บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน มกราคม 2561 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

ชื่อ
นำยบุญชัย
นำยวรวิทย์
นำยภูมิรพี
นำยสงกรำนต์
นำยฉัตรชัย
นำยอะซือ
นำยชำญชัย
นำยอนุสรณ์
นำยทศพล
นำยสมนึก
นำยกรัสวัน
นำยเกียรติศักดิ์
นำยประสงค์
นำยอำเซำะ
นำยอำะเกำะ
นำงสำวรัตติกำล
นำงสำวเกสร
นำยอำยิ
นำยวงศพัทธ์
นำยอำเบียว
นำยอำโย
นำงสำวอำหวำ
นำยสมฤทธิ์
นำยชัยวัฒน์
นำยเซียวเปำ
นำยประเสริฐ
นำยสุวินัย
นำยนพณัฐ
นำยองอำจ
นำยพงศกร
นำยสุรัตน์

สกุล
ชัยจอง
อินทพันธ์
ระหงกันทร
ลองใจคำ
กิตติคุณโตมร
แซ่จัง
โชตระกำรกุล
แซ่เจ้ำ
บุญเลิศทรัพย์ทวี
เชอมื่อ
วิชำทยำนนท์
วีระวัฒน์พงศธร
มำเยอะ
มำเยอะ
มูแล
แสงอยู่
แซ่เฉิ่ง
ตำฮอง
มำเมอะ
อิทธิวัฒนำกุล
เพียเมี้ย
เพียเมี้ย
แลเฉอกุ
ลำเช
แซ่ลี
แซ่จำง
ลำหู่
อำยิง
ตะห่อ
ฤกษ์ทวีทรัพย์
วูซือ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
เลขำนุกำรสภำฯ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 5
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 9
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 17
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 18
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
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 25

หมำยเหตุ

/รำยชื่อ...
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
นำยวิทยำ
นำยอำฉิ
นำยธีรชำติ
นำยเลำซำง
นำยเรืองศักดิ์
นำยอำล่อ
นำยประพันธ์
นำยจิรำยุ
นำยไพบูลย์
นำยอำตี
นำยศิวดล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ ชื่อ
1 นำยปิยะเดช
2 นำยไชยำ
3 นำยสมชำย
4 นำยวรวุธ
5 นำยจิระศักดิ์
6 นำยจำนอง
7 นำยพิมำน
8 นำยสงกรำนต์
9 นำงสำวพรยุภำ
เริ่มประชุม

สกุล
ปรีชำสกุลพงศ์
หมี่เช
พนำนุรักษ์สกุล
แซ่เล
กิริยำบูรณ์
แชมือ
รุ่งเรืองชนะรัตน์
ต๊ะแช
รัตนเลิศสกุล
อำเคอ
อำเคอ
สกุล
เชิงพิทักษ์กุล
แสนเหลี่ยว
ดวงติ๊บ
พรสดุดี
กมลจิตร
ปองดอง
วรรณโชติ
กันทะจิตร์
อ่อนท้ำว

ตำแหน่ง
รองประธำนสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 19
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 26
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 26

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 12

เวลา 09.00 น.

นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ประกาศอาเภอแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561
*****************************
ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในแจ้งขอเปิดประชุมสภำองค์กำร
บริ ห ำรสวนตำบลแม่ ส ลองใน สมัย วิส ำมั ญ สมั ยที่ 1/2561 ในวัน ที่ 11 มกรำคม
2561 เป็นต้นไปโดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัต นรำชสุ ดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2561 และพิจำรณำเรื่องอื่นๆ ในกิจกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน รำยละเอียดตำมหนังสือที่
อ้ำงถึง นั้น
/นำยอำเภอ...
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นำยอ ำเภอพิ จ ำรณำแล้ ว จึ ง อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 55 แห่ ง
พระรำชบั ญญัติส ภำตำบลและองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสำมัญ สมัยที่
1/2561 ในวันที่ 11 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรที่กำหนดไว้
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 10 มกรำคม 2561
ว่ำที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นำยอำเภอแม่ฟ้ำหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61
**********************
ด้ว ยองค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองในได้ยื่ น ขออนุมั ติ เ ปิ ด ประชุ ม สภำ
องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน สมัย วิ ส ำมัญ ครั้ง ที่ 1 ประจ ำปี 2561 ต่ อ
นำยอำเภอแม่ฟ้ำ หลวงเพื่ อพิจ ำรณำแก้ ไขปั ญหำควำมเดื อดร้ อนของประชำชนและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดย
กำหนดให้กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 เริ่ม สมัย ประชุ มในวัน ที่ 11 มกรำคม 2561 เป็ นต้ นไป มี
ก ำหนดระยะเวลำประชุ ม ไม่ เ กิ น ๑๕ วั น ดั ง นั้ น อำศั ย อ ำนำจตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๓ นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกรำคม ๒๕61 เวลำ ๐๙.๐๐ น.
อนึ่ง ขอเชิญประชำชนผู้สนใจทั่วไปเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมดังกล่ำว ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 11 มกรำคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์เข้ำรับฟังกำรประชุม ปฏิ บัติ
ดังนี้
๑. ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นสถำนที่ที่ควรแก่กำรเคำรพ สมำชิกสภำท้องถิ่น
ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล หรือประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถเข้ำร่วมรับฟังกำร
ประชุมได้ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแต่งกำยสุภำพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่
ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. สมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นพนักงำนส่วนตำบล ที่จะเข้ำร่วม
กำรประชุมสภำท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกำกีคอพับ
๓. ห้ำมผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภำพ กล่ำวคำหยำบคำย เสียดสี หรือใส่ร้ำย
๔. ห้ำมผู้ใดแสดงกิริยำอันน่ำรังเกียจ
๕. ห้ำมผู้ใดก่อกวนควำมสงบเรียบร้อย หรือกระทำกำรให้เสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมหรือจงใจกระทำกำรใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจกำรของที่ประชุมสภำท้องถิ่น
/6.ห้ำมผู้ใด...
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๖. ห้ำมผู้ใดพกพำอำวุธเข้ำมำในที่ประชุมสภำท้องถิ่น
๗. ห้ำมผู้ใดขัดคำสั่งของประธำนสภำท้องถิน่
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. ๒๕61
(นำยบุญชัย ชัยจอง)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
บัดนี้ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอเปิดประชุสภำองค์กำรบริหำรส่ว นตำบลแม่สลองใน สมัยวิสำมัญ ครั้งที่
1/2561

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ลาออกจากตาแหน่ง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

