บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 25 เดือน เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ
นำยบุญชัย
นำยวิทยำ
นำยภูมิรพี
นำยสงกรำนต์
นำยฉัตรชัย
นำยอำฉิ
นำยลีพะ
นำยอะซือ
นำยชำญชัย
นำยอนุสรณ์
นำยสมนึก
นำยธีรชำติ
นำยกรัสวัน
นำยเกียรติศักดิ์
นำยประสงค์
นำยอำเซำะ
นำยประพันธ์
นำยจิรำยุ
นำยอำะเกำะ
นำงสำวเกสร
นำงสำวรัตติกำล
นำยอำยิ
นำยวงศพัทธ์
นำยอำเบียว
นำยอำโย
นำยชัยวัฒน์
นำยไพบูลย์
นำยเซียวเปำ
นำยประเสริฐ
นำยสุวินัย
นำยนพณัฐ
นำยองอำจ
นำยพงศกร

สกุล
ชัยจอง
ปรีชำสกุลพงศ์
ระหงกันทร
ลองใจคำ
กิตติคุณโตมร
หมี่เช
เพเมียะ
แซ่จัง
โชตกระกำรกุล
แซ่เจ้ำ
เชอมื่อ
พนำนุรักษ์สกุล
วิชำทยำนนท์
วีระวัฒน์พงศธร
มำเยอะ
มำเยอะ
รุ่งเรืองชนะรัตน์
ต๊ะแช
มูแล
แซ่เฉิ่ง
แสงอยู่
ตำฮอง
มำเมอะ
อิทธิวัฒนำกุล
เพียเมี้ย
ลำเช
รัตนเลิศสกุล
แซ่ลี
แซ่จำง
ลำหู่
อำยิง
ตะห่อ
ฤกษ์ทวิทรัพย์

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
รองประธำนสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 14
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 14
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 15
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 15
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 16
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 16
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 19
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 19
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 20
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 20
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 21
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 22
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 22
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 23

หมำยเหตุ
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34
35
36

นำยเฉลิม
นำยศิวดล
นำยอำตี

คีรีนิมิต
อำเคอ
อำเคอ

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 24
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 26
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 26

สกุล
พรมศิริอนันต์
บุญเลิศทรัพย์ทวี
แซ่เล
กิริยำบูรณ์
แชมือ
เพียเมี้ย
แลเฉอกุ
วูซือ

ตำแห่ง
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 17
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 18
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 25

สกุล
เชิงพิทักษ์กุล
แสนเหลี่ยว
ดวงติ๊บ
พรสดุดี
อินทพันธ์
กมลจิตร
ปองดอง
วรรณโชติ
กันทะจิตร์
เพียรำช
ปัดกำวะโร
แสนเหลี่ยว
มำเยอะ
เดโชธำรง
เหนือบวรสกุล
ทัศนิธำรงค์เอก
เชอหมื่อ
พัฒน์พนิตภำพ
แซ่ว่ำง
โปแซะ
ขันแก้ววงศ์
สัตย์จริง

ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 10
ศอป.โครงกำร พมพ.ฯ
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 23
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 19
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 27

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
นำงสำวพรรัตน์
นำยทศพล
นำยเลำซำง
นำยเรืองศักดิ์
นำยอำล่อ
นำงสำวอำหวำ
นำยสมฤทธิ์
นำยสุรัตน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ ชื่อ
1 นำยปิยะเดช
2 นำยไชยำ
3 นำยสมชำย
4 นำยวรวุธ
5 นำยวรวิทย์
6 นำยจิระศักดิ์
7 นำยจำนอง
8 นำยพิมำน
9 นำยสงกรำนต์
10 น.ส.สุธิษำ
11 จ.สอ.สุรีย์
12 นำยอิทธิพล
13 นำยสมบัติ
14 นำยอำสึ
15 นำยชำญชัย
16 ชนนกัญจน์
17 นำยสรณ์
18 นำยพัทธ์เมฆ
19 นำยไอ่โต้
20 นำยอดิศร
21 นำยจิรกร
22 นำยสุพัฒน์

หมำยเหตุ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ประกำศอำเภอแม่ฟ้ำหลวง
เรื่อง เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1/2560
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน แจ้งขอเปิดประชุมสภำสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 1/2560 ในวันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่สลองในเพื่อจ่ำยขำดเงินสะสม และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน
อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง จึ ง อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 55 แห่ ง
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 1/2560 ในวันที่ 25 เมษำยน 2560 โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน
ประกำศ ณ วันที่ 24 เมษำยน 2560
นำยปิยะ มูลประสิน

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ปลัดอำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง
เรียนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน และสมำชิกสภำฯ
รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน ในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่สลองใน
ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 บ.สารัช อินเตอร์ ซัพพลายฯ ประกาศรับสมัครคนงาน
เนื่ องจำก ทำงบริษัทสำรัช อินเตอร์ ซัพพลำยฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์
ประกำศรั บ สมัครคนพื้นที่สู งเข้ำทำงำนในนิคมอุส ำหกรรมในจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง จึงได้ร้องขอให้ประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้ว่ำงงำนและผู้ทีสนใจเข้ำมำทำงำน
1.2 เจ้าหน้าที่โอนย้ายเข้ามาดารงตาแหน่ง

