รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2558
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 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
นายเสรีย์ เครื่องสนุก
นายบุญโยง ชุ่มลือ
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
นางประครอง ยะมา
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นางนงคราญ นักหล่อ
นายสมพร ดวงแก้ว
นายอุดม นาแพร่
นายเกียรติ บุญยืน
นางประภา เครืออินทร์
นายรังสรรค์ ต้นนา
นายอร่าม ขาวแสง
นายบุญ บุญปั๋น
นายอนันต์ เมืองชุม
นางสาวทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
นางอังคณา อึง
นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ
นายนิรุตติ์ เตปันคา
นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
นางสุภาพร นาแพร่

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12

ลายมือชื่อ
ลา
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นงคราญ นักหล่อ
ลา
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
อร่าม ขาวแสง
ลา
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
ลา
ลา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุภาพร นาแพร่
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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
นายสันติ สารเร็ว
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นายมนัส การเร็ว
นางลออ มหาวรรณศรี
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
นายพายัพ ยาเย็น
นายณรงค์เกียรติ เมืองมา
นายเดชชาติ โลหะกิจ
นายชัชชัย เครือมา
นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์
นายกมล หงษ์หิน
นายล่วง ฟูแสง
นายสมัย สุขยิ่ง
ร.ต.ท.สุทัศน์ คาตั๋น
นายสมศักดิ์ ไชยศรี
นายศุภฤกษ์ การเร็ว
นางสายสุดา เมืองมา
พ.อ.อ.นพดล ดวงแก้ว
นางสาวเบญญาภา ต่อมคา
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นายศุภฤกษ์ การเร็ว

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการนายก อบต.แม่ใส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
กานันตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
จนท.ประจาหน่วยบริการประชาชน
รองนายก อบต.แม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
จพง.ป้องกันฯ
ผู้แทน กศน.ตาบลแม่ใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ชไมมาศ มอญแก้ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
มนัส การเร็ว
ลออ มหาวรรณศรี
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
พายัพ ยาเย็น
ณรงค์เกียรติ เมืองมา
เดชชาติ โลหะกิจ
ชัชชัย เครือมา
พิสิษฐ์ ใจพันธ์
กมล หงษ์หิน
ล่วง ฟูแสง
สมัย สุขยิ่ง
สุทัศน์ คาตั๋น
สมศักดิ์ ไชยศรี
ศุภฤกษ์ การเร็ว
สายสุดา เมืองมา
นพดล ดวงแก้ว
เบญญาภา ต่อมคา
ประพันธ์ ปิงสุแสน
ศุภฤกษ์ การเร็ว
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน
20 คน ไม่มาประชุม จานวน 4 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 24 คน จากนั้น ได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส ได้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2558
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ได้มีมติกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุม
สามัญประจาปี สมัยที่ 4 ประจาปี 2558 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีกาหนด
15 วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้น
ไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ
ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. แถลงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางชไมมาศ มอญแก้ว ปลัด อบต. ทาหน้าที่
เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีประเด็น
ต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึง
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป
ท่านเลขานุการ สภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีผู้เข้าประชุมท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอ มติที่ประชุม
ว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 อย่างเป็นเอกฉันท์
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
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ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. แถลงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางชไมมาศ มอญแก้ว ปลัด อบต. ทาหน้าที่
เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีประเด็น
ต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึง
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป
ท่านเลขานุการ สภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีผู้เข้าประชุมท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอ มติที่ประชุม
ว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 อย่างเป็นเอกฉันท์
2.3 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. แถลงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางชไมมาศ มอญแก้ว ปลัด อบต. ทาหน้าที่
เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีประเด็น
ต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึง
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป
ท่านเลขานุการ สภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ไม่ทราบว่ามีผู้เข้าประชุมท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอ มติที่ประชุม
ว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 21 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 อย่างเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าซื้อครุภัณฑ์บางรายการ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยอานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้
เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 64,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
1. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1.) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลักรวม จานวนไม่น้อยกว่า 10 แกน ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2.) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลัก จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีหน่วยความจาแบบ Smart
Cache Mermory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.7 GHz หรือ
3.) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลัก จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีหน่วยความจาแบบ Smart
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n)และ Bluetooth
2. สานักงานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
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ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

- ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทาความสะอาดได้
–มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
3. สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เซนเซอร์ APS-C Hybrid CMOS
-ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล
-รองรับการบันทึกภาพแบบไฟล์ RAW
-แฟลชในตัวสามารถต่อแฟลชภายนอกได้
-รองรับการ์ดความจาแบบ SD/SDHC/SDXC
-รองรับการเชื่อมต่อ USB,HDMI,Wireless
-จอภาพสัมผัสขนาด 3 นิ้ว
-แบตเตอรี่ Lithium-Ion
โอนลด สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณก่อนโอน
200,000 บาท
โอนครั้งนี้
64,000 บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน
136,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 19 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอได้
3.5 การให้ความเห็นชอบรับโอนพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
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ขอเชิญปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วยนางแสงดาว ธารงค์ศิริ อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ใส อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา แจ้งว่ามีความประสงค์จะมอบที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ขนาดกว้าง 8.70
เมตร ยาว 9.00 เมตร จานวนเนื้อที่ดินประมาณ 20 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 9524 เลขที่
ดิน 536 หน้าสารวจ 586 ระวาง 4947 //9214-4 โดยในบริเวณดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
ดังนี้
1. อาคารที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จานวน 1
หลัง
2. อาคารเก็บของของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร จานวน 1 หลัง
3. บ่อบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) จานวน 1 บ่อ
4. ระบบประปาหมู่บ้าน (กรมโยธาธิการ) จานวน 1 แห่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 กาหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทา
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสรับ
มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามรายละเอียดข้างต้นจากนางแสงดาว ธารงค์ศิริ เป็นกรรมสิทธิ์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้ความเห็นชอบ จานวน 19 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสรับมอบที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามรายละเอียดข้างต้นจากนางแสงดาว ธารงค์ศิริ เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส อย่างเป็นเอกฉันท์
3.3 การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
ประธานสภา อบต.แม่ใส ตามที่ท่านนายก อบต.แม่ใส ได้ขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง และ
สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด งบประมาณ
577,600 บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 และ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสมีมติให้การอนุมัติไปแล้วนั้น ทราบว่าท่านนายกฯ มีโครงการ
ที่จะปรับปรุงรถบรรทุก(ดีเซล)ดังกล่าวให้เป็นรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อให้ในภารกิจการกู้ชีพกู้ภัยของ
อบต.แม่ใส ดิฉันอยากขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนมติที่ประชุมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากได้เห็นว่า อบต.แม่นาเรือได้มีการจัดซื้อรถพยาบาล(รถฉุกเฉิน) ในราคาเก้าแสนกว่าบาท
เป็นรถที่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานกว่าการปรับปรุงรถบรรทุก(ดีเซล)เป็นรถกู้
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ชีพกู้ภัย ซึ่งดิฉันเห็นว่า อบต.แม่ใสของเราน่าจะจัดซื้อแบบ อบต.แม่นาเรือจะดีกว่า ไม่ทราบว่า
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต. พอจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถพยาบาล(รถฉุกเฉิน)ดังกล่าว
หรือไม่ จะได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา อบต.แม่ใส และผู้เข้าประชุมทราบ เพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่าควร
จะซื้อแบบไหนดีที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ เท่าที่ทราบมาและวันก่อนได้มีโอกาสเห็นรถจริงแล้ว คิดว่าถ้าเราจัดซื้อรถแบบ อบต.แม่นาเรือ
น่าจะคุ้มค่าและได้ประโยชน์มากกว่า โดยเราสามารถต้องหางบประมาณมาเพิ่มอีกไม่มากแต่ได้
รถที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองและสามารถใช้งานได้เลย น่าจะคุ้มค่ากว่า
ปลัด อบต.แม่ใส
ตามความคิดเห็นของดิฉันแล้ว เห็นว่าในปัจจุบันสานักงบประมาณได้บรรจุรถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 แล้ว เพื่อให้ส่วนราชการที่มีความ
ประสงค์จะซื้อรถดังกล่าวได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อ หาก อบต.แม่ใส จะซื้อควรจะซื้อ
ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณจะดีกว่า จริงอยู่
เมื่อก่อน อปท.ได้มีการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) มาแล้วทาการดัดแปลงให้เป็นรถกู้ชีพกู้ภัย เพราะ
เวลานั้นยังไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เหมือนตอนนี้ จึงขอเสนอให้ อบต.แม่ใส จัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณแทนการ
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) มาแล้วทาการดัดแปลงให้เป็นรถกู้ชีพกู้ภัย จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป
นายก อบต.แม่ใส
ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมมีความเห็นว่าการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และนามาดัดแปลง
เป็นรถกู้ชีพกู้ภัยภายหลังนั้นมีคงามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เนื่องจากเรามีงบประมาณจากัด ประกอบกับขณะนี้เรายังมี
ข้อจากัดในเรื่องความพร้อมของบุคลากร จึงเห็นว่าเราควรจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และนามา
ดัดแปลงเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยภายหลังจะเหมาะสมกว่า
ประธานสภา อบต.
ผู้เข้าประชุมได้รับทราบถึงความเห็นของหลายท่านแล้ว จึงขอถามที่ประชุมว่าจะให้ความ
เห็นชอบให้ อบต.แม่ใส จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และนามาดัดแปลงเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยภายหลังหรือ
จะเห็นชอบให้ชะลอการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ไว้ก่อน ค่อยตั้งงบประมาณจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ในภายหลัง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และนามาดัดแปลงเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยภายหลัง จานวน 14
เสียง
2. เห็นชอบให้ชะลอการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ไว้ก่อน ค่อยตั้งงบประมาณจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในภายหลัง จานวน 4 เสียง
ประธานสภา อบต.แม่ใส เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และนามาดัดแปลงเป็นรถกู้ชีพกู้ภัย
ภายหลังตามที่นายก อบต.แม่ใส เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ประธานสภา อบต.