1.2 การจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม 2561

ตำมหนังสือที่ ชร 0023.16/92 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2561 เรื่องอนุญำตให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ลำออก นั้น จึงให้นำยลีพะ เพเมียะ
ลำออกจำตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในวันที่ 26 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2561 จังหวัดเชียงรำย
ได้จัดงำนพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช ณ สนำมบินฝูงบิน 416 (สนำมบินเก่ำ) ทำงองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ได้รับมอบหมำย ให้ส่งนักร้องเข้ำร่วม เป็นชำย 1 หญิง 1
จำกผู้บริหำร สมำชิก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้ำน ฯ ในตอนนี้ได้มำแล้ว 1 ท่ำนคือ นำยอำ
เกำะ มูล แล สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 13 โดยจะมีรอบคัดเลื อกในวันที่ 27,28,29,30
มกรำคม 2561 นี้ รอบตัดสิน คือวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 ในส่วนของธิดำดอย ทำง
อำเภอแม่ฟ้ำหลวงได้จัดส่ง เข้ำประกวด จำนวน 3 ท่ำน ซึ่งทำงนำยกกิ่งกำชำด อำเภอ
แม่ฟ้ำหลวงเป็นผู้สรรหำเพื่อส่งเข้ำประกวดในนำมตัวแทนอำเภอต่อไป
ในส่วนที่ สองกำรรับบริจำคเสื้อผ้ำมือสอง ซึ่งทำงกิ่งกำชำด อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
ยังคงรับบริจำค เพื่อนำไปให้แก่ผู้ด้อยโอกำส ต่อไป
ส่วนที่ สำม แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมหนังสือ ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/482 ลงวันที่ 9
มกรำคม 2561 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมมีประสิ ทธิภำพภำยใต้กรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ดี และสอดคล้องกับ
สภำวะเศรษฐกิจและสภำพสังคมปัจจุบัน ในกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ขององค์กรปกครอง/ส่วนท้อง...
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ส่ ว นท้อ งถิ่น ขอให้ พึงตระหนั กว่ำเจตนำรมณ์ของกำรกำหนดให้ มีเงินสะสม ก็ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐำนะกำรเงินกำรคลังที่มั่ นคงพร้อมรับภำระในกำรแก้ไข
ปั ญ หำที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชำชนในอนำคต ที่ ไ ม่ อ ำจคำดกำรณ์ ไ ด้ ห รื อ น ำไปใช้ เ พื่ อ
จัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ดังนั้นจึงควรพิจำรณำใช้จ่ำยเงิน
สะสมอย่ำงระมัดระวัง โดยกระทรวงมหำดไทย ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงกำรคลัง เพื่อ
ขอให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พิจำรณำ
ยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขอให้โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไป
ใช้จ่ ำยตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อสนับ สนุนกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและกำรแก้ไข
ปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของประชำชนที่ มี ว งเงิ น เกิ น 500,000.- บำท แต่ ไ ม่ เ กิ น
2,000,000.- บำท สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ โดยกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันภำยใน 4 เดือน นับแต่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังซึ่งคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 32 โดยให้กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
จำกเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินเกิน 500,000.- บำท แต่ไม่เกิน
2,000,000.- บำท เป็นโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง โดยวิธีสอบ
รำคำได้เป็นกรณีเฉพำะรำย ทั้งนี้ กำรยกเว้น กำรปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 4 เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมกำร
วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้แจ้งให้กระทรวงมหำดไทย
ทรำบ (วันที่ 21 ธันวำคม 2560 – วันที่ 20 เมษำยน 2561)
ส่วนที่ สี่ กำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันเสำร์ที่
สองของเดือน มกรำคม คือวันที่ 13 มกรำคม 2561 ในเรื่องของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
มติ ครม จะต้องดำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในวันเสำร์ที่ 13 มกรำคม 2561 เท่ำนั้น
หำกมีกำรดำเนินกำรก่อนถือว่ำผิดมติ ครม. ซึ่ง สตง. สำมำรถเรียกเงินคืน ได้ ซึ่งทำง
องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลแม่ส ลองใน จึง ได้แ จ้ง ให้ ทุ กศู นย์พั ฒ นำเด็ กเล็ ก ทุ กแห่ งได้
รับทรำบแล้ว
ส่วนที่ ห้ำ กำรเตรียมป้องกันและแก้ปัญหำภัยแล้ง ในช่วงนี้เข้ำหน้ำหนำวแต่ยัง
มีฝนตกติดต่อกัน จึงขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ช่วยตรวจสอบข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยแล้ง
ส่วนที่ หก ในวันที่ 13 มกรำคม 2561 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำมอบหมำยให้ นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย อัญเชิญสิ่ งของพระรำชทำน จำนวน 165 ถุง มอบแก่
รำษฎรและเจ้ำหน้ำที่ พร้อมกับ ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำร
พื้ น ที่ อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง ณ สถำนี พั ฒ นำเกษตรที่ สู ง ในสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จัง หวัด
เชียงรำย ในวันที่ 19 มกรำคม 2561 ได้มีกำรจัดคณะ แพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ใน
พื้นที่ตำบลแม่สลองใน ณ บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ
/ในกำรเสด็จ...
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ในกำรเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันที่
12 – 16 กุมภำพันธ์ 2561 หมำยกำหนดกำรที่ได้แจ้งในกำรประชุมร่วมกับคณะส่วน
ล่วงหน้ำ มีดังนี้
ในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
ช่วงเช้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จ พระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ใน วัน
จันทร์ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 09.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่ำ
ช่วงบ่ำย
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จ เยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชีย งรำย และเสด็จ มณฑลทหำรบกที่ 37 ค่ำยเม็งรำยมหำรำช อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงรำย
ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561
ช่วงเช้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จจำกพระตำหนักดอยตุง ไป
ยังโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอด แม่สำย โดยประทับรถยนต์พระที่นั่ง และเสด็จประทับ
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนเบ็ตตี้ดูเมน สังกัด กองกำกับ
กำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๒ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ
ช่วงบ่ำย
เสด็จศูนย์กำรเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงรำย จำก
ที่ ไ ด้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ทำงอ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวงนั้ น ท่ ำ นนำยอ ำเภอแจ้ ง ว่ ำ อำจมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหมำยกำหนดกำร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อำจทรงเสด็จ โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ ๔ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๔๖ ในช่วงบ่ำย ซึ่งจะแจ้งควำมชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561
ช่วงเช้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จจำกพระตำหนักดอยตุง ไป
ยังโครงกำรศึกษำและพัฒนำกำรปลูกชำน้ำมัน บ้ำนปำงมะหัน อ.แม่ฟ้ำหลวง
ช่วงบ่ำย
โครงกำรชำน้ำมัน บ้ำนปูนะจะตี
ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561

