา
(ศพบก.) มาจากไหน
งบประมาณมาจาก อปท. ที่เป็นภาคีสมาชิก หรืออาจจะมาจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อเป็นค่าจัดทาโครงการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊าน
พะเยา (ศพบก.) น่าจะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณเยอะ และเกินศักยภาพของ อปท.ภาคี
สมาชิก จะต้องขอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณไม่มากก็อาจใช้
งบประมาณของแต่ละ อปท. ดาเนินการ
การจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.) และการจัดทา(ร่าง)บันทึกข้อตกลง สมาชิก
สภา อบต. ไม่เคยทราบมาก่อน กระผมเห็นว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการในระดับตาบลก่อนจัดตั้งศูนย์ฯ
ความจริงแล้วในการดาเนินการเกี่ยวกับกว๊านพะเยาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายคนรอบกว๊าน
พะเยาอยู่แล้ว โดยมีนายรัฐวุฒชิ ัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุน่ เป็นประธาน
การจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.) และการจัดทา(ร่าง)บันทึกข้อตกลง ที่ได้
นาเสนอสภา อบต. พิจารณาในวันนี้ กระผมได้ไปร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ อปท. อื่น ๆ เมื่อไม่นานมา
นี้ โดยมีมติวา่ ในการบริหารจัดการกว๊านพะเยา อปท. ต่าง ๆ ทีม่ ีพื้นที่ติดกว๊านพะเยา ควรจะมีการบูรณา
การกัน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างทา ซึ่งหากเป็นโครงการสาคัญ หรือโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก อปท.เดียว จะไม่สามารถกระทาได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊าน
พะเยา (ศพบก.) โดยได้ดาเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมเอาไว้ ความจริงแล้ว อบต.
แม่ใส ได้เคยร่วมดาเนินกิจการด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อปท.อื่น ๆ ได้แก่ อบต.บ้านตุน่ บ้านสาง
แม่ใส และสันป่าม่วง จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาสารณภัย 4 ตาบล” มาก่อนแล้ว ทุกท่านคงจาได้ กระผมเห็นว่า
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ปลัด อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

การที่ อบต.แม่ใส ของเราเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.)
และมีการจัดทา(ร่าง)บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ตาบลแม่ใสของเราน่าจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก
เนื่องจาก อบต.แม่ใส มีพื้นที่ติดกว๊านพะเยา ยาวเกือบ 5 กิโลเมตร มากกว่า อปท.อื่น ๆ อีกอย่างหนึ่ง
งบประมาณของ อบต.แม่ใส มีจากัด ไม่สามารถดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกว๊านพะเยาได้
ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของ อบต.แม่ใส นอกจากนี้ ในการการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊าน
พะเยา (ศพบก.) และการจัดทา(ร่าง)บันทึกข้อตกลง กระผมจะต้องนามาขอความเห็นชอบจากสภา อบต.
แม่ใสก่อน และก่อนที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลง จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตาบลแม่ใสได้
รับทราบก่อนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในการพัฒนากว๊านพะเยา จะเห็นได้วา่ มีหลายกลุ่ม องค์กร และหลายหน่วยงานที่มีความประสงค์เข้ามา
บริหารจัดการกว๊านพะเยาตามแนวทางของแต่ละกลุ่ม องค์กร ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา
(ศพบก.) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่ โดยมี อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย
ที่แต่ละ อปท. ถือปฎิบัติอยู่ และเป็นหน้าที่ของ อปท. เช่นกันทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการกว๊านพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
ท่านนายกและปลัด อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีผู้ใดมีความเห็นอื่นหรือไม่
หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้หรือไม่
1. การจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.)
2. (ร่าง)บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปการการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. เห็นชอบให้ดาเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ตาบลแม่ใส
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 23 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
1. การจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.)
2. (ร่าง)บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปการการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. เห็นชอบให้ดาเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ตาบลแม่ใส
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 2
และวาระที่ 3
ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ใคร่ขอให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 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
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ประธานสภา อบต.