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อที่ประชุม

9
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอ
เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส ให้สภา อบต.แม่ใส ได้รับทราบดังนี้ แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ รวมงบประมาณ 34,715,770
บาท แยกเป็น
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
52
27
6
10
15
110

งบประมาณ
7,115,000
12,751,600
710,000
555,000
6,433,670
34,715,770

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 โดยได้นาโครงการในแผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) มาบรรจุลงในข้อบัญญัติ รวม
ทั้งสิ้น 71 โครงการ รวมงบประมาณ 18,066,000 บาท แยกเป็น
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
43
4
4
10
10
71

งบประมาณ
12,459,400
1,290,000
350,000
385,000
3,581,600
18,066,000

สามารถดาเนินการได้จริง รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ รวมงบประมาณ 2,822,000 บาท แยกเป็น
ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
22
5,914,255
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
0
0
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3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

4
3
5
34

329,000
48,586
2,872,123
9,163,964

โดยคณะกรรมการฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่พบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส กล่าวคือจานวนแผนงานโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) มีจานวนมากกว่างบประมาณจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ทาให้
เกิดปัญหาว่ามีโครงการในแผนสามปีแล้ว แต่ไม่สามารถนามาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหา
ของตาบลได้หมด หลายโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ จึงไม่สามารถจัดทาได้
ประกอบกับงบประมาณส่วนใหญ่มักจะได้รับจัดสรรในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ มีระยะเวลา
จากัด ดังนั้น ในการทบทวนการจัดทาแผนสามปีครั้งต่อไป ควรปรับลดแผนงานโครงการลง
เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้รับจริง ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจักได้นาปัญหาและข้อแนะนาดังกล่าวมาใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรคห้าและวรรคหก กาหนดว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย นั้น
กระผมในฐานะนายก อบต.แม่ใส ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ก่อน
เข้ารับตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านแหล่งน้า 5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านการเมือง การบริหาร 7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8. ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสได้ดาเนินงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน อบต.แม่ใส ประสบกับปัญหางบประมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนา
ท้องถิ่น เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ กล่าวคือ รายได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้
แต่อย่างไรก็ตาม อบต.แม่ใส ได้พยายามจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณหลายโครงการ เพื่อมาทดแทนงบประมาณของ อบต.แม่ใส ที่ขาดหายไป และ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาบลแม่ใส อบต.แม่ใส ได้จ่ายขาดเงิน
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สะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวนหนึ่งเพื่อนามาเป็นค่าจัดทาโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนตามที่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้ร้องขอมาอีกด้วย ประกอบกับรายได้ที่หน่วยงานรัฐจัดสรร
มาให้ อบต. มักจะเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ ทาให้บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทัน จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดชี้แจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจต่อไป
สาหรับโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ที่ อบต.แม่ใส ได้ดาเนินการที่ผ่านมาปรากฏตามเอกสารผลการ
ดาเนินงานของ อบต.แม่ใส ที่ได้แจกทุกท่านไปแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประธานสภา อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง

มติที่ประชุม

ขอเชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 101 กาหนดว่า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100
โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 40 กาหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงาน
การรับ– จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก
งบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงขอนารายงานและงบอื่น ๆ ตามที่ระเบียบดังกล่าวข้างต้น
กาหนด เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
(1) งบรายรับ – รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับผู้เข้าประชุมทุกท่านไปแล้ว จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจาปี 2559

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม

ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม
ในปีงบประมาณ 2559 อบต.แม่ใส ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจาปี 2559 สาหรับปีนี้คาดว่าจะทาการแข่งขันเฉพาะกีฬาพื้นบ้าน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ออกกาลังกายและผ่อนคลาย สาหรับรายละเอียดของการแข่งขันจะ
ได้นาหารือในที่ประชุม อีกครั้งหนึ่ง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

12
4.5 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญหัวหน้าสานักงานปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ ด้วยจังหวัด ได้แจ้งเรื่องการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
โดยให้ อปท. จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 –
4 มกราคม 2559 โดย อบต.แม่ใส ได้กาหนดจุดบริการประชาชน จานวน 1 จุด บริเวณหน้าวัด
แม่ใส สาหรับคาสั่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายก อบต.แม่ใส
ด้วย อบต.แม่ใส ได้กาหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม
2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมตาบลแม่ใส โดยในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมการแสดง เกมส์ต่าง ๆ อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ฯลฯ สาหรับเครื่องเล่นต่าง ๆ ปีนี้
จะไม่มี เนื่องจาก สตง.ได้ทักท้วง อปท.อื่นว่าไม่ถูกต้อง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 ตามกาหนดดังกล่าวต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
4.7 การประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ประจาปี 2559
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม
ผอ.กองคลัง
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาการชาระภาษี ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จึงขอความร่วมมือที่ประชุมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีให้มาชาระ
ภาษีได้ที่ กองคลัง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรท้องถิ่นให้แก่
ผู้นาชุมชนตาบลแม่ใส ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2559 จานวน 30 คน จึงขอแจ้งให้ท่านที่สนใจ
แจ้งรายชื่อได้ที่กองสาธารณสุขฯ
ประธานสภา อบต.
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะ
ประธานในที่ประชุมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2558 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ) ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ) นงคราญ นักหล่อ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