/ช่วงเช้ำ...
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ช่วงเช้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จโครงกำรบ้ำนนี้มีรัก ตั้งแต่
ตำบลห้วยไคร้ ไปจนถึงตำบลบ้ำนด้ำย
ช่วงบ่ำย
ทรงเสด็จโครงกำรบ้ำนนี้มีรักปลูกผักกินเอง ณ ตำบลเกำะช้ำง และเข้ำเยี่ยมโครงกำรชำ
น้ำมันแม่สำย
ในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561
ช่วงเช้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงปฏิบัติภำรกิจส่วนพระองค์
ช่วงบ่ำย
ทรงเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ ๔ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๔๖ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำรุงที่
๑๑๒ สังกัดกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๒
ทังหมดยังไม่ถือเป็นที่แน่ชัดหำกหมำยกำหนดกำรมีควำมชัดเจนจะนำแจ้งให้ท่ำนสมำชิก
สภำฯ ทรำบอีกครั้ง สำหรับควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในนั้น
ในส่วนของเส้นทำงเสด็จขอให้ท่ำนสมำชิกช่วยตรวจสอบ ควำมสะอำดและดูแลสัตว์เลี้ ยง
ของประชำชนในวันที่เสด็จ ในส่วนของกำรประดับธง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลอง
ในจะดำเนินกำรจัดประดับธงต่อไป
ส่วนที่ 7 สืบเนื่องจำกได้มีกำรตรวจพบโรคพิษสุนัข บ้ำ ที่บ้ำนแม่แสลป หมู่ที่
19 ตำบลแม่สลองใน ทำงอำเภอแม่ฟ้ำหลวงจึงประกำศเป็นเขตภัยพิบัติ ซึ่งทำงหมู่บ้ำน
ได้พบสุ นั ขที่มีควำมดุร้ำย ไล่กัดสุนัขตัว อื่นเป็นจำนวน 42 ตัว จึงได้กำจัด และมีผ ล
ปรำกฏว่ำในวันที่ 4 มกรำคม 2561 สุนัขจำนวน 4 ตัวที่ถูกกัด มีอำกำรผิดปกติ จึงได้
นำส่งตรวจซึ่งผลออกมำ พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้ำ จึงทำให้ต้องมีกำรประกำศเขตภัยพิบัติ
ในวันที่ 5 มกรำคม 2561 และควบคุมไม่ให้เกิดกำรแพร่ ระบำด ทำงกรมควบคุมโรค
และปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จึงเข้ำควบคุมและตัดตอนกำรแพร่ระบำด
โรคพิษสุนัขบ้ำคืออะไร ?
โรคพิษสุนัขบ้ำหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงชนิดหนึ่ง เกิดจำกเชื้อไวรัสชื่อ เร
บีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง
ชะนี กระรอก ค้ำงคำว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอำกำรทำงประสำท โดยเฉพำะ
ระบบประสำทส่วนกลำง และถ้ำเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรำย ในปัจจุบันยังไม่มียำอะไรที่จะ
รักษำโรคพิษสุนัขบ้ำได้
คนติดโรคพิษสุนัขบ้ำจำกทำงใดได้บ้ำง คนสำมำรถติดโรคจำกสัตว์เหล่ำนี้ได้ 2 ทำงคือ
1.ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจำกน้ำลำยของสัตว์ที่เ ป็นโรคจะเข้ำสู่ร่ำงกำย
ทำงบำดแผลที่ถูกกัด
/2.ถูกสัตว์...
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2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย จะไม่ติดโรคจำกสัตว์
เหล่ำนั้น นอกเสียจำกว่ำบริเวณที่ถูกเลียจะมีบำดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วน
โดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้จะทำให้สำมำรถเป็นโรคพิษสุนัขบ้ำได้ รวมทั้งถูกเลียที่
ริมฝีปำกหรือนัยน์ตำ
โรคพิษสุนัขบ้ำ จะมีอำกำรอย่ำงไร
ในระยะ 2-3 วันแรก อำจมีไข้ต่ำ ๆ ต่อไปจะมีอำกำรเจ็บคอ เบื่ออำหำร อ่อนเพลีย คัน
หรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้ง ๆ ที่แผลอำจหำยเป็นปกติแล้ว ต่อไป
จะมีอำกำรตื่นเต้นง่ำย กระสับกระส่ำย ไม่ชอบแสงสว่ำง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง
กลื น ล ำบำก แม้ จ ะเป็ น ของเหลวหรื อ น้ำ เจ็ บ มำกเวลำกลื น เพรำะกำรเกร็ ง ตัว ของ
กล้ำมเนื้อที่ใช้ในกำรกลืน แต่ยังมีสติพูดจำรู้เรื่อง ต่อไปจะเอะอะมำกขึ้น และสุดท้ำยอำจ
มีอำกำรชัก เป็นอัมพำต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจำกส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลำย
ไปหมด
ข้อควรปฏิบัติภำยหลังจำกถูกสุนัขบ้ำหรือสัตว์ที่สงสัยว่ำบ้ำกัด
1. ล้ำงแผลทันทีด้วยน้ำสะอำด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วทำแผลด้วยน้ำยำพิ
วิดีน (เบตำดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ ไอโอดีน แล้วรีบไปปรึกษำแพทย์ทันที
2. ถ้ำสุนัขตำยให้นำซำกมำตรวจ ถ้ำหำกสุนัขไม่ ตำยให้ขังไว้ดูอำกำร 10 วัน
ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ส่วนกำรรักษำทำงสมุนไพรหรือ
แพทย์แผนโบรำณไม่สำมำรถป้องกันโรคได้ ไม่ควรรอดูอำกำรสุนัข เพรำะอำจสำยเกินไป
ที่จะฉีดวัคซีน
3. ในกรณีที่ติดตำมสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่ำ สั ตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนี
ไป หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้ จำเป็นต้องรับกำรฉีดวัคซีน
4. ผู้ที่ต้องมำรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำคือ มีบำดแผล ไม่ว่ำจะ
เป็นรอยช้ำเขียวหรือมีเลือดไหล แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตำ
ริมฝีปำก และผิวหนังที่มีแผลถลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่
อุ้มสุนัขไม่สำมำรถจะติดโรคได้
สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำจะมีอำกำรอย่ำงไร พบได้ 2 แบบคือ
1. แบบดุร้ำย มีอำกำรหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่น ๆ ถ้ำผูกโซ่หรือกักขังไว้
ในกรง จะกัดโซ่ กรง หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้อย่ำงดุร้ำย บำงครั้งสุนัขจะกัดจนฟันหักหรือลิ้น
เป็นแผล มีเลือดออก เมื่อแสดงอำกำรดุร้ำยได้ 2-3 วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขำหลังไม่มีแรง
เดินโซเซ และตำยในที่สุด
2. แบบเซื่องซึม มีอำกำรปำกอ้ำหุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล้ำ บำงครั้งมีสิ่งสกปรก
ติดอยู่และลิ้นห้อยออกมำนอกปำก มีอำกำรคล้ำยกระดูกติดคอ โดยเจ้ำของมักจะเอำมือ
ล้วงแต่ไม่พบกระดูก สุนัขจะเอำขำหน้ำตะกุยบริเวณแก้มปำกและคอบวม สุนัขจะลุกนั่ง
ยืน และเดินไปมำบ่อย ๆ กินของแปลก ๆ เช่น ใบไม้ ก้อนหิน หรือบำงตัวจะกินปัสสำวะ
ของตัวเอง ไม่กัด ถ้ำไม่ถูกรบกวน สุนัขแบบหลังนี้จะสังเกตอำกำรยำกมำก ดังนั้น หำก
สุนัขตำยโดยไม่ทรำบสำเหตุ ควรตัดหัวไปพิสูจน์ก่อนซึ่งในวันที่ 6 มกรำคม 2561 ได้
ดำเนินกำรกำจัดพำหะ โดยมีสุนัข จำนวน 106 ตัว แมว 50 ตัว เพื่อไม่ให้เกิด
/ผลกระทบ...
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ผลกระทบเป็นวงกว้ำง ซึ่งตำมระเบียบแล้วเมื่อตรวจพบ 1 หัวจะต้องฉีดยำควบคุมทั้ง
ตำบล องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลแม่ส ลองใน จึ งต้องดำเนินกำรฉีดยำป้องกันและพ่ น
สำรเคมี ต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในได้ดำเนินกำรจัดเก็บ
ข้อมูลสัตว์และฉีดวัคซีน แต่ยังมีบำงหมู่บ้ำนที่ไม่ได้ส่งเอกสำร เนื่องจำกจำเป็นจะต้องคีย์
เข้ำในระบบ จำนวน 27 หมู่บ้ำน แต่นำมำส่งให้เพียง 17 หมู่บ้ำน ซึ่งจะดำเนินกำรฉีด
วัคซีนให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 16 – 17 มกรำคม 2561 นี้
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย สามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
-รับรอง/ไม่รับรอง
กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัย
สำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2560 ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ
ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร
เมื่อไม่มีกำรซักถำมและแก้ไข จึงขอให้ลงมติในที่ประชุมด้วยกำรยกมือ