นายสมพร ดวงแก้ว

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในลาดับต่อไปจะ
เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ขอแถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ชื่อร่างข้อบัญญัติ
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
2. หลักการและเหตุผล
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
3. รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มกี ารแก้ไข จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แถลงผลการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในลาดับต่อไป
เป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ ดิฉันขอถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในวาระนี้หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 18 คน
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่เห็นชอบ จานวน 5 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในลาดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ 3 ดิฉันขอมติทปี่ ระชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้นาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 18 คน
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือไม่เห็นชอบ จานวน 5 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 (ร่าง)ธรรมนูญกว๊านพะเยา
ขอเชิญหัวหน้าสานักงานปลัด อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยสถาบันปวงผญาพยาว จ.พะเยา จัดการประชุมพิจารณาร่างธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พงึ ปรารถนาขึ้น
ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. เพื่อระดมแนวคิดและข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกัน
เสนอแนวคิดขึ้นมาเป็นธรรมนูญกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นกติกาหรือข้อตกลงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกว๊าน
พะเยา จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 วิธีการรับเงิน การมอบอานาจรับเงินเบี้ยยังชีพและการสารวจการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงิน
ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
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ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพทัง้ สามประเภทของ อบต. ได้ถือปฎิบัติตามระเบียบต่าง ๆ
ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ความพิการให้แก่คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
วิธีการรับเงินและการมอบอานาจ
ผู้สูงอายุ
ข้อ 13 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่
รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากผูม้ ีสิทธิได้รบั เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอานาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ทไี่ ด้รับมอบ
อานาจและต้องได้รบั การยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุยังมีชีวติ อยู่
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือตามที่
ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
คนพิการ
ข้อ 13 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิได้รับเบี้ยความพิการ หรือในนามผู้ดูแลคนพิการ
เป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่ากาหนดดังกล่าว ต้องเป็นกรณีจาเป็นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้
ในการจ่ายเงินให้แก่ดูแลคนพิการต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคนพิการ และ
ต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสทิ ธิได้รับเงินเบี้ยความพิการยังมีชวี ิตอยู่
ผู้ติดเชื้อ
ข้อ 17 การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงิน ตามข้อ 16 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมิต้องจ่ายเป็นเช็ค
ในกรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอานาจจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผูไ้ ด้รับมอบ
อานาจและต้องได้รบั การยืนยันว่าผู้มีสทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์ยังมีชีวิตอยู่
วิธีการรับเงิน
- รับเป็นเงินสด
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ หรือ ในนามบุคคลที่รับมอบ
อานาจ (ผู้ดูแลคนพิการ)
-ขอความร่วมมือเปิดบัญชีกับ ธนาคารกรุงไทย(ธนาคารของรัฐ เพื่อความรวดเร็ว)
การมอบอานาจ
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- อบต.แม่ใส กาหนดให้มีการยื่นเอกสารมอบอานาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพทั้ง 3 ประเภท ปีละ 1
ครั้ง (ภายในเดือนกันยายน)
- เพื่อลดภาระการจัดทาเอกสารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินและผู้รับมอบอานาจ
- กรณีที่ไม่สามารถมารับเงินได้ตรงเวลา ให้แจ้งความประสงค์โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ
มอบอานาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทน
การตรวจสอบสถานะของผู้รบั เบี้ยยังชีพ
- การสารวจการมีชีวติ อยู่
- การตรวจสอบภูมิลาเนาปัจจุบนั
ผู้สูงอายุ
ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบสถานะ
ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดารงชีวติ อยู่ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของนายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ก็ได้