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
เลขานุการสภาฯ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกได้มีเจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยได้โอนย้ำยไปยังเทศบำลตำบลยำงฮอม นั้น ในปัจจุบันได้มีเจ้ำหน้ำที่
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำสักได้โอนย้ำยมำ
ดำรงตำแหน่ ง ณ องค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบลแม่ส ลองใน จึง ขอให้ แนะนำตัว แก่
สมำชิกสภำฯ ต่อไป
นายทนงศักดิ์ แสงวิลัย
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ ผู้บริห ำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยทนงศักดิ์ แสงวิลัย เจ้ำหน้ำที่
บรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งได้โอนย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำ
สัก เบอร์โทร 087-9500805
/1.3 กำรประชุม...
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นายวรวิทย์ อินทพันธ์ 1.3 การประชุมสภาองค์กรชุมชน
เลขานุการสภาฯ
เนื่องจำกกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้จัดเวทีสัมมนำ
กำรประชุมสภำองค์กรชุมชน ในวันที่ 28 เมษำยน 2560 จึงขอเรียนเชิญท่ำน
สมำชิกสภำฯ และผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนเข้ำร่วมประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย
สามัญสมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
-รับรอง/ไม่รับรอง
นายวรวิทย์ อินทพันธ์ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
เลขานุการสภาฯ
1.1 แนะนำข้ำรำชกำรโอนย้ำยเข้ำ
1.2 กำหนดกำรเสด็จของสมเด็จพระเทพฯ
1.3 กำรเดินทำงไปสักกำระพระบรมศพฯ ระหว่ำงวันที่ 8 – 11
กุมภำพันธ์ 2560
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560
- รับรอง/ไม่รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รำยรับ – รำยจ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ณ วันที่ 31
มกรำคม 2560
3.2 ผลกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
3.3 ข้อรำชกำรอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 จ่ำยขำดเงินสะสม
4.2 โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
4.3 กำหนดสมัยกำรประชุมสมัยสำมัญประจำปี 2560
4.4 ขอแยกหมู่บ้ำน บ้ำนสำมสูงออกจำกบ้ำนอำแหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำรขอควำมช่วยเหลือ
5.2 กำรขอใช้เครื่องจักร
5.3 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในเปิดรับนักเรียนทำงำนช่วงปิด
ภำคเรียน
มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
ไม่ออกเสียง
-

จานวน 33 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ)

ระเบียบวาระที 3

เรื่องเสนิเพื่อทราบ
/3.1 รำยงำนผล...
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นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สลองใน ครั้งที่ 1
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จัดทำแฟนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 บังคับใช้
เมื่อวั น ที่ 29 กั นยำยน พ.ศ.2559 ข้อ 15 (5) ผู้ บ ริห ำรท้ องถิ่นเสนอผลกำร
ติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
ในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล แผนพัฒ นำสำมปี (พ.ศ.25602560) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559
ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2560 ในหน้ำที่ 1-5 นั้นได้ยกมำจำกแผนพัฒนำสำมปี ก่อน
แล้ว จึงขอเริ่มในหน้ำที่ 6 คือ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส (3 เดือน) ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 3 ปี มีจำนวน
ทั้งสิ้น 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จำนวน 597 โครงกำร รวมเงินงบประมำณทั้งสิ้น
134,519,100.- บำท
ในหน้ำที่ 7 ผลกำรดำเนินงำน แยกออกเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป็น 6
ด้ำน จำนวน 92 โครงกำร
ในหน้ำที่ 8 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 31
มี น ำคม 2560) จ ำนวนงบประมำณที่ ตั้ ง ไว้ ประมำณกำรตำมข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำ ยประจ ำปี 2560 ตั้ง ไว้ 102,793,000.- บำท จ่ ำยจริ ง
37,626,510.02 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560)
ในหน้ำที่ 9 ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้
1.จำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรดำเนินงำน
2.มีโครงกำรที่ควำมต้องกำรเร่งด่วนมำก
3.กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี ไม่สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร
4.ในกำรเสนอโครงกำรต่ำงๆ ของแต่ละหมู่บ้ำนผู้นำชุมชนและ
สมำชิกองค์ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบล หมู่บ้ำ น เป็น ผู้ เสนอโครงกำรโดยตรง ท ำให้
ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ตรง
ตำมควำมต้องกำร
5. กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน จำกชุมชนยังไม่สะท้องสภำพ
ปัญหำอย่ำงแท้จริง และแนวทำงแก้ไขปัญหำบำงอย่ำงยังไม่สำมำรถบูรณำกำรใน
กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้
6.ประชำชนยั งขำดควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกระบวนกำรจั ด ท ำ
แผนพัฒนำสำมปี
/7.ในกำรจัด...
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7.ในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำสำมปี ผู้ น ำชุ ม ชนและสมำชิ ก สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เน้นเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำน
8.ขั้นตอนในกำรดำเนินงำนของระบบรำชกำรค่อนข้ำงยุ่งยำก
ซับซ้อนในบำงกรณีไม่สำมำรถลดขั้นตอนและระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำรยัง
ไม่ให้อำนำจอย่ำงชัดเจน
9.กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มิให้เกิดควำมซ้ำซ้อน
เพื่อให้กำรว่ำงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีประสิ ทธิภำพ และประหยัด
งบประมำณยังไม่ชัดเจน
ในหน้ำที่ 10 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ คิดเป็น
54.12 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเติมเนื่องระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ปี 2549 ได้มีกำร
ยกเลิกกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น สำมปี เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น สี่ปีแทน
เนื่องจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปีถูกยกเลิกไป แต่แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปีที่ได้
ประกำศใช้ไป ก็ยังใช้และปฏิบัติไปจนถึงวันที่ 31 กันยำยน 2560 และในวันที่ 1
ตุลำคม 2560 ก็จะเริ่ม ให้แผนพัฒนำท้องถิ่น สี่ปี ต่อไป ฉะนั้นแผนพัฒนำ สำมปี
จะไม่ มี อี ก ต่ อ ไป ให้ ปี ที่ ผ่ ำ นมำทำงกรมส่ ง เสริ ม ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ให้
ดำเนินกำรทำแผนพัฒนำสีปีให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2559
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