มติที่ประชุม

รับรอง จานวน 29 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 2 เสียง (ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน ครั้งนี้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
สมัย วิส ำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560 โดยมีมติ
รับรอง 29 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำ
ฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

3.1 รายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนรำยรับ – รำยจ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560 มีดังนี้
รำยรับ
ประมำณกำรไว้ที่ 110,000,000.- บำท
รับจริง
51,563,534.94 บำท
รำยจ่ำย
ประมำณกำรไว้ที่ 110,000,000.- บำท
จ่ำยจริง
22,896,381.26 บำท
/จ่ำยขำดเงิน...
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จ่ำยขำดเงินสะสม
ตุลำคม
2,379,000.- บำท
พฤศจิกำยน
331,000.- บำท
ธันวำคม
452,196.21
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 29,725,456.69 บำท
เงินทุนสำรองเงินสะสม 47,468,877.82 บำท
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.1 เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ตำมที่ได้ชี้แจ้งให้ทรำบไปแล้วในระเบียบวำระที่ 1

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

เรียน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในด้วยองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย มีควำมจำเป็นจะต้องโอน
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธี
งบประมำณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 ข้ อ 27 กำรโอนเงิ น
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ ง ก่อสร้ำ งที่ทำให้ ลั กษณะปริมำณ
คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติ ของ
สภำท้องถิ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 672,200.-บำท โดยมีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้
จึงเรียนมำเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในพิจำรณำอนุมัติกำร
โอนงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรต่อไป
(นำยปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
บัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน โอนครั้งที่ 14
1.
-แผนงำนเคหะและชุมชน
-งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-งบบุคลำกร
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
/ประเภทเงิน...
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-ประเภทเงินเดือนพนักงำน
-จำนวนเงินที่โอน 9,500.- บำท
ไปเป็น
-แผนงำนเคหะและชุมชน
-งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
-โต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้ จำนวน 2 ชุดๆละ 4,750 บำท โต๊ะเหล็กขนำดไม่น้อยกว่ำ 67
ซม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 107.5 ซม.
-จำนวนเงินที่โอนมำ 9,500.- บำท
โอนลดประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน ไปเป็นค่ำโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
จำนวน 2 ชุดๆละ 4,750 บำท โต๊ะเหล็กขนำดไม่น้อยกว่ำ 67 ซม. ยำวไม่น้อยกว่ำ
107.5 ซม. เป็นเงินจำนวน 9,500 บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2561
2.
-แผนงำนเคหะและชุมชน
-งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-งบบุคลำกร
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
-ประเภทเงินเดือนพนักงำน
-จำนวนเงินที่โอน 4,200.- บำท
ไปเป็น
-แผนงำนเคหะและชุมชน
-งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
-เก้ำอี้ผู้บริหำร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,200 บำท
-โอนลดประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน ไปเป็นค่ำเก้ำอี้ผู้บริหำร จำนวน 1 ตัวๆละ
4,200 บำท เป็นเงินจำนวน 4,200 บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2561
3.
-แผนงำนบริหำรทั่วไป
-งำนบริหำรทั่วไป
-งบดำเนินงำน
-หมวดค่ำใช้สอย
-ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
/ค่ำใช้จ่ำย...
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-ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น และสมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น เลื อ กตั้ ง ซ่ อ ม
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวนเงินที่โอน 300,000.- บำท
ไปเป็น
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
-ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
-โครงกำรเตรียมกำรรับเสด็จ ฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 3
จุด
-จำนวนเงินที่โอน 300,000.- บำท
โอนลดประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวด
อื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อม
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ไปเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเตรียมรับ
เสด็จ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 300,000 บำท เนื่องจำก
ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
4.
-แผนงำนบริหำรทั่วไป
-งำนบริหำรทั่วไป
-งบดำเนินงำน
-หมวดค่ำวัสดุ
-ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวนเงินที่โอน 100,000.- บำท
ไปเป็น
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
-ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
-โครงกำรเตรียมกำรรับเสด็จ ฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 3
จุด จำนวนเงินที่โอน 100,000.-งบประมำณหลังโอน 400,000.-บำท
โอนลดประเภทรำยจ่ ำ ยวั ส ดุ ง ำนบ้ ำ นงำนครั ว ไปเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยโครงกำร
เตรียมกำรรับเสด็จ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 100,000
บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
5.
-แผนงำนบริหำรทั่วไป
-งำนบริหำรทั่วไป
/งบดำเนิน...
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-งบดำเนินงำน
–หมวดค่ำตอบแทน
-ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-จำนวนเงินที่โอน 100,000.- บำท
ไปเป็น
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
-ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
-โครงกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 3
จุด จำนวนเงินที่โอน 100,000.-งบประมำณหลังโอน 500,000.-บำท
โอนลดประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไปเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเตรียมกำรรับเสด็จ ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 100,000 บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
6.
-แผนงำนบริหำรทั่วไป
-งำนบริหำรทั่วไป
-งบบุคลำกร
-หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)
-ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-จำเงินเงินที่โอน 70,000.- บำท
ไปเป็น
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
-ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
-โครงกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 3
จุด จำนวนเงินที่โอน 70,000.-งบประมำณหลังโอน 570,000.-บำท
โอนลดประเภทรำยจ่ำยเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไปเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเตรียกำรรับเสด็จ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่
หมู่ที่ 20 จำนวน 3 จุด จำนวน 70,000 บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
/7. แผนงำน...
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7.
-แผนงำนบริหำรทั่วไป
-งำนบริหำรทั่วไป
-งบบุคลำกร
-หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)
-ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-จำเงินเงินที่โอน 158,500.- บำท
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
-งบลงทุน
-หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
-ประเภทอำคำรต่ำง ๆ
-โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ (บ้ำนบอล) ขนำดกว้ำง 4.80 เมตร ยำว 6.90
เมตร ยกพื้น สูง 3.00 เมตร ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
-จำนวนเงินที่โอน 158,500.- บำท
โอนลดประเภทรำยจ่ำ ยเงิ น ค่ำ ตอบแทนสมำชิก สภำองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ไปเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ (บ้ำนบอล) ขนำดกว้ำง 4.80 เมตร ยำว
6.90 เมตร ยกพื้น สูง 3.00 เมตร ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สล
องใน อำเภอแม่สลองใน จังหวัดเชียงรำย จำนวน 158,500 บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้ง
งบประมำณไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ มีจุดไหนสงสัยหรือต้องการซักถามเชิญได้
เมื่อยังไม่มีท่านใดซักถาม ขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที ก่อนที่จะลงมติ ใน
หัวข้อที่ 4.2