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอื่นที่มี
สามารถตรวจสอบได้
คนพิการ
ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบสถานะ
ความพิการและการดารงชีวติ อยู่ของคนพิการ
ผู้ติดเชื้อ
ข้อ 20 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยืนยันความ
ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป ทัง้ นี้ หากผู้มีสิทธิได้รบั เงินสงเคราะห์ไม่สามารถมา
แสดงตนได้จะมอบอานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทนก็ได้
ข้อ 21 ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในงวดแรก
จะต้องมีการแสดงตนหรือได้รับหนังสือมอบอานาจแจ้งการมีชวี ติ อยู่ และหนังสือจากบุคคลทีน่ า่ เชื่อถือ
รับรองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากผู้มีสทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์นั้นเสียชีวิตจะแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วนั ที่เสียชีวิต จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การรับรางวัลขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจากหน่วยงานต่าง ๆ
ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ในช่วงทีผ่ ่านมาผู้บริหาร อบต.แม่ใส ได้เข้ารับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส รับรางวัลการประกวดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค
ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จากกรมควบคุมโรค โดยเข้ารับโล่จาก
นายกรัฐมนตรี เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
ปลอดโรค ประจาปี 2556 ของจังหวัดพะเยา โดย นายก อบต.แม่ใส เข้ารับเกียรติบัตรจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
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3. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้รับการประเมินเป็นกองทุน
ดีเด่นที่มีศักยภาพสูง (A+) ประจาปี 2555 ของจังหวัดพะเยา
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 การจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบการจัดตั้งจังหวัดพะเยา ครบ 36 ปี
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.แม่ใส และผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
จังหวัดพะเยาจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556
ภายใต้ชื่องานว่า “มรดกแห่งล้านนา วัฒนธรรมล้าค่า สถาปนาพะเยา 36 ปี”ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะกิจกรรม
มหกรรมวิ่งผลัดทีมผสมข้าวก่าเมืองพะเยา รอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 26 กิโลเมตร ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ขอเชิญท่านกานันตาบลแม่ใส ชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบ
จากการเข้าร่วมประชุมกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ประจาเดือน กันยายน 2556 มีข้อราชการจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
(1) การแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ออกประกาศให้ ชายไทยทีม่ ีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิดปี ชวด
พ.ศ. 2539 ซึ่งมีภูมิลาเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองพะเยา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2556 พร้อมให้นาหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของ
ตนเอง บิดา และมารดาที่เป็นฉบับเจ้าบ้าน สูตบิ ัตร หรือหนังสือสุทธิ (สามเณร)ไปด้วย ในกรณีผู้ที่จะรับ
หมายเรียกแทนนั้น จะต้องมีหนังสือมอบอานาจให้รับหมายเรียกแทนด้วย ซึ่งหากพ้นกาหนดแล้วจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติรบั ราชการทหาร ปี 2497 ต้องได้รบั โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 300
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาการสัสดีอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054- 432219 หรือ 054-480159ในวันเวลาราชก
(2) ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว
ช่วงนีป้ รากฏว่าได้เกิดโรคระบาดในนาข้าวเป็นจานวนมาก ได้แก่ โรคใบไหม้ แต่การให้ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า จนโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
อบต.แม่ใสได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วได้รายงานข้อมูลเข้าไปที่อาเภอ เพื่อขอให้อาเภอจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข อบต.แม่ใส ไม่สามารถระบุได้ว่าโรคที่เกิดคือโรค
อะไร ต้องใช้ยากาจัดศัตรูพืชตัวไหนในการกาจัด เนื่องจากไม่มบี ุคลากรที่มีความรู้ดา้ นโรคพืชโดยตรง เกรง
ว่าหากรีบไปซื้อยากาจัดศัตรูพชื ตามท้องตลาดมาแจกจ่ายชาวบ้านแล้ว หากไม่ตรงกับโรคที่เป็นจะเสียเวลา
และเสียงบประมาณ จึงจาเป็นต้องรอให้ทางอาเภอจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบก่อน อาจเป็นสาเหตุให้
การช่วยเหลือล่าช้าได้
เนื่องจากโรคระบาดในนาข้าวเป็นเรื่องเร่งด่วน อยากเสนอให้เกษตรกรที่พอจะช่วยเหลือตนเองได้ ให้ไป
จัดซื้อยากาจัดศัตรูพืชมาใช้กาจัดโรคไปก่อน ไม่ต้องรอส่วนราชการ แล้วค่อยมารับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีหลัง เพื่อที่จะได้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ไม่แพร่ระบาดและเสียหายไป
มากกว่าที่เป็นอยู่
ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ปลัด อบต.แม่ใส ให้แจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป

10
ประธานสภา อบต.

นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
กานันตาบลแม่ใส

มติที่ประชุม

จากที่ดิฉันได้รับทราบข้อมูลมา ควรจะมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนที่จะมีการลงมือทานาจะ
ได้ผลกว่าการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ยากาจัดศัตรูพืช
(3) การทาประชาคมเกษตรกร
ในปีหน้าเจ้าของนาต้องเข้าร่วมประชาคมด้วยตนเองห้ามให้คนแทน ถ้าไม่ไปร่วมประชาคมถือว่าสละสิทธิ์
(4) การทอดกฐินอาเภอเมืองพะเยา
ในปีนี้ กาหนดทอดกฐินอาเภอเมืองพะเยา จานวน 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลบ้านสางและตาบลแม่นาเรือ โดย
จะแบ่งเงินยอดกฐินออกเป็น 2 ส่วน เพื่อถวายวัดทัง้ สองตาบลเท่า ๆ กัน ของตาบลแม่ใสได้รับเมื่อปีที่แล้ว
ทอด ณ วัดสันช้างหิน ตาบลแม่ใส
(5) มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา สาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดพะเยา
สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระ
เมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภท ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนและขาด
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีทั่วประเทศ ตัง้ แต่ปี 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั สาหรับจังหวัด
พะเยามูลนิธิคุณพุ่มจะมอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดพะเยา จานวน 101
ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 505,000 บาท ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดพะเยา ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
(6) การจัดตัง้ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ด้วย กศน.อาเภอเมืองพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช. ในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต
ชุมชนขึน้ ในพืน้ ที่ตาบลแม่ใส โดยตั้งอยู่ ณ ศูนย์ กศน.ตาบลแม่ใส (หน้าวัดแม่ใส) ขณะนี้เตรียมเปิด
ให้บริการแก่ประชาชนในตาบลแม่ใสแล้ว โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริหารจานวน 10 เครื่อง
6.2 ปัญหาขยะในตาบลแม่ใส
กระผมขอหารือเรื่องปัญหาขยะของตาบลแม่ใส ปัจจุบนั ได้มปี ระชาชนนามาทิ้งบริเวณริมถนน ทาให้เกิด
ความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตาบลแม่ใสจะมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
กระผมเห็นว่าตาบลแม่ใสควรกาหนดเป็นมาตรการที่ชดั เจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกหมู่บ้านทั่วทัง้
ตาบลแม่ใส และให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหมู่บ้าน และตาบลใกล้เคียงด้วย
ปัจจุบนั ปัญหาการนาขยะมาทิง้ ในที่สาธารณะและทางสาธารณะของตาบลแม่ใสมีความรุนแรงขึ้น ทั้งที่เกิด
จากประชาชนตาบลแม่ใสเองและจากประชาชนในพืน้ ที่ใกล้เคียงที่ถือโอกาสที่ตาบลแม่ใสเป็นทางผ่านเข้าสู่
ตัวเมืองพะเยา เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนที่ทางานในตัวเมือง เป็นต้น กระผมจึงอยากให้ตาบลแม่ใสของเราได้
ออกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ที่ประชุมมีมติกาหนดมาตรการเกี่ยวกับปัญหาขยะของตาบลแม่ใสดังนี้
1. ให้มีการปรับผู้ที่นาขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณทีส่ าธารณะและทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตาบล
แม่ใส รายละ 2,500 บาทต่อครั้ง โดยให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่เกิดเหตุเป็นผู้ดาเนินการปรับ
2. กรณีที่ผู้ใดสามารถแจ้งเบาะแสหรือมีหลักฐานยืนยันได้วา่ บุคคลใดเป็นผู้นาขยะมูลฝอยมาทิง้ ใน
บริเวณที่สาธารณะและทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตาบลแม่ใส จนนาไปสู่การปรับผู้กระทาความผิดได้ ผูน้ ั้น
จะได้รับเงินรางวัล จานวน 1,500 บาท โดยหักจากเงินค่าปรับผู้กระทาผิดในครั้งนัน้
3. มาตรการนี้ให้ใช้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่ใสด้วยเช่นกัน
4. มาตรการนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีที่หมู่บ้านใดมีมาตรการ
ของหมู่บ้านอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถดาเนินการตามมาตรการของหมู่บ้านได้เลย
และให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหมู่บ้าน และตาบลใกล้เคียงด้วย
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ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทีท่ าให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะประธานในที่
ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2556
ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