3.2 รายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่ 24
เมษายน 2560
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในส่วนของรำยรับ – รำยจ่ำย องค์กำรบริหำร
เลขานุการสภาฯ
ส่วนตำบลแม่สลองใน ณ วันที่ 24 เมษำยน 2560 นั้น
รำยรับ ประมำณกำรไว้ 102,793,000.- บำท
รับจริง
70,788,667.82 บำท
รำจ่ำย ประมำณกำรไว้ 102,793,000.- บำท
จ่ำยจริง
42,874,751.42 บำท
จ่ำยขำดเงินสะสม
เดือน ตุลำคม 1,436,200.- บำท
เดือน ธันวำคม 2,113,535.96 บำท
เดือน มกรำคม 718,694.84 บำท
เดือน มีนำคม 2,397,500.- บำท
เดือน เมษำยน 4,627,464.64 บำท
รวม 11,293,395.44 บำท
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2560 เป็นเงิน 46,588,353.64 บำท
เงินทุนสำรองสะสม
ที่ประชุม

43,920,021.22 บำท

รับทราบ
/นำยบุญชัย...
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นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายจานอง ปองดอง
ผู้อานวยการกองช่าง

3.3 ผลกำรดำเนินกำรกองช่ำง
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผลกำรดำเนินกำรกองช่ำงดังนี้
1.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึก 0.40
เมตร หนำ 0.10 เมตร ยำว 450.00 เมตร พร้อมฝำปิดรำงระบำยน้ำ หนำ
0.125 เมตร
(งานพัสดุดาเงินการ)
2.ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 20.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร
(ตรวจแบบ)
3.ก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวแบบเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวแม่คำ หมู่ที่
4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยจำนวน 4 จุด พร้อมติดตั้ง
ลำโพงหอละ 4 ใบ
(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
4.ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้ำนห้วยมุ
หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 8.00
เมตร ยำว 16.00 เมตร พื้นที่ 128 ตำรำงเมตร
(ตรวจแบบ)
5.ปรับปรุงระบบท่อประปำภูเขำ บ้ำนผำเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขุด - วำงท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนำด Ø1"" ,
Ø1½"" , Ø2"" , Ø3"" ระยะทำงประมำณ 8,000 เมตร พร้อมก่อสร้ำงถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดบรรจุ 50 ลูกบำกศ์เมตร จำนวน 3 ถัง
(งานพัสดุดาเงินการ)
6.ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้ำนแสนใจ
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 8.00
เมตร ยำว 17.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ 134 ตำรำงเมตร)
(ตรวจแบบ)
7.ก่อสร้ำงรั้วศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 8
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดรั้วกำแพงคอนกรีต
บล็อค+ลวดตำข่ำย สูง 1.80 เมตร ยำว 28.00 เมตร ,ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบล็อค
ฉำบเรียบ +ทำสี สูง 1.80 เมตร ยำว 53.00 เมตร และประตูสูง 2.00 เมตร
ควำมยำวรวม 81.00 เมตร
(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
8.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
/1.ก่อสร้ำงถนน...
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1. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก่อนถึงสะพำน) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 135.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่ำ 540.00 ตำรำงเมตร
2. ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพำน) ขนำดกว้ำง 2.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 150.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่ำ 300.00 ตำรำงเมตร
3. ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้ำโรงเรียน) ขนำดกว้ำง 2.00
เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 200.00 ตำรำงเมตร
(งานพัสดุดาเงินการ)
9.ก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยหก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่
สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร สูง 2.70
เมตร ยำว 6.00 เมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,รำงระบำยน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยำว 20.00 เมตร
(ตรวจรับ + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
10.ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้ำนพะน้อย
(อำโต่) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 17.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ 134 ตำรำงเมตร)
(ตรวจแบบ)
11.ปรับปรุงลำนกีฬำอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้นม่วง หมู่ที่
13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
ขนำดกว้ำง 18.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร ยำว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร
(งานพัสดุดาเงินการ)
12.ก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ บ้ำนอำแหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สล
องใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยขนำดกว้ำง 19.00 เมตร หนำ 0.10
เมตร ยำว 24.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 288
ตำรำงเมตร
(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
13.ปรับปรุงระบบท่อประปำภูเขำ บ้ำนจะคำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สล
องใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยขุด - วำงท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนำด
Ø1½"" , Ø2"" , Ø3"" ระยะทำงประมำณ 2,000 เมตร พร้อมก่อสร้ำงถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดบรรจุ 50 ลูกบำกศ์เมตร จำนวน 1 ถัง และก่อสร้ำงฝำย
กั้นน้ำ ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร หนำ 0.50 เมตร สูง 1.50 เมตร
(ไม่มีสถานที่ก่อสร้าง)
14.ปรับปรุงสนำมกีฬำ บ้ำนห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่
ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย (ขุด,ตัด,ตักดิน,ขนดิน พร้อมเกลี่ย) ขนำดกว้ำง 20.00
เมตร ยำว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมำตรดินขุด 2,100.00
ลูกบำศก์เมตร
/15.ก่อสร้ำงอำคำร...
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15.ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้ำนห้วย
หมำก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 16.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ 144 ตำรำงเมตร)
(โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
16.ปรับปรุงหลังคำถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโป่งไฮ หมู่ที่ 21
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยขนำดกว้ำง 11.00 เมตร
ยำว 11.00 เมตร จำนวน 3 จุด
(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
17.ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแสนใจพัฒนำ หมู่ที่
22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 850 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
850.00 ตำรำงเมตร)
(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
18.ปรับปรุงลำนกีฬำอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันมะเค็ด หมู่
ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 25.00
เมตร หนำ 0.10 เมตร ยำว 50.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่ำ 1,250 ตำรำงเมตร
(งานพัสดุดาเงินการ)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายปิยะเดช
เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

