บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 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
32
33

ชื่อ
นำยบุญชัย
นำยวรวิทย์
นำยวิทยำ
นำยภูมิรพี
นำยสงกรำนต์
นำยฉัตรชัย
นำยอำฉิ
นำยอะซือ
นำยอนุสรณ์
นำยทศพล
นำยธีรชำติ
นำยกรัสวัน
นำยเกียรติศักดิ์
นำยประสงค์
นำยอำเซำะ
นำยเลำซำง
นำยอำล่อ
นำยจิรำยุ
นำยอำะเกำะ
นำงสำวรัตติกำล
นำงสำวเกสร
นำยอำยิ
นำยวงศพัทธ์
นำงสำวอำหวำ
นำยสมฤทธิ์
นำยไพบูลย์
นำยเซียวเปำ
นำยประเสริฐ
นำยสุวินัย
นำยนพณัฐ
นำยองอำจ
นำยพงศกร
นำยสุรัตน์

สกุล
ชัยจอง
อินทพันธ์
ปรีชำสกุลพงศ์
ระหงกันทร
ลองใจคำ
กิตติคุณโตมร
หมี่เช
แซ่จัง
แซ่เจ้ำ
บุญเลิศทรัพย์ทวี
พนำนุรักษ์สกุล
วิชำทยำนนท์
วีระวัฒน์พงศธร
มำเยอะ
มำเยอะ
แซ่เล
แชมือ
ต๊ะแช
มูแล
แสงอยู่
แซ่เฉิ่ง
ตำฮอง
มำเมอะ
เพียเมี้ย
แลเฉอกุ
รัตนเลิศสกุล
แซ่ลี
แซ่จำง
ลำหู่
อำยิง
ตะห่อ
ฤกษ์ทวีทรัพย์
วูซือ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
เลขำนุกำรสภำฯ
รองประธำนสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3
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 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11
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 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
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34
35

นำยอำตี
นำยศิวดล

อำเคอ
อำเคอ

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 26
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 26

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
นำยชำญชัย
นำยสมนึก
นำยเรืองศักดิ์
นำยอำเบียว
นำยอำโย
นำยชัยวัฒน์

สกุล
โชตระกำรกุล
เชอมื่อ
กิริยำบูรณ์
อิทธิวัฒนำกุล
เพียเมี้ย
ลำเช

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ ชื่อ
1 นำยปิยะเดช
2 นำยไชยำ
3 นำยสมชำย
4 นำยจำนอง
5 นำยสงกรำนต์
6 นำยสมชำติ
7 นำยทวีเกียรติ
8 นำยศุภโชค
9 นำยจิรำยุทธ
10 นำงนุชฎำ
11 นำยประพันธ์
12 นำงสำวสุริษำ
13 นำยกรวิชญ์
14 นำงพิมพ์ผกำ
15 นำงสำวปุณฑริก
16 นำงสำวกณิษฐำ
17 นำยสมพงษ์
18 นำยอำเตะ

สกุล
เชิงพิทักษ์กุล
แสนเหลี่ยว
ดวงติ๊บ
ปองดอง
กันทะจิตร์
แซ่ลี้
เมฆบนจันทร์
สวัสดี
ปัญญำใจ
อรุณจิตติ
รุ่งเรืองชนะรัตน์
เพียรำช
นิมิตกันย์
เนตรสุวรรณ
พรเจริญสำธิต
เมืองใจ
ชำนิกันทร
เตโชวนิชกิจ

ตำแหน่ง
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 16
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 16
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 19
ตำแหน่ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 6
เจ้ำหน้ำที่ พม.
เจ้ำหน้ำที่ พม.
เจ้ำหน้ำที่ พม.