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
ขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 29 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 2 เสียง (ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 โดยมีมติ รับรอง
29 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.3 กาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561

/เรียนประธำน...
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นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ สืบเนื่องจำกกำร
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 13
ธันวำคม 2560 นั้น ได้มีมติในที่ประชุม กำหนดสมัยกำรประชุมสมัยสำมัญสมัยที่ 1 ใน
ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ 2561 นั้น จึงขอให้ ในหัวข้อที่ 4.3 กำหนดสมัยกำร
ประชุมสมัยสำมัญ ประจำปี 2561 ไปกำหนดสมัยกำรประชุมในกำรประชุมช่วงที่ทำง
สภำฯได้กำหนดไว้ต่อไป

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.4 ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี

นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เพื่อให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ของ
องค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลแม่ส ลองใน มีผลบังคับใช้ และใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
อำศัยอำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (4) จึงอนุมัติแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับมำตรฐำน กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว
และกำรบริกำรสู่ประชำคมอำเซียน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุ ทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 แผนงำน เคหะและชุมชน
1. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแสนใจ หมู่ 7-บ้ำนแสน
ใจพัฒนำ หมู่ 22
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับประชำชน คอนกรี ต เสริ ม
เหล็กยำว 4,850 เมตร เป็นเงิน 16,300,000.- บำท
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพะน้อย หมู่ 12
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับประชำชน คอนกรี ต เสริ ม
เหล็กยำว 2,300 เมตร เป็นเงิน 7,700,000.- บำท
3. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภูเขำ วำงท่อพีวีซี ขนำด 2 นิ้ว ชั้น
13.5 ยะทำง 2,000 เมตร ขนำด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทำง 1,000 เมตร บ้ำนผำเดื่อ
หมู่ 6

/เพื่ออำนวย...
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เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้มีน้ำประปำใช้ - ท่อพีวีซี ขนำด 2 นิ้ว ชั้น 13.5
ยะทำง 2,000 เมตร ขนำด 3 นิ้ ว ชั้ น 8.5 ระยะทำง 1,000 เมตร เป็ น เงิ น
418,000.- บำท
4. โครงกำรจัดซื้อท่อประปำ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนำด 2 นิ้ว ระยะทำง 1,200
เมตร จำนวน 2,410 ท่อน บ้ำนแสนใจ หมู่ 7
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้มีน้ำประปำใช้ ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนำด 2 นิ้ว
ระยะทำง 1,200 เมตร จำนวน 300 ท่อน เป็นเงิน 37,400.- บำท
5. โครงกำรจัดซื้อท่อประปำ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนำด 6 นิ้ว ระยะทำง 80 เมตร
บ้ำนสำมแยก หมู่ 24
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้มีน้ำประปำใช้ เป็นเงิน 46,300.- บำท
6. โครงกำรเทลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำโต่ หมู่ 20
-จุด1 (ใน รร.ตชด.ทอท.นำโต่) กว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 31 เมตร
-จุด2 (ใน รร.ตชด.ทอท.นำโต่) กว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 60 เมตร
-จุด3 (ใน รร.ตชด.ทอท.นำโต่) กว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 122
เมตร และเทลำนคอนกรีต กว้ำง 10 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 10 เมตร
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
เป้ำหมำย(ผลผลิตโครงกำร)
- จุด1 (ใน รร.ตชด.ทอท.นำโต่) กว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 31
เมตร
-จุด2 (ใน รร.ตชด.ทอท.นำโต่) กว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 60 เมตร
-จุด3 (ใน รร.ตชด.ทอท.นำโต่) กว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 122
เมตร และเทลำนคอนกรีต กว้ำง 10 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 10 เมตร
เป็นเงิน571,000.- บำท
7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโป่งไฮ หมู่ 21
-จุด1 (ใน รร.ตชด.) กว้ำง 4 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 65 เมตร
-จุด2 (ใน รร.ตชด.) กว้ำง 4 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 40 เมตร
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
เป้ำหมำย(ผลผลิตโครงกำร)
-จุด1 (ใน รร.ตชด.) กว้ำง 4 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 65 เมตร
-จุด2 (ใน รร.ตชด.) กว้ำง 4 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 40 เมตร
ในกำรปรั บ ปรุ งแผนพัฒ นำสี่ ปี นี้ เนื่อ งจำกไม่ มีอยู่ ในแผนเดิ มจึ งต้ องมีกำรปรับ ปรุ ง
แผนพัฒนำสี่ปีเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่อยู่เสมอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 29 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 2 เสียง (ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)
/ขอประกำศ...
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นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในปรับปรุงแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีมติ รับรอง 29 เสียง ไม่รับรอง –
เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ)
4.5 จ่ายขาดเงินสะสม
เรียน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ด้ ว ยองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง
จังหวัดเชียงรำย มีควำมจำเป็นจะต้องตั้งงบประมำณ ประจำปี 2561 จ่ำยขำดเงิน
สะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้
จ่ำยเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้ ก ระท ำได้ เ ฉพำะกิ จ กำรซึ่ ง อยู่ ใ นอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็น
กำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำม
เดือดร้ อนของประชำชน ทั้งนี้ต้องเป็น ไปตำมแผนพัฒ นำขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่ งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้ รับอนุ มัติให้ ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ ว องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นต้องดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
โดยปฏิบัติตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1438 ลง
วันที่ 10 มีนำคม 2559 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวันที่
31 ตุ ล ำคม 2559 เรื่ อ งกำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น สะสมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร่งพื้นฐำน เศรษฐกิจและ
สังคมภำยในท้องถิ่น ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559
ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ย อดเงิ น สะสมคงเหลื อ เพี ย ง
พอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงิน
สะสมให้คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง และเสถียรภำพในระยะยำว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในมีเงินสะสม ณ 31 ธันวำคม
2560 มียอดจำนวน 29,725,456.69.-บำท องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลอง
ในจึงขอจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวน
501,700.- บำท ในปีงบประมำณ 2561
จึงเรี ย นมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้ ส ภำองค์กำรบริหำรส่ ว นตำบลแม่ส ลองใน
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมปีงบประมำณ 2561 ต่อไป
/นำยปิยะเดช...
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นำยปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
1.ปรั บ ปรุ งซ่อมแซมระบบประปำภูเขำ วำง ท่อพีวีซี ขนำด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5
ระยะทำง 2,000 เมตร ,ขนำด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทำง 1,000 เมตร บ้ำนผำเดื่อ
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 4 1 8 , 0 0 0 . บำท
2.จัดซื้อท่อประปำ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนำด Ø 2" ระยะทำง 1,200 เมตร จำนวน 300
ท่อน บ้ ำนแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ส ลองใน อำเภอแม่ฟ้ำ หลวง จังหวัดเชียงรำย
จำนวน 37,400.- บำท
3.จัดซื้อท่อประปำ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนำด Ø 6" ระยะทำง 80 เมตร บ้ำนสำมแยก หมู่ที่
24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยจำนวน 46,300.-บำท
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอทำงฝ่ำยบริหำรชี้ แจงเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภูเขำ วำง
ท่อพีวีซี บ้ำนผำเดื่อ เนื่องจำกทรำบมำว่ำก่อนหน้ำได้มีกำรวำงท่อไปแล้ว แล้วเกิดปัญหำ
ท่อไม่สำมำรถรับแรงดันได้ประกำรได โปรดชี้แจ้ง