4.1 จ่ำยขำดเงินสะสม
เรี ย นประธำนสภำที่เ คำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ ท รงเกีย รติทุกท่ ำนด้ว ย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย มีควำม
จำเป็นจะต้องตั้งงบประมำณ ประจำปี 2560 จ่ำยขำดเงินสะสม ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงิน
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่
เป็น กำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อ
บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว
/(3)เมื่อได้รับ...
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(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป โดยปฏิบัติตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1438 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2559 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
6222 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 เรือ่ งกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร่งพื้นฐำน
เศรษฐกิจและสังคมภำยในท้องถิ่น ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยำยน
2559
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จ ะจ่ ำยค่ำใช้จ่ำยประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีส ำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมให้คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง และเสถียรภำพในระยะยำว
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองในมี เ งิ น สะสม ณ 31
มีนำคม 2560 มียอดจำนวน 51,215,296.28.-บำท องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่สลองในจึงขอจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวน
5,503,700.- บำท ในปีงบประมำณ 2560
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองในพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมปีงบประมำณ 2560 ต่อไป
ลงชื่อ นำยปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
1.จัดซื้อท่อประปำ บ้ำนห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 (ป๊อก 5 -7 )ท่อ PVC ชั้น 8.5
ขนำด Ø2"" ระยะทำงประมำณ 9,640 เมตร จำนวน 2,410 ท่อน (แก้ปัญหำ
ภัยแล้ง) จำนวน 500,000.00 บำท
2.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 (ทำงขึ้นบ่อขยะ)
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 300.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 900.00 ตำรำงเมตร จำนวน 496,000.00 บำท
3.จัดซื้อท่อประปำ บ้ำนแสนใจ หมู่ที่ 7 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด Ø1"" ,
Ø1½"" , Ø2"" ระยะทำงประมำณ 6,000 เมตร จำนวน 1,500 ท่อน (แก้ปัญหำ
ภัยแล้ง) จำนวน 148,400.00 บำท
4.ก่อสร้ำงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 8 ขนำดบรรจุ
50 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง (แก้ปัญหำภัยแล้ง)จำนวน 466,000.00 บำท
5.จัดซื้อท่อประปำ บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ หมู่ที่ 9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด
Ø2"" จำนวน 3 จุด ระยะทำงประมำณ 5,840 เมตร จำนวน 1,460 ท่อน
(แก้ปัญหำภัยแล้ง)
จุดที่ 1 ต้นน้ำบ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ (บน) ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด Ø2""
ระยะทำงประมำณ 2,400 เมตร จำนวน 600 ท่อน
/จุดที่ 2 บ้ำน....
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จุดที่ 2 บ้ำนมโนสุจริต ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด Ø2"" ระยะทำง
ประมำณ 2,400 เมตร จำนวน 500 ท่อน
จุดที่ 3 ต้นน้ำทำงบ้ำนกลำง ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด Ø2"" ระยะทำง
ประมำณ 1,440 เมตร จำนวน 360 ท่อน
จำนวน 299,000.00 บำท
6.จัดซื้อท่อประปำ บ้ำนพะน้อย หมู่ที่ 12ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด Ø2""
ระยะทำงประมำณ 9,600 เมตร จำนวน 2,400 ท่อน (แก้ปัญหำภัยแล้ง) จำนวน
498,400.00 บำท
7.จัดซื้อท่อประปำ บ้ำนต้นม่วง หมู่ที่ 13ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด Ø2"" ,
Ø3"" , Ø4"" ระยะทำงประมำณ 8,680 เมตร จำนวน 2,170 ท่อน (แก้ปัญหำ
ภัยแล้ง) จำนวน 484,000.00 บำท
8.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจะคำน้อย หมู่ที่ 16 (เส้นกลำง
หมู่บ้ำน) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 300.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 900.00 ตำรำงเมตร จำนวน
491,000.00 บำท
9.ก่อสร้ำงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยโย หมู่ที่ 17 ขนำดบรรจุ
50 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง (แก้ปัญหำภัยแล้ง)จำนวน 471,000.00 บำท
10.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโป่งไฮ หมู่ที่ 21 จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 (ซอยบ้ำนนำยอำเม่อ) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ยำว 50.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 150.00
ตำรำงเมตร
จุดที่ 2 (ทำงเข้ำโบสถ์คริสต์) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ยำว 180.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 540.00
ตำรำงเมตร
จุดที่ 3 (สำมแยกหน้ำบ้ำนวิไลวรรณ) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15
เมตร ยำว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 120.00
ตำรำงเมตร
จำนวน 487,000.00 บำท
11.ก่อสร้ำงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแสนใจพัฒนำ หมู่ที่ 22
ขนำดบรรจุ 50 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง (แก้ปัญหำภัยแล้ง) จำนวน
464,000.00 บำท
12.จัดซื้อท่อประปำ บ้ำนสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด
Ø2"" , Ø3"" , Ø4"" ระยะทำงประมำณ 4,000 เมตร จำนวน 1,000 ท่อน
(แก้ปัญหำภัยแล้ง) จำนวน 199,900.00 บำท
13.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหินคำ หมู่ที่ 27 (ต่อจำกถนน
คสล.เก่ำ) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 300.00 เมตร หรือคิด
/เป็นพื้นที่...
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เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 900.00 ตำรำงเมตร จำนวน
499,000.00 บำท
รวม
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

5,503,700.00

บำท

มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยจุดไหนเชิญซักถามได้
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสอบถามขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม

มติที่ประชุม

อนุมัติ
จานวน 33 เสียง
ไม่รับรอง จานวน – เสียง
ไม่ออกเสียง จานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ)

นายวิทยา
ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

4.2 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง

นายไชยา แสนเหลี่ยว
รองนาย อบต.