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 21
เจ้ำหน้ำที่ พม.
เจ้ำหน้ำที่ พม.
เจ้ำหน้ำที่ พม.
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 22

เริ่มประชุม15 เวลา 09.00 น.
นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
-------------------------------------/ด้วยมติ...
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ด้ว ยมติที่ป ระชุม สภำองค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำบลแม่ส ลองใน สมัย
วิส ำมัญ ประจ ำปี สมัย วิส ำมัญ สมัย ที ่ส ำม ประจ ำปี พ.ศ.2560 เมื ่อ วัน ที ่ 27
พฤศจิก ำยน 2561 ได้กำหนดสมัย ประชุม สภำองค์ก ำรบริห ำรส่ วนตำบล สมัย
สำมัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2561 มีกำหนด 15 วัน ระหว่ำงวันที่ 1 - 15
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3)
ดั ง นั้ น อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 วรรคแรก แห่ ง
พระรำชบั ญญัติส ภำตำบล และองค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พงศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
จึงเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ สลองใน สมัยสำมัญประจำปี สมัยที่
หนึ่งประจำปี พ.ศ.2561 มีกำหนด 15 วัน ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ 2561
ทั้งนี้ สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในจะแจ้งกำหนดวันนัดประขุมให้ทรำบอีก
ครั้ง
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
(นำยบุญชัย ชัยจอง)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕61
**********************
ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในได้มีมติในกำรประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกำยน ๒๕60 กำหนดให้กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕61 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 – 15
กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลำประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น อำศัย
อำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๓ นัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์
2561 เวลา ๐๙.๐๐ น.
อนึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้า ร่วมรั บฟังการประชุม
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนดให้ผู้ที่ประสงค์
เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้
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๑. ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นสถำนที่ที่ควรแก่กำรเคำรพ สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล หรือประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถเข้ำร่วม
รับฟังกำรประชุมได้ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแต่งกำยสุภำพ ประพฤติตนให้
เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. สมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล ที่จะ
เข้ำร่วมกำรประชุมสภำท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกำกีคอพับ
๓. ห้ำมผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภำพ กล่ำวคำหยำบคำย เสียดสี หรือใส่ร้ำย
๔. ห้ำมผู้ใดแสดงกิริยำอันน่ำรังเกียจ
๕. ห้ำมผู้ใดก่อกวนควำมสงบเรียบร้อย หรือกระทำกำรให้เสื่อมเสีย
เกียรติของที่ประชุมหรือจงใจกระทำกำรใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจกำรของที่ประชุม
สภำท้องถิ่น
๖. ห้ำมผู้ใดพกพำอำวุธเข้ำมำในที่ประชุมสภำท้องถิ่น
๗. ห้ำมผู้ใดขัดคำสั่งของประธำนสภำท้องถิ่น
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
(นำยบุญชัย ชัยจอง)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
บั ด นี้ ข อเรี ย นเชิ ญ ท่ ำ นประธำนสภำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอสวัส ดีท ่ำ นสมำชิก สภำองค์ก ำรบริห ำรส่ว นต ำบลแม่ส ลองในท ุก ท่ ำ น
ตำมที่ได้กำหนดสมัยกำรประชุมสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ได้มีมติในกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกำยน ๒๕60 จึงขอเปิดประชุส ภำองค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลแม่ส ลองใน
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ลาออกจากตาแหน่ง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

1.2 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมรายครัวเรือน

นางปุณฑริก
พระเจริญสาธิต
เจ้าหน้าที่ พม.

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมที่ประชำชนในพื้นที่ได้ลงทะเบียนคนจนไว้ ซึ่งในตอนนี้ทำง
รัฐบำลได้เน้นย้ำให้กระทรวงพัฒนำสังคมออกสำรวจผู้ที่ยำกจนจริง หรือผู้ที่มีรำยได้อยู่

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน หมู่ที่ 12 นำยประพันธ์ รุ่ง
เรื่องชนะรัตน์ ลำออกจำกตำแหน่งเพื่อลงสมัคร ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนพะน้อย