นายสมนึก เชอมื่อ
ส.อบต.หมู่ที่ 7

เรี ย นประธำนสภำที่ เ คำรพและสมำชิ ก สภำฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ในส่ ว นของ
แผนพัฒนำสี่ปีของหมู่ที่ 7 บ้ำนแสนใจ นั้นเป็น กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ จำกหัวข้อที่ 4.4
เป็น โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแสนใจ หมู่ 7-บ้ำนแสนใจ
พัฒนำ หมู่ 22 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยำว 4,850 เมตร มีที่มำที่ไปอะไรยังไงขอให้
ฝ่ำยบริหำรชี้แจ้งให้ทรำบโดยทั่วกัน
เรี ย นประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ ในส่ วนของกำร
ปรั บ ปรุ งแผนนั้ นตำมที่เ จ้ำหน้ำที่วิ เครำะห์ นโยบำยและแผนได้ชี้แจงไปนั้ น เป็ นกำร
เพิ่ ม เติ ม แผนที่ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม นั้ น หมำยควำมว่ ำ เป็ น ควำมต้ อ งกำรเร่ ง ด่ ว นของ
ประชำชนในพื้นที่จึงต้องมีกำรปรับปรุงแผน ส่วนแผนเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ก็จะยังคงอยู่ใน
แผนพัฒนำสี่ปีดังเดิม

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

นายสมนึก เชอมื่อ
ส.อบต.หมู่ที่ 7

เรี ย นประธำนสภำที่ เ คำรพและสมำชิ ก สภำฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง
เนื่องจำกกำรว่ำงท่อประป่ำ หรือถนนต่ำงๆ ขอให้ติดตำมผู้รับเหมำ ในกำรก่อสร้ำงหรือ
ส่งท่อประปำเพื่อรับผิ ดชอบในกรณีที่เกิดควำมเสียหำย และควรจะมีแนวทำงในกำร
ป้องกันสำหรับผู้รับเหมำที่ทำงำนได้แย่และไม่ใส่ใจงำนที่ได้ทำ

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ ตำมระเบียบแล้วเรำ
ไม่สำมำรถสั่งห้ำมไม่ให้เข้ำมำประมูลงำนได้ แต่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ก็ มีระเบียบรองรับโดยกำรปรับ และหักค่ำงำน ควำมเป็นจริงทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่สลองใน ก็ได้กำชับผู้รับเหมำในกำรก่อสร้ำงไม่ว่ำจะเป็นถนน หรืออำคำรต่ำงๆ
บำงครั้ ง ใน ขณะที่ ช่ ำ งอยู่ ห น้ ำ งำนผู้ รั บ เหมำก็ ท ำงำนดี พอช่ ำ งกลั บ ก็ เ ป็ น อี ก อย่ ำ ง
ในตอนนี้จึงมีกำรเจำะถนนเพื่อตรวจงำน
/เรียนประธำน...
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นายองอาจ ตะห่อ
ส.อบต.หมู่ที่ 22

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ สืบเนื่องจำกกำร
ปรึกษำเรื่องกำรก่อสร้ำง ถนน คสล เนื่องจำกผู้รับเหมำทำงำนแล้วมีกำรตรวจรับงำนจ้ำง
โดยกำรขุดเจำะเพื่อดูคุณภำพนั้น ทำงหมู่ ที่ 22 เห็นทำงช่ำงเจำะไม่กี่จุด บำงครั้งก็แจ้ง
ว่ำเครื่องเจำะเสีย บ้ำง ส่งซ่อมบ้ำง จึงไม่เข้ำใจเหตุผลว่ำทำไมทำง ผอ.ช่ำงไม่เสนอในกำร
จัดซื้อเครื่องเจำะถนน เข้ำมำยังสภำฯ เพื่ ออนุมัติในกำรจัดหำเพื่อนำมำทดแทนเวลำ
เครื่องเก่ำชำรุดเสียหำย

นายทศพล บุญเลิศทรัพย์ทวี
ส.อบต.หมู่ที่ 6

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสริม
1.ไฟกิง่ หรือไฟฟ้ำสำธำรณะขอให้ทำงฝ่ำยช่ำงเข้ำไปซ่อม
2.เรื่องของกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติทำงอบต.สนับสนุนไปยังศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กอย่ำงไร
3.เรื่องของถนนที่ตัดผ่ำนเลี่ยงดินสไลด์ซึ่งในตอนนี้เจ้ำของที่ไม่ให้ผ่ำนและได้
อ้ำงว่ำคุยกับนำยกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.ถนน คสล.ที่จะเข้ำทำงกำรเกษตร 500 เมตร ผู้มีรับเหมำแล้วหรือยัง
5.เรื่องของท่อประปำภูเขำ เนื่องจำกได้มีกำรกำหนดขนำดควำมหนำของท่อ
พีวีซี อยู่ที่ 8.5 ชั้น จึงทำให้ไม่สำมำรถรับแรงดันน้ำได้ ซึ่งผู้รับเหมำก็ได้ส่งท่อตำมที่ได้
กำหนดจึงทำให้ไม่สำมำรถเรียกร้องในระยะเวลำประกันได้ จึงเป็นเหตุให้มีกำรจ่ำยขำด
เพิ่มเติมดังกล่ำว
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

เรื่ อ งที่ 1 ไฟฟ้ ำ สำธำรณะ เนื่ อ งจำกในพื้ น ที่ มี ทั้ ง หมด 27 หมู่ บ้ ำ นแต่ ล ะ
หมู่บ้ำนก็อยู่ห่ำงไกลกัน จึงทำให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีอยู่ 3 – 4 คน ดำเนินกำรไม่ทัน และใน
พื้นที่ เป็นภูเขำมีลมแรงจึงทำให้ไฟฟ้ำสำธำรณะเสียอยู่บ่อยๆ คำดว่ำอำจใช้เวลำสักระยะ
ในกำรดำเนินกำรตำมลำดับที่ได้รับแจ้งมำ
เรื่องที่ 2 ในกำรอุดหนุนวันเด็กเรำให้เป็นขนมไม่ได้ให้เป็นตัวเงิน ซึ่งทั้งหมด
เป็นงบประมำณ ทั้งสิ้น 150,000.- บำท
เรื่องที่ 3 มอบหมำยให้รองนำยกเดินทำงเข้ำไปดูอีกครั้ง
เรื่องที่ 4 เรื่องท่อ PVC ซึ่งทำงช่ำงก็ได้ออกแบบตำมมำตรฐำนของช่ำง ซึ่ งทำง
ผู้รับเหมำก็ได้ส่งของตำมที่ออกแบบหรือกำหนดไว้ แต่มันเกิดควำมเสียหำยจำกแรงดัน
ของน้ำที่สูงจึงทำให้ท่อ PVC ที่กำหนดไว้ไม่อำจรับแรงดันได้