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนด้วย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความจาเป็นจะต้องโอนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 378,850.-บาท โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในพิจารณาอนุมัติ
การโอนงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ผู้บ ริ ห ำรและผู้ เข้ำร่ว มประชุมทุกท่ำน ในส่ ว นของกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
เลขานุการสภาฯ
ประจำปี 2560 ในส่วนของกำรปรับปรุงรักษำและซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์
ชั้นเดียว (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยผึ้ง) เพื่อเตรียมควำมพร้องแบบเต็มรูปแบบใน
ศูน ย์ พัฒ นำเด็กเล็ กในกำรเป็นศู นย์เด็ก ตัว อย่ำงได้มีกำรโอนงบประมำณในกำร
ปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหลังเก่ำไปเป็นกำรจัดทำบ้ำนบอล ซึงทำงกอง
ช่ ำ งได้ ท ำกำรประมำณกำรไว้ ที่ 137,600. - บำท โดยโอนจำกแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบดำเนินงำน หมวดค่ำ
/ใช้สอย...
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นายวิทยา
ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ
นายวิทยา
ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ใช้ ส อย ประเภทค่ำ บ ำรุง รั ก ษำและซ่อ มแซม ตั้ง เป็น รำยจ่ ำ ยใหม่ คื อโครงกำร
ปรั บ ปรุ งอำคำรอเนกประสงค์ค อนกรี ตเสริ มเหล็ กชั้น เดียว(บ้ำ นบอล) จำกเดิ ม
400,000.- บำท โอนลด 137,600.- งบประมำณคงเหลือ 262,400.- บำท
โครงกำรที่ 2 ปรับปรุงสนำมกีฬำบ้ำนห้วยโย หมู่ที่ 17 ได้ประมำณกำร
รำคำไว้ที่ 187,000.- บำท เนื่องจำกหำผู้ รั บจ้ำ งไม่ไ ด้ เนื่องจำกรำคำต่ ำกว่ ำ
มำตรฐำนหรื อ ค่ำ งำนเพิ่ม ขึ้ น เป็ นเหตุ ให้ ต้ องโอนงบประมำณเพิ่ ม เติม จำนวน
32,000.- บำท รวมงบประมำณทั้งสิ้น 219,000.- บำท
โครงกำรที่ 3 เก้ำอี้ส ำนักงำนสืบเนื่องจำกเก้ำอี้ใช้งำนในสำนักงำนมีไม่
เพียงพอจึงมีเหตุให้ต้องจัดหำเพิ่ม ในรำคำ ตัวละ 850 ตั้งไว้ทั้งสิ้น 7 ตัว เป็นเงิน
5,950 บำท
โครงกำรที่ 4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขำวดำ ตั้งไว้ 3,300.- จำนวน 1
เครื่อง
โครงกำรที่ 5 โอนจำกค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 100,000.- บำท
จำก 2,669,358.- บำท เป็นค่ำติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต้นแบบ ซึ่งได้คัดเลือกจำนวน 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยผึ้ง และ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสนใจพัฒนำ สืบเนื่องจำกได้มีเหตุกำรณ์ไม่คำดถึง โดยตั้ง
ไว้ที่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยผึ้ง จำนวน 100,000.- บำท และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนแสนใจพัฒนำ จำนวน 100,000.- บำท รวมทั้งสิ้น 200,000.- บำท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 378,850.-บำท ตามรายการที่นาเรียนชี้แจง
มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยจุดไหนเชิญซักถามได้
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสอบถามขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม

มติที่ประชุม

อนุมัติ
จานวน 33 เสียง
ไม่รับรอง จานวน – เสียง
ไม่ออกเสียง จานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ)

นายวิทยา
ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

4.3 ปรับปรุงแผนพัฒนำตำบลประจำปี 2560

นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน สำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนำ
3 ปี ในกรณีกำรเพิ่มเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี สำมำรถกระทำได้โดยต้องผ่ำน
กระบวนกำรพิจำรณำจำกสภำฯท้องถิ่น ทุกกระบวนกำรตำมหนังสือสังกำรที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรื่องแนวทำงและหลักเกณฑ์กำร
/จัดทำและ...
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จัดทำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้
กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมข้อ 4 (4.2) ในกำรเพิ่มเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงแก้ไขจะต้องมีโครงกำรที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี หรือสี่ปี หำกไม่มี
สำมำรถทำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยกำรนำเข้ ำสูสภำท้องถิ่นทุกครั้งไป โดย
สำมำรถแจ้ให้เจ้ำหน้ำที่งำนแผนทรำบเพิ่มเติมต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
บำงโครงกำรที่ไม้ได้มีอยู่ในแผนจะขอดำเนินกำรปรับปรุงแผนพัฒนำสืบ
เลขานุการสภาฯ
เนื่องจำกบำงครั้งอำจมีควำมจำเป็นเร่งด่วนในกำรดำเนินกำร ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนกำร
พัฒนำ ดังนั้นทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจึงมีควำมจำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแผน
ทุกครั้งเพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำมำตรวจสอบ ได้ตรวจสอบต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.4 ขออนุญาตใช้พื้นที่ทาโรงงานชา

