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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 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
นางสุชญา 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
ไม่มา
รังสรรค์ ต้นนา
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
ไม่มา
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
จุฬาพรรณ ท้าวยศ
ไม่มา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
ไม่มา
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางสายสุดา เมืองมา
นายสมศักดิ์ ไชยศรี

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองนายก อบต.แม่ใส

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
สายสุดา เมืองมา
สมศักดิ์ ไชยศรี
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้า
ประชุม จานวน 20 คน ไม่มาประชุม จานวน 4 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 8 คน จากนั้น ได้เชิญประธานสภา อบต.
แม่ใส ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา
ไม่มี
3.1 การขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาตาบลแม่ใสสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต.แม่ใส
ตามที่ สภา อบต.แม่ใส ได้มีมติให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.
2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสไปแล้ว ในการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 นั้น เนื่องจาก อบต.แม่ใส มีแผนที่จะฟื้นฟูและพัฒนาท่าเรือเดิม
ของบ้านร่องไฮ ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าท่าเรือหลวงให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและใน
อนาคตจะพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมกับวัดติโลกอารามอีกด้วยจึงได้ขออนุมัติเพิ่มเติม
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ
278,000 บาท รายละเอียดดังนี้ ถมดินกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20-2.00 ม. ยาว 160 ม.
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,214 ลบ.ม. ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็น
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายอุดม นาแพร่
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผม นายอุดม นาแพร่ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 ขอ
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 สอบถามท่านนายกว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณจากไหนมาดาเนินการ
นายก อบต.แม่ใส
ในเบื้องต้นนี้ขอบรรจุในแผนพัฒนา อบต.ไว้ก่อน สาหรับงบประมาณค่อยว่ากันอีกที อาจจะขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นก็ได้
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็เป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ของ อบต.แม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ
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มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
ผอ.กองช่าง

มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) ของ อบต.แม่ใส ตามที่เสนอ
3.2 การขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาตาบลแม่ใสสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามที่ สภา อบต.แม่ใส ได้มีมติให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสไปแล้ว ในการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 นั้น เนื่องจาก อบต.แม่ใส มีแผนที่จะพัฒนาแหล่งน้าในตาบลแม่
ใสโดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปที่สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จึงได้ขออนุมัติ
เพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ จานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 (สายจากอ่างเก็บน้าร่องยาว – ทุ่งบวกแฝก) งบประมาณ
200,000 บาท
2. โครงการดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 (สายจากทุ่งแพะ-สิ้นสุดที่นาพ่อแก้วมา) จานวน 200,000 บาท
3. โครงการดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 (สายจากอ่างเก็บน้าร่องห้า – อ่างเก็บน้าร่องเปา)
งบประมาณ 200,000 บาท
4. โครงการดาดคอนกรีต หมูที่ 12 (สายจากฝายร่องแล้ง - ถนนเส้น 1193 (สายแม่ตา-แม่นา
เรือ)) 200,000 บาท
ปรากฏในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าเพื่อ
ประชาชน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็น
เป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ของ อบต.แม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 17 คน ไม่เห็นชอบ จานวน 2 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) ของ อบต.แม่ใส ตามที่เสนอ
3.3 ขอความเห็นชอบโครงการขุดสระเก็บน้าโซกปู่แรม
ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วย อบต.แม่ใส ได้จัดทาโครงการขุดสระเก็บน้าโซกปู่แรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก อาเภอเมืองพะเยา แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ดังนั้นในการขออนุญาตใช้
พื้นที่จาเป็นต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ให้การรับรองว่าสระเก็บน้าโซกปู่แรมเป็นสระ
เก็บน้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานจริงหรือไม่ เพื่อนาความเห็นนี้ประกอบในการขอ
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

อนุญาตใช้พื้นที่ต่อป่าไม้ต่อไป จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการใช้ประโยชน์สระเก็บน้า
โซกปู่แรมต่อไป
ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็น
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองว่าสระเก็บน้าโซกปู่แรมเป็น
สระเก็บน้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานจริงหรือไม่ ท่านใดรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ให้การรับรอง จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้การรับรองว่าสระเก็บน้าโซกปู่แรมเป็นสระเก็บน้าที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันมานานจริง
3.4 ขอความเห็นชอบใช้สถานที่ของ อบต.แม่ใส (โครงการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8
ตาบลแม่ใส)

ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วย อบต.แม่ใส ได้รับการร้องขอจากหมู่บ้านแม่ใสหัวขัว หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส ขออนุญาตใช้
สถานที่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ใส คือที่ดินโฉนดเลขที่ 93208 ระวาง 4947//9214-4
เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส งบประมาณ 500,000 บาท ตามโครงการ
เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ต่อไป
ประธานสภา อบต.
ก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาอนุญาตใคร่ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8 ได้ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงสีข้าวให้ที่ประชุมทราบด้วย
นายนิพจน์ สุวรรณ์
สาหรับโรงสีข้าวชุมชนนี้ เป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก ขนาด 20 แรง จานวน 3 โม่ ขนาดกว้าง 4.50
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 เมตร ยาว 14 เมตร เน้นการสีข้าวกล้องหรือข้าวไรท์เบอรี่ เป็นหลัก
ปลัด อบต.แม่ใส
อยากจะขอฝากไปยังหมู่บ้านหมู่ที่ 8 หรือคณะกรรมการบริหารโรงสีข้าวในประเด็นเรื่องของฝุ่น
ละอองและเสียงดังที่เกิดจากการสีข้าว จะต้องมีการบริหารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชาวบ้านหรือชุมชนที่อยู่รอบโรงสีข้าว อันจะนามาซึ่งการร้องเรียนในภายหลังได้ ดังนั้น ก่อนที่จะมี
การก่อสร้าง หมู่บ้านควรจะได้ชี้แจงทาความเข้าใจและให้ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบโรงสีเข้าเกิดความ
เข้าใจและยินยอมให้มีการก่อสร้างโรงสีได้ โดยอาจจะจัดให้มีการประชุมหรือการทาบันทึก
ข้อตกลงก็ได้
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็น
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองว่าเห็นชอบให้หมู่บ้านแม่ใสหัว
ขัว หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส ใช้สถานที่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ใส คือที่ดินโฉนดเลขที่ 93208
ระวาง 4947//9214-4 เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส งบประมาณ
500,000 บาท ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐหรือไม่
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จานวน 19 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้ หมู่บ้านแม่ใสหัวขัว หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส ใช้สถานที่ใน
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ความรับผิดชอบของ อบต.แม่ใส คือที่ดินโฉนดเลขที่ 93208 ระวาง 4947//9214-4 เป็นสถานที่
ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส งบประมาณ 500,000 บาท ตามโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา

ประธานสภา อบต.

นายสมพร ดวงแก้ว

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

นายก อบต.แม่ใส

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2
และวาระที่ 3
ในลาดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบล แถลงผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ให้ทปี่ ระชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายสมพร ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ขอแถลงผลการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ชื่อร่างข้อบัญญัติ
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
2. หลักการและเหตุผล
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
3. รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แถลงผลการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ที่ประชุมทราบ
แล้ว ในลาดับต่อไป เป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ดิฉันขอถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในวาระนี้
หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในลาดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 3 ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบ
ให้นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลองแห่งชาติ ปี 2559
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดจัดกิจกรรมซ่อมปรับปรุง
ฝายต้นน้า ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์ปลา และการเดินรณรงค์ เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า
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มติที่ประชุม
ผู้อานวยการกองช่าง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

คู คลองแห่งชาติ ปี 2559 ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บ้านโซ้ หมู่ที่ 2
ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมืองพะเยา จังกวัดพะเยา จึงขอเชิญท่านผู้นาชุมชนตาบลแม่ใส ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวต่อไป จึงนาเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การฝึกอบรมให้ความเรื่องเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุดดิน ถมดินฯ
ด้วยกองช่าง อบต.แม่ใส ได้กาหนดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร
และ พ.รบ.การขุดดิน ถมดินฯ ขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ใส โดยมี
เป้าหมาย หมู่บ้านละ 5 คน จึงนาเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

(ลงชื่อ)

นงคราญ นักหล่อ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีประเด็นต่าง ๆ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ประชุมทุกประการ
(ลงชื่อ)

นิพจน์ สุวรรณ์
ประธานกรรมการฯ
( นายนิพจน์ สุวรรณ์ )

(ลงชื่อ)

อร่าม ขาวแสง
( นายอร่าม ขาวแสง )

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) จุฬาพรรณ ท้าวยศ กรรมการฯ
( นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ )
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