นายกรัสวัน วิชาทยานนท์
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องขอกำรเจำะ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
ถนน หรือกำรตรวจสอบ ขอยกตัวอย่ำงที่บ้ำนอำโย๊ะ เนื่องจำกช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรทำถนน
ทั้งหมด 3 - 4 ช่วง และทั้งหมดที่ทำไปควำมหนำของถนนไม่ได้ จึงมีกำรลดค่ำงำนต่ำงๆ
ลง จึงได้มีผู้เสนอให้ว่ำหำกมีกำรผสมปูนได้ที่เวลำเจำะแล้วจะออกมำเป็นแท่ง แต่ที่เจำะ
ออกมำมันแตกละเอียด ซึ่งมันจะส่งผลเสียมำยัง ส.อบต. เนื่องจำกชำวบ้ำนจะมอง ส.
อบต.ในทำงที่ไม่ดี จึงขอฝำกให้ฝ่ำยบริหำรดูแลด้วย
ในส่วน โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแสนใจ หมู่ 7-บ้ำน
แสนใจพัฒนำ หมู่ 22 คอนกรีตเสริมเหล็กยำว 4,850 เมตร เป็นเงิน 16,300,000./บำท นั้น...
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บำท นั้น แท้จริงแล้วได้มีกำรเสนอมำยังสภำฯในกำรก่อสร้ำงแบบเป็นช่วงๆ แต่สมำชิก
สภำฯ ได้ปฏิเสธไป เนื่องจำกจะทำให้ขำดช่วง จึงได้ร้องขอให้ทำทั้งเส้น ซึ่งก็ได้รับควำม
ใส่ใจจำกฝ่ำยบริหำร เนื่องจำกถนนเส้นนี้พุพังเสียหำยจนแทบจะไม่สำมำรถสันจรไปมำ
ได้แล้ว
ในอี กเรื่อง เรื่อ งของท่ อ PVC นั้น นำนหรือ ยัง ถ้ำ ยังไม่ห มดระยะเวลำ
รับประกันทำงห้ำงก็ต้องรับผิดชอบ เท่ำที่ดูแล้วจึงอยำกให้ชี้แจงสักนิด
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ ตำมที่ท่ำนสมำชิก
สภำฯ หมู่ที่ 8 ท่ำ นกรั ส วัน กล่ ำวมำนั้น ถนนที่เ จำะออกแล้ ว ไม่ ผ่ ำ นนั้น ถู กปรั บไป
มำกกว่ำ 100,000.- บำท และต้องให้ วิศวกร เซ็นรับรอง ทำงองค์กำรบริหำรส่ว น
ตำบลแม่สลองใน จึงจะให้งำนนั้นผ่ำน

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ในขณะนี้ยังอยู่ ในหั วข้อที่ 4.5 จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณ 501,700.- บำท มี
ทั้งสิ้น 3 โครงกำร ขอมติโดยกำรยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 29 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 2 เสียง (ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม รับรอง 29 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง(ประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ)
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนขอชี้แจ้งเรื่องของเครื่องเจำะเนื่องจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่สลองใน ได้จัดซื้อมำตั้งแต่ปี 2548 แล้ว และได้ตั้งงบจัดซื้อเครื่องใหม่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ได้ร้องขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ช่วยตรวจสอบกำรทำงำนของ
ผู้รับเหมำ เนื่องจำกช่ำงมีเพียง 2 คน ตอนที่ไปดู ทำงผู้รับเหมำก็ทำตำมแบบพอกลับก็
อำจจะเป็นอีกแบบ ส่วนถนนของหมู่ที่ 8 นั้นได้มีกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรแล้วว่ำจะ
ดำเนินกำรอย่ำงไร จนในที่สุด ให้ผู้รับเหมำหำวิศวกรมำรับรองถนนที่ ทำนั้นก่อนจึงจะให้
ผ่ำน ปรำกฏว่ำผู้รับเหมำมีวิศวกรเซ็นรับรองมำ จึงให้งำนนั้นผ่ำน และเรื่องที่ประปำ
หมู่บ้ำนนั้น เนื่องจำกเกินควำมคำดหมำยเนื่องจำกไม่ได้สอบถำมทำงสมำชิกสภำฯ ก่อน
ว่ำชั้น 8.5 สำมำรถรับแรงดันได้ไหม จึงออกแบบให้เป็นชั้น 8.5 ซึ่งผลออกมำไม่สำมำรถ
รับแรงดันน้ำได้จึงทำให้ท่อแตก จริงแล้วผู้รับจ้ำงส่งงำนตำมที่คิดทั้งหมดแต่แรงดันน้ำมัน
เยอะซึ่งผู้รับจ้ำงก็ได้ส่งงำนตำมแบบที่ทำไว้จริง จึงได้ร้องขอต่อสภำฯในกำรจ่ำยขำยเงิน
สะสมในครั้งนี้ ซึ่งเป็น ท่อ PVC ชั้น 13.5 ทั้งหมดจึงขอนำเรียนชี้แจ้ง

นายจานอง ปองดอง
ผู้อานวยการกองช่าง

นายนพณัฐ อายิง
ส.อบต.หมู่ที่ 22

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องของถนน จริง
แล้ ว อยำกให้ ทำงผ่ ำยช่ำงเข้ ำไปตรวจสอบเวลำ ผู้ รับเหมำเอำหิ น หรือทรำยไปลงไว้
เนื่องจำกบำงครั้งอำจเป็นทรำยแม่น้ำคำ มีเศษไม้ เศษแก้ว ซึ่งมันต่ำงจำกทรำยที่เรำใช้
สร้ำงบ้ำนเป็นอย่ำงมำก
/เรื่องที่ 2...

21
เรื่องที่ 2 ตำมที่ช่ำงแจ้งให้ ส.อบต.ช่วยดูผู้รับเหมำด้วยนั้น เนื่องจำก ผญบ.หมู่
ที่ 22 เป็นผู้รับเหมำด้วยบำงครั้งจึงไม่แ จ้งไปยังประชำคมหมู่บ้ำน และส.อบต. จึงขอให้
แจ้ง ส.อบต.โดยตรงแทน
เรื่องที่ 3 ในกำรเชิญประชุมของให้ส่งเป็นลำยลักษณ์ อักษร เนื่องจำกส่งทำง
ไลน์ ส มำชิ ก สภำฯบำงท่ ำ นอำจไม่ มี ไ ลน์ จึ ง ขำดกำรประชุ ม อย่ ำ งเช่ น ตั ว ผมต้ อ งโทร
สอบถำมท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอื่น
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

ในส่ ว นของกำรแจ้ ง กำรประชุ ม นั้ น ตำมหลั ก แล้ ว จะแจ้ ง ทั้ ง 2 ทำงคื อ ทำง
จดหมำย และทำงไลน์ ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้มันกระชั้นชิดมำกทำให้แจ้งทำง จดหมำยไม่
ทัน จึงขออภัยในที่นี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ำ เนื่อง ที่ตรวจพบนั้นเป็นหมู่บ้ำนที่ไม่ได้ส่งเอกสำร
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจึงทำให้ ต้องประกำศเขตภัยพิบัติ จึงขอควำมกรุณท่ำน
สมำชิกสภำฯ งดกำรลงสื่อเพื่อป้องกันกำรตื่นตระหนก ซึ่งในขณะนี้ สุนัขและแมว ก็ถูก
ปศุสัตว์ดำเนินกำร กำจัดไปหมด
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกเกิดโรคพิษสุนัขบ้ำ ที่บ้ำนแม่แสลบ หมู่ที่ 19 จึงได้
ประกำศให้หมู่บ้ำนแม่แสลบเป็นเขตภัยพิบัติชั่วครำว และได้มีกำรสุ่มส่งตัวอย่ำงสุนัขเข้ำ
ตรวจ แล้ ว พบว่ำมีสุ นัข เป็นโรคพิษสุ นัขบ้ำจำนวน 4 ตัว ซึ่งโรคพิษสุ นัขบ้ำ เป็นโรค
ร้ำยแรง ซึ่งเป็นแล้วไม่มีทำงรักษำได้ ในส่วนของกำรดำเนินกำรขั้นต่อไป จะดำเนินกำร
ฉีดวัคซีนให้แก่ สุนัข และแมว ทั้งหมดทุกหมู่บ้ำน ทุกตัว ทั่วทั้งตำบลแม่สลองใน ในวันที่
16 และ 17 มกรำคม 2561 ในวัน ที่ 16 มกรำคม 2561 จะมีห มู่ บ้ำนทั้ งสิ้ น 9
หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้ำนหินแตก หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยผึ้ง หมูที่ 5 บ้ำนห้วยมุ หมู่ที่ 8
บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ หมู่ที่ 15 บ้ำนอำแหละ หมู่ที่ 12 บ้ำนพะน้อย หมู่ที่ 17 บ้ำนห้วย
โย หมู่ที่ 27 บ้ำนหินคำ จึงขอแจ้งผ่ำนท่ำนสมำชิกสภำฯ มำรับเจ้ำหน้ำที่ ที่สนำมกีฬำ
ตำบลเทอดไทย เพื่อนำเจ้ำหน้ำที่เข้ำสู่พื้นที่หมู่บ้ำน ส่วนในของโซนล่ำงได้แก่ หมู่ที่ 6
บ้ำนผ่ำเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนใจ หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 22 บ้ำนแสนใจพัฒนำ จะ
ดำเนินกำรก่อนวันที่ 16 มกรำคม นี้ และในวันที่ 17 มกรำคม 2561จะดำเนินกำรเก็บ
ตกหมู่บ้ำนดังนี้ หมู่ที่ 14 บ้ำนเล่ำลิ่ ว หมู่ที่ 20 บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 21 บ้ำนโป่งไฮ หมู่ที่
26 บ้ำนห้วยกระ และสุดท้ำยที่ บ้ำนหัวแม่คำ และบ้ำนสันมะเค็ด ส่วนของบ้ำนหมู่ที่
16 บ้ำนจะคำน้อย หมู่ที่ 13 บ้ำนต้นม่วง และหมู่ที่ 24 บ้ำนสำมแยก ไม่ได้อยู่ในแผน
เนื่องจำกมีกำรดำเนินกำรไปแล้ว

อนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ
ปศุสัตว์อาเภอแม่ฟ้าหลวง
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ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ำ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นอย่ำงยิ่ งจึงขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ
คอยประสำนงำนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้ำนของท่ำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและดูแลให้
เป็นระเบียบเพื่อควำมเรียบร้อยต่อไป
/เรียนประธำน...
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ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข

เรี ย นประธำนสภำที่ เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ ทรงเกีย รติ เอกสำรในกำร
จัดเก็บข้อมูล สุนัข และแมวที่ท่ำนได้รับไปนั้นขอให้ทำกำรบันทึกรำยชื่อสุนัขและแมว
แล้วนำส่ งคืนมำยังทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน เพื่อจะได้ดำเนินกำรคีย์
ข้อมูลลงในระบบต่อไป

นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
เรี ย นประธำนสภำที่ เคำรพและสมำชิ กสภำฯ ผู้ ท รงเกี ยรติ ก ระผมมีเ รื่อ งที่
รองปลัดองค์การบริหารส่วน จะแจ้งให้ทรำบในระเบียบวำระอื่นๆนี้ อยู่ 2 เรื่อง คือ
ตาบลแม่สลองใน
1.เรื่องของกำรกำจัดขยะซึ่งทำงท่ำนนำยอำเภอแม่ฟ้ำหลวงได้กำชับในที่ประชุมหัวหน้ำ
ส่ว นรำชกำรในเรื่องของขยะอันตรำยซึ่งในตำบลแม่ส ลองใน ได้มีถังขยะรองรับขยะ
อันตรำยประจำจุดอยู่ในทุกหมู่บ้ำนจึง ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ แจ้งให้ทำงประชำชนใน
พื้นที่รับทรำบโดยทั่วกันเพื่อให้นำขยะอันตรำยไปทิ้งในจุดที่เตรียมไว้
2.ทำงบ้ำนหินแตกได้ร้ องขอให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในออก ข้อบังคับ
ต่อผู้ประกอบกำร ในเรื่องของกำรขนดินซึ่งทำให้ตกเรี่ยรำด และทำให้เกิดอุบัติเหตุถนน
ลื่น จึงขอเน้นย้ำว่ำเรำมี พรบ.ควบคุมรักษำควำมสะอำด จึงขอให้ทำงหมู่บ้ำนได้พูดคุย
หรือประชำคมกันก่อนเพื่อจะได้ดำเนินกำรในขั้นถัดไป
3.โครงกำรศึกษำดูงำน ตำมโครงกำรพัฒ นำตำบลต้นแบบด้ำนกำรพัฒ นำสั งคมและ
สวัสดิกำรสังคม ด้ำนกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพให้แก่กลุ่มสตรี เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส
ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยมีท่ำนนำยกปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ได้
เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรจัดสร้ำงดำเนินกำรโครงกำรต้นแบบนี้ จึงได้จัดโครงกำรตำม
โครงกำรพัฒนำตำบลต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำสังคมฯ ในระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม – 4
กุมภำพันธ์ 2561 โดยกลุ่มเป้ำหมำยจะเป็น เจ้ำหน้ำที่ อบต. เจ้ ำหน้ำที่ สำธำรณสุข
เจ้ำหน้ำที่ สปสช เกษตร ฝ่ำยปกครอง ฯ รวมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 30 จะอบรมที่
โรงแรมบ้ำนดู่ รีสอทร์ เช้ำวันที่ 31 เดินทำงไปยังจังหวัดชนบุรี ศึกษำดูงำนในวันที่ 1
กุมภำพันธ์ ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ ศึกษำดู งำนที่จังหวัดระยอง และในวันที่ 3 กุมภำพันธ์
เดินทำงกลับเชียงรำย เป็นกำหนดกำรคล่ำวๆ ท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดประส่งที่จะเข้ำ
ร่วมโครงกำรให้แจ้งควำมประสงค์ที่ นำงสำววิมลวัลย์ วิชำทยำนนท์ ได้
นายบุญชัย ชัยจอง
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ท่ำนใดต้องกำรเพิ่มเติมให้ระเบียบวำระที่ 5 หรือไม่

ปิดประชุม

เวลำ 14.50 น.

เมื่อไม่มีท่ำนใดเสริมในระเบียบวำระที่ 5 นั้น ขณะนี้เวลำ 14.40 น.ขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำฯ ที่เสียสละเวลำทำหน้ำที่และพัฒนำพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน ขอให้ทุกท่ำนเดินทำงกลับโดยปลอดภัย

/ลงชื่อ...
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