/แล้วจึงต้อง...
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แล้ ว จึ ง ต้ อ งขอควำมร่ ว มมื อ ผู้ น ำชุ ม ชน ลงพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะหมู่ บ้ ำ นโดยมี ร ำยชื่ อ จำก
ประชำชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งจะทำกำรลงพื้นที่ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 23 กุมภำพันธ์
2561 นี้ ซึ่งจะมีกำรจับ จุดพิกัด GPS ซึ่งจะต้องนำส่งไปยังกระทรวง ซึ่งสำมำรถเพิ่มผู้ที่
มีควำมยำกจนเข้ำไปได้อีก หำยำกจนจริง
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ตำมทีนำงปุณฑริก พระเจริญสำธิต เจ้ำหน้ำที่ พม.ได้แจ้งไปแล้วนั้นขอให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ฯ เข้ำร่วมกับทำงฝ่ำยปกครองด้วยเพื่อที่จะมีทิศทำงในกำรทำควำมเข้ำใจและทำงำนได้
ตรงกัน
รับทราบ
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน สมั ย
วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
-รับรอง/ไม่รับรอง
กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน สมัย
วิสำมัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่
อย่ำงไร
เมื่อไม่มีกำรซักถำมและแก้ไข จึงขอให้ลงมติในที่ประชุมด้วยกำรยกมือ

มติที่ประชุม

รับรอง จานวน 32 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน ครั้งนี้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 โดยมีมติ รับรอง
32 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

3.1 รายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่ 31 มกราคม
2561

นายสงกรานต์ กันทะจิตร
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนรำยรับ – รำยจ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ณ วันที่
31 มกรำคม 2561 มีดังนี้
รำยรับ
ประมำณกำรไว้ที่ 110,000,000.- บำท
รับจริง
57,843,022.23 บำท
/รำยจ่ำย...
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รำยจ่ำย
ประมำณกำรไว้ที่ 110,000,000.- บำท
จ่ำยจริง
27,901,303.39 บำท
จ่ำยขำดเงินสะสม
ตุลำคม
2,379,000.- บำท
พฤศจิกำยน
331,000.- บำท
ธันวำคม
452,196.21 บำท
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 29,727,456.69 บำท
เงินทุนสำรองเงินสะสม 47,468,877.82 บำท
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายพงษ์ศักดิ์ ป้อใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3.2 แนะนาข้าราชการใหม่ จานวน 5 ท่าน

นางเสาวลักษณ์ ธานา
เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงเสำวลักษณ์ ธำนำ ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ

นางจีราภรณ์ หารจริง
นักวิชาการคลัง

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงจีรำภรณ์ หำรจริง ตำแหน่งนักวิชำกำรคลัง

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยพงษ์ศักดิ์ ป้อใย เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

นางสาวดวงพร สมุดความ
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวดวงพร สมุดควำม ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
นายอนุรักษ์ มะโนวรรณ
นายช่างไฟฟ้า

เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยอนุรักษ์ มะโนวรรณ ตำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำ