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ในกำรดำเนินกำรใช้พื้นที่ต่ำงๆในเขตพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองในทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งมี ก ำรยื่ น ค ำร้ อ งขอต่ อ สภำฯในกำรอนุ ญ ำตเพื่ อ เข้ ำ ไป
ดำเนินกำรก่อสร้ำงหรือปรับพื้นที่ และส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไปจะต้องมีลำย
ละเอี ย ดต่ ำ งๆเพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำจำกสภำฯ ขอให้ น ำยอำสึ เดโชธ ำรง
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 19 ได้ชี้แจงควำมเป็นมำต่อสภำฯ ต่อไป
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในเรื่องของกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและปรับ
พื้ น ที่ ได้ ด ำเนิ น กำรขออนุ ญ ำตเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยและได้ ยื่ น เรื่ อ งต่ อ ไปยั ง ศู น ย์
อำนวยกำรประสำนงำนโครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงพื้นที่แม่ฟ้ำหลวง – แม่จัน
และได้รับกำรอนุญำตเป็นที่เรียบร้อย แต่ตอนนี้เนื่องจำกจะดำเนินกำรขึ้นทะเบียน
อุสำหกรรมครัวเรือน ซึ่งขั้นตอนได้มีควำมซับซ้อนและตอนนี้เรื่องได้ อยู่ที่สำนัก
ทรัพยำกรธรรมชำติ จังหวัดเชียงรำย ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ได้แนะนำให้ขออนุญำตต่อ
สภำฯเพื่อดำเนินกำรจัดตั้งเป็นอุสำหกรรมครัวเรือน ซึ่งในตอนนี้ทำงโรงงำนได้หยุด
กิจกรร ในระยะหนึ่งเนื่องจำกไม่สำมำรถดำเนินกำรใดๆ ได้ซึ่งในพื้นที่เป็นพื้นที่ป่ำ
สงวนแห่งชำติ จึงขอควำมเมตำจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในต่อไป

นายอาสึ เดโชธารง
ผญบ. หมู่ที่ 19

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
เลขานุการสภาฯ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน อุตสำหกรรมแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1.อุตสำหกรรมครัวเรือน คืออุตสำหกรรมกำรผลิตง่ำยๆ เล็กๆ มักทำกันใน
ครอบครั ว หรื อ หมู่ บ้ ำ น ไม่ ใ ช้ แ รงงำน ทุ น และปั จ จั ย มำก แต่ มั ก จะได้ ก ำไรต่ ำ
อุตสำหกรรมจำพวกนี้มีตัวอย่ำงเช่น หัตถกรรมจักสำน เซรำมิก ถ้วยโถโอชำมต่ำงๆ
รวมไปถึงสินค้ำประเภทอำหำรบรรจุถุงหรือหี บห่อที่มียี่ห้อบำงชนิด เป็นต้นด้วย
และสินค้ำ OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) บำงชนิดเองก็ถือเป็นอุตสำหกรรม
ครัวเรือนด้วย
/2.อุตสำหกรรม...
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2.อุ ต สำหกรรมโรงงำน คื อ อุ ต สำหกรรมที่ ผ ลิ ต ในโรงงำน สิ น ค้ ำ มั ก มี
มำตรฐำนเดียวกัน ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก พบมำกในเขตเมืองหรือเขตที่มีควำมเจริญ
ต่ำงๆ สินค้ำพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้ำฟุ่มเฟือยต่ำงๆ เช่นกระดำษ
ทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อำหำรกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรำ บุหรี่ เป็นต้น และสินค้ำ
บำงประเภทมีกำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำยด้วย
ซึ่งในกรณีของผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 19 นั้นเป็น อยู่ในรูปแบบที่ 1 คือ อุตสำหกรรม
ครัวเรือน จึงนำเรียนให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ เข้ำใจไปในทำงทิศทำงเดียวกัน
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ตำมที่ฝ่ำยเลขำสภำฯได้ชี้แจงไปนับเป็นเรื่องที่ดีหำกจะมีกำรดำเนินกำร
จัดตั้งอุสำหกรรมครัวเรือนขึ้นมำในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจำกจะมีกำรจ้ำงงำนและ
เพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ และทำให้ประชำชนในพื้นที่ซึ่งเป็นชำวเขำได้มีรำยได้ ที่ยั่งยืน
ต่อไป

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดต้องกำรซัก ถำมหรือไม่ หำกไม่มี ขอควำมเห็นชอบ
จำกสภำฯ อนุมัติให้มีกำรจัดตั้งอุสำหกรรมครัวเรือนต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 33 เสียง
ไม่รับรอง จานวน – เสียง
ไม่ออกเสียง จานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.5 อบต.เทอดไทย ขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
เลขานุการสภาฯ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทอดไทยได้ทำ
หนังสือ ขอทำกำรนอกเขต ในกำรจัดทำ ถนน คสล. ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวนั้นตั้งอยู่ใน
เขตของบ้ำนหินแตก ตำบลแม่สลองใน แต่ประชำชน ตำมทะเบียนเป็นของตำบล
เทอดไทย ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทอดไทยได้เล็งเห็นควำมเดือดร้อยและ
ควำมสำคัญจึง จะดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ดังกล่ำว
ได้รับประโยชน์ ดัง้ นั้นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทอดไทย ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุด
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่ำนสมำชิกสภำฯ ที่เห็นด้วยกรุณำยกมือในกำรอนุมัติให้องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเทอดไทยดำเนินกำร ทำกำรนอกเขตพื้นที่ ต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติ
จานวน 33 เสียง
ไม่รับรอง จานวน – เสียง
ไม่ออกเสียง จานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

5 เรื่องอื่นๆ
/นำยปิยะเดช...
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นายปิยะเดช
เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำ นสืบเนื่อง
จำกผู้รับเหมำที่ดำเนินกำรโครงกำรประปำภูเขำบ้ำนเล่ำลิ่วหมู่ที่ 14 ได้ดำเนินกำร
เดินท่อแล้วเสร็จ แต่น้ำไม่ไหลจึงได้ทำหนังสือเรียกให้ผู้รับเหมำเขำมำดำเนินกำร
ซ่อมแซมและปรับปรุงให้สำมำรถใช้น้ำได้
ตำมที่ได้ประชุมวันที่ 21 มีนำคม 2560 เรื่องกำรจัดกำรขยะ ในโซนล่ำง
ได้แก่ หมู่ที่ 7,8,22,6 ได้จัดหำพื้นที่เพื่อดำเนินกำรจัดกำรขยะ ซึ่งจะดำเนินกำร
จัดตั้งเตำเผำขยะ จุดละ 2,500,000.- เพื่อแก้ไขปัญหำขยะภำยในพื้นที่ ซึ่งปัญหำ
ขยะเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งตอนนี้ได้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดกำรขยะแบบยั้งยื่นต่อไป
วิสาหกิจชุมชนดอยห่ม
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
จักรวาร
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน สืบเนื่องจำกทำงวิสำหกิจชุมชนดอยห่มจักร
วำรได้รั บ ควำมอนุเครำะห์ จำกท่ำนนำยกปิ ยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ในกำรเข้ำร่ว ม
ประชุมในครั้ งนี้ ในนำมของวิส ำหกิจชุมชนดอยห่มจักรวำร จึงขอกลำวชี้แจงใน
บทบำทของวิสำหกิจชุมชน
นายพัทธ์เมฆ
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
พัฒน์พนิตภาพ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน สืบเนื่องจำกวิสำหกิจดอยห่มจักรวำร มีควำม
เลขาวิสาหกิจชุมชน
ประสงค์ต้องกำรขออนุญำตใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นวิสำหกิจชุมชน ซึ่งในตอนนี้ได้มี
ดอยห่มจักรวาร
กำรจัดตั้งและดำเนินกำรมำแล้ วบำงส่วนซึ่ง ได้ขออนุญำตจำกทำงหมู่บ้ำนเป็นที่
เรี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่งได้ดำเนินกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ จำกทำงองค์กำรบริห ำรส่ ว น
ตำบลแม่สลองใน และทำงศูนย์อำนวยกำรประสำนงำนโครงกำรพัฒนำเพื่อควำม
มั่นคงพื้นที่แม่ฟ้ำหลวง – แม่จัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2558 ซึ่งตอนนี้
ทำงวิสำหกิจชุมชนดอยห่มจักรวำรได้ดำเนินกำร ด้ำนสมุนไพร ปูเลย หรือ ไพร และ
ได้งบประมำณจำกจังหวัดมำเพื่อดำเนินกำรต่อ จึงอยำกจะเชิญชวนท่ำนสมำชิก
สภำฯ ที่สนใจเข้ำร่วม ในกำรจัดกำรและฝึกอบรมและขอคำแนะนำ ในกำรแปรรูป
สมุนไพร
ที่ประชุม

รับทราบ

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
เลขานุการสภาฯ
ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ ำ น เนื่ อ งจำกท่ ำ นนำยอ ำเภอเดิ น ทำงไป
ต่ ำ งประเทศจึ ง มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง รั ก ษำรำชกำรแทนคื อ นำยปิ ย ะเดช มู ล ประสิ น
ปลัดอำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง
เรื่องที่ 2 ขอควำมร่วมมือเผ้ำระวังเด็กจมน้ำเนื่องจำกช่วงนี้อำกำศร้อนจึง
ทำให้มีเด็กจมน้ำเป็นจำนวนมำก โดยเฉพำะเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ไม่เว้นแม่แต่ใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในกำรดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน เนื่องจำกมี
อ่ำงน้ำ ตุ๋มน้ำซึ่งบ้ำงครั้งครูผู้ดูแลเด็กอำจดูแลไม่ทั่วถึง จึงขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ
ช่วยดูแลต่อไป
เรื่อที่ 3 กำหนดพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือวันที่ 25 ตุลำคม 2560 โดยเน้นย้ำเรื่อง –
/เกี่ยวกับ...

17

เกี่ยวกับกำรเพำะพันธ์ดอกดำวเรืองทั่วทั้งประเทศ ให้บำนก่อนวันที่ 25 ตุลำคม
2560 ดั้งนั้นชุมชนจะต้องมีดอกดำวเรืองภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน เพื่อสมพระ
เกียรติ และกำรจัดทำดอกไม้จันทน์ โดย อปท.ต้องลงไปส่งเสริมให้ประชำชนจัดทำ
ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตอนนี้ทำงองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลแม่สลองในได้
ดำเนิ น กำรจั ด ทำโครงกำรขึ้ นมำและและยั งอยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง เมื่อโครงกำรผ่ำนแล้วจะดำเนินกำรแจ้งให้ทำงสมำชิกสภำฯ และผู้ใหญ่บ้ำน
ทรำบต่อไป
นายอาสึ เดโชธารง
ผญบ. หมู่ที่ 19

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยอำสึ เดโชธำรง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่
19 บ้ำแม่แสลบ ขอกล่ำวขอคุณแด่ ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำฯ และผู้บริหำร
ทุกท่ำน ที่ให้ควำมสำคัญในเรื่องของกำรจัดตั้งอุตสำหกรรมครัวเรือน และได้อนุมัติ
ให้ ส ำมำรถจั ด ตั้ ง เป็ น อุ ต สำหกรรมในครั ว เรื อ นขึ้ น ซึ่ ง จะน ำไปยื่ น ต่ อ ส ำนั ก
ทรัพยำกรธรรมชำติจังหวัดเชียงรำยและจะพัฒนำชำให้ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณครับ

นายเกียรติศักดิ์
วีระวัฒน์พงศธร
ส.อบต.หมู่ที่ 8

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในเรื่องของกำรจัดตั้งเตำเผำขยะในระหว่ำง
พื้นที่ บ้ำนห้วยส้ำนกับบ้ำนแสนใจพัฒนำ ก็อยำกขอฝำกท่ำนนำยกฯ ช่วยเป็นคน
กลำงในกำรทำประชำคมเพื่อควำมเข้ำใจของประชำชนทั้งสองหมู่บ้ำนต่อไป

นายนพณัฐ อายิง
ส.อบต.หมู่ที 22

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนสืบเนื่องจำกชำวบ้ำนแสนใจพัฒนำได้ร้องเรียน
ผู้รับเหมำขยำยไหล่ทำงมำ ซึ่งทำงประชำคมและประชำชนในหมู่บ้ำนได้ร้องขอให้
ผู้รับเหมำเข้ำแก้ไขเนื่องจำกถนนไหล่ทำงเสียหำยและมีรอยแต่ร้ำว ผู้รับเหมำได้รับ
ปำว่ำจะดำเนินกำรแก้ไข แต่ถึงวันนี้ยังไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆจึงขอให้ทำงองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่สลองในแจ้งให้ผู้รับเหมำรำยดังกล่ำวเข้ำมำซ่อมแซม
2.เนื่องจำกโครงกำรสนำมกีฬำบ้ำนแสนใจพัฒ นำผู้ รับเหมำได้เขำไป
ติดต่อขอใช้ไฟฟ้ำจำกทำงชำวบ้ำนและสัญญำว่ำจะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้แต่เมื่อเสร็จงำน
แล้วกลั บหำยเงียบไปขอฝำกให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในแจ้งให้
ผู้รับเหมำรำยดังกล่ำวด้วย

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 22 ที่ช่วยกำกับดูแล ในกรณีดังกล่ำ
เลขานุการสภาฯ
จะแจ้งให้ทำงกองช่ำงประสำรกับผู้รับเหมำทั้งสองรำยเข้ำมำทำกำรซ่อมแซมและ
พูดคุยกับเจ้ำบ้ำนที่ได้ใช้ไฟฟ้ำไป
เรื่องสุดท้ำยนี้เกี่ยวกับกำรยุบควบรวม อบต.ต่ำงๆ ณ วันที่ 5 เมษำยน
2560 ที่ทำเนียบรัฐบำล โดยนำยวิษณุ เครืองำม ซึ่งได้มีกำรเสนอให้ตีกลับกำรยก
ฐำนะจำกอบต.เป็นเทศบำลและให้ มีกำรศึกษำผลกระทบต่ำงๆ ที่จะกระทบต่อ
ประชำชนอย่ ำ งไร เพื่ อ ให้ ก ำรยุ บ ควบรวมไม่ ก ระทบต่ อ ประชำชน ซึ่ ง มี ค วำม
จำเป็นต้องดูจำกเจตนำรมณ์ของประชำชนในพื้นที่ และได้มีกำรทบทวนในวันที่ 21
เมษำยน 2560
/นำยสมชำย...
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นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายก อบต.

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะ
ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน สืบเนื่องจำกมีพำยุเกิดขึ้นในพื้นที่และเหตุไฟ
ไหม้ เจ้ำหน้ำที่ได้เขำให้ควำมช่วยเหลือแล้ว หำเกิดเหตุขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯเข้ำ
ไปให้ควำมช่วยเหลือก่อนเพื่อควำมรวดเร็ว
เรื่องแบบคำร้องขอควำมช่วยเหลือขอให้ท่ำนนำติดตัวไปด้วยเนื่องจำก
หำกเกิดเหตุไม่คำดคิดเกิดขึ้นจะได้สำมำรถดำเนินกำรได้ทันที่ จะได้ไม่ต้องกลับมำที่
อบต.อีกครั้ง อีกเรื่องคือเมื่อท่ำนส่งคำร้องขอควำมช่วยเหลือกรุณำส่งไปที่ธุรกำร
เพื่อป้องกันเอกสำรหำย และเมื่อส่งเสร็จแล้วขอให้ถ่ำยเอกสำรไว้เป็นหลักฐำนด้วย

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

ท่ำนใดต้องกำรเพิ่มเติมให้ระเบียบวำระที่ 5 หรือไม่
เมื่อไม่มีท่ ำนใดเสริมในระเบีย บวำระที่ 5 นั้ น ขณะนี้ เวลำ 15.30 น.
ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ ที่เสียสละเวลำทำหน้ำที่และพัฒนำพื้นที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ขอให้ทุกท่ำนเดินทำงกลับโดยปลอดภัย
เวลำ 14.30 น.

/ลงชื่อ...
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(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกกำรประชุม (ลงชื่อ)
วรวิทย์ อินทพันธ์
ศิวดล อำเคอ
(นำยวรวิทย์ อินทพันธ์)
(นำยศิวดล อำเคอ)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
อำตี อำเคอ
(นำยอำตี อำเคอ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

ภูมิรพี ระหงกันทร
(นำยภูมิรพี ระหงกันทร)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
(ลงชื่อ)

สงกรำนต์ ลองใจคำ
(นำยสงกรำนต์ ลองใจคำ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ฉัตรชัย กิตติคุณโตมร
(นำยฉัตรชัย กิตติคุณโตมร)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ได้รับรองรำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่...................
เมื่อวันที่......................เดือน..............................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม

บุญชัย ชัยจอง
(นำยบุญชัย ชัยจอง)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน