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ตำมที่ข้ำรำชกำรที่มำบรรจุและโอนย้ำยมำแนะนำตัวนั้นขอควำมร่วมมือจำกท่ำนสมำชิก
สภำฯ ให้ควำมร่วมมือหำข้ำรำชกำรใหม่ลงพื้นที่ในหมู่บ้ำนขอให้คอยให้ควำมสะดวกและ
ประสำนงำนเพื่อควำมรวดเร็วในกำรทำงำน ต่อไป
ในเรื่องของวำระที่ 3 แจ้งเพื่อทรำบ จึงขอเชิญชวนท่ำนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน เข้ำเฝ้ำรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำ
อำกำศยำนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ ๔ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๔๖ บ้ำนนำโต่ หมู่
ที่ 20 เวลำ 13.00 น. จึงขออนุญำต นัดท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน ที่จะเข้ำเฝ้ำรับเสด็จ ก่อนเวลำ 11.00 น. ไม่เช่นนั้น หลังจำก เวลำ 11.00 น.
ถนนเข้ำสู่บ้ำนนำโต่ จะถูกปิดเพื่อรักษำควำมปลอดภัย ในกำรแต่งกำย ชุดกำกีแขนยำว
คอพับ เต็มยศ(พร้อมหมวก) ทั้งนี้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยได้เน้นย้ำกำรแต่งกำยหำก
ไม่มีหมวกต้องแต่งกำยชุดชนเผ่ำเท่ำนั้น ในส่วนของกำรเตรียมกำรขอฝำกท่ำน
/สมำชิกสภำฯ...
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สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 20 ช่วยกำกับดูแลและอำนวยควำมสะดวก ในส่วนของกำรประดับ
ธงประจำพระองค์ ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในได้นำแจกให้ประชำชนนำ
ประดับประจำบ้ำน และในส่วนของเส้นทำงกำรเสด็จ ของให้สมำชิกสภำฯ ช่วยกำกับ
ดูแลในกำรตำกผ้ำขอควำมกรุณำงดตำกต่อไป
สำหรับกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรสุ ขภำพหนึ่งเดียวระดับตำบล โครงกำรผ่ อดีดี
ได้ดำเนินกำรติดตำมโดยกำรนัดประชุมผู้เข้ำร่วมโครงกำรในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
นี้ ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน เวลำ 09.00 น.
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
เรียนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำรและ
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เพื่อให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561–2564) ของ
แผน
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน มี ผ ลบั ง คับ ใช้ และใช้ เ ป็ นกรอบในกำรจั ด ท ำ
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.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 แผนงำน เคหะและชุมชน
1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 2.70 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 27.00 เมตร
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 55.00 เมตร
จุดที่ 3 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 70.00 เมตร
เป็นเงิน 371,000.- บำท
/2.โครงกำร...
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2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 (ปำกซอยบ้ำนป่ำคำ) ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 78.00
เมตร รวมพื้นที่เลี้ ยวโค้ง และรำงระบำยน้ำ คสล.ขนำดกว้ำง 0.20 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยำว 28.00 เมตร
จุดที่ 2 (ป๊อก 12) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 90.00 เมตร และ
วำงท่อระบำยน้ำ ขนำด Ø 0.30 เมตร จำนวน 12 ท่อน
เป็นเงิน 500,000.- บำท
3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวแม่คำ (บ้ำนลีซอใหม่) หมู่
ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 105.00 เมตร
เป็นเงิน 347,000.- บำท
4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนผำเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ยำว 260.00
เป็นเงิน 500,000.- บำท
5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ (ทำงเข้ำบ้ำน
ห้วยหยวกป่ำโซ) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำด
กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 180.00 เมตร
เป็นเงิน 500,000.- บำท
6.โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทั้งสองข้ ำงทำงข้ำงละ 1
เมตร) บ้ำนห้วยหก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 300.00 เมตร ทั้งสองข้ำงทำง
เป็นเงิน 486,000.- บำท
7.โครงกำรก่อ สร้ำ งถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก บ้ำ นมะหิ นกอง หมู่ที่ 11
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 (ทำงขึ้นบ้ำนพ่อหลวง) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 125.00
เมตร ท่อระบำยน้ำ ขนำด Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 75.00 เมตร
เป็นเงิน 436,000.- บำท
8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่
สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 (บ้ำนเล่ำจำง) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 60.00 เมตร
จุดที่ 2 (บ้ำนเล่ำจำง) ขนำดกว้ำง 2.80 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 115.00 เมตร
เป็นเงิน 400,000.- บำท
9.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนอำแหละ(เส้นทำงก่อนเข้ำ
หมู่บ้ำน) หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 135.00 เมตร
เป็นเงิน 388,000.- บำท
/10.โครงกำร...
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10.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยหมำก(เส้นทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน) หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 530 เมตร
เป็นเงิน 1,596,000.- บำท
11.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแสนใจพัฒนำ หมู่ที่ 22
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 260.00 เมตร
เป็นเงิน 496,000.- บำท
12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบล
แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุ ด ที่ 1 (หน้ ำศู นย์ พัฒ นำเด็ก เล็ ก ) ขนำดกว้ำ ง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว
115.00 เมตร
จุ ดที่ 2 (เส้ น ขึ้น บ้ำนแพทย์ต ำบล) ขนำดกว้ำ ง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว
65.00 เมตร
เป็นเงิน 415,000.- บำท
13.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยกระ (ซอยบ้ำนนำยย่ำเยอะ) หมู่
ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 45.00 เมตร
เป็นเงิน 101,000.- บำท
14.ปรับปรุงลำนกีฬำอเนกประสงค์ คสล. บ้ำนโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่ สล
องใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
งำนขุดดิน ขนำดกว้ำงประมำณ 50.00 เมตร ยำวประมำณ 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร รูปสำมเหลี่ยม เทลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 25.00 เมตร หนำ
0.10 เมตร ยำว 50.00 เมตร
เป็นเงิน 1,114,000.- บำท
ในกำรปรับปรุงแผนพัฒ นำสี่ ปี นี้ เนื่องจำกไม่มีอยู่ในแผนเดิมจึงต้องมีกำร
ปรับปรุงแผนพัฒนำสี่ปีเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่อยู่เสมอ
หำกท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดที่ทำงหมู่บ้ำนมีควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำ สี่
ปี ขอให้ทำงหมู่บ้ำนประชุมและทำประชำคมนำส่งได้ที่งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 32 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีมติ รับรอง 32 เสียง ไม่รับรอง
– เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.2 จ่ายขาดเงินสะสม
/เรียน สมำชิกฯ...
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นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
เรียน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ด้ ว ยองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง จั ง หวั ด
ตาบลแม่สลองใน
เชียงรำย มีควำมจำเป็นจะต้องตั้งงบประมำณ ประจำปี 2561 จ่ำยขำดเงินสะสม
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้ ก ระท ำได้ เ ฉพำะกิ จ กำรซึ่ ง อยู่ ใ นอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำร
เพิ่มพูน รำยได้ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หรือกิ จกำรที่ จัดทำเพื่อบำบั ดควำม
เดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่ งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้ รับอนุ มัติให้ ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ ว องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นต้องดำเนินกำรก่อหนี้ ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป โดย
ปฏิบัติตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1438 ลงวันที่
10 มีนำคม 2559 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวั นที่ 31
ตุลำคม 2559 เรื่องกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร่ำงพื้นฐำน เศรษฐกิจและสังคมภำยใน
ท้องถิ่น ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ำย
ค่ำใช้จ่ ำยประจ ำและกรณีฉุก เฉินที่มีส ำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำ ยเงินสะสมให้
คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง และเสถียรภำพในระยะยำว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในมีเงินสะสม ณ 31 ธันวำคม 2560
มียอดจำนวน 29,725,456.69.-บำท องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในจึงขอจ่ำย
ขำดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวน 7,668,000.- บำท ในปีงบประมำณ 2561
จึงเรี ย นมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้ ส ภำองค์กำรบริหำรส่ ว นตำบลแม่ส ลองใน
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมปีงบประมำณ 2561 ต่อไป
(นำยปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
นายสมชาย ดวงติ๊บ
รำยละเอียดดังนี้
รองนายก อบต.แม่สลองใน
1.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 3 จุด
/จุดที่ 1...
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จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 2.70 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 27.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 73.00 ตำรำงเมตร)
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 55.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 165.00 ตำรำงเมตร)
จุดที่ 3 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 280.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 371,000.- บำท
2.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้ วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 (ปำกซอยบ้ำนป่ำคำ) ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 78.00
เมตร รวมพื้น ที่เลี้ ยวโค้ง (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ กไม่น้อยกว่ำ 315.00
ตำรำงเมตร)และรำงระบำยน้ำ คสล.ขนำดกว้ำง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร (ฝำปิด
เหล็กแบน) ยำว 28.00 เมตร
จุดที่ 2 (ป๊อก 12) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 90.00 เมตร (หรือ
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 270.00 ตำรำงเมตร)และวำงท่อระบำยน้ำ
ขนำด Ø 0.30 เมตร จำนวน 12 ท่อน
เป็นเงิน 518,000.- บำท
ในข้อที่ 2 นี้ขอเปลี่ยนแปลงยอดเงินจำก 518,000.- บำท เป็น 500,000.บำทถ้วน
3.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้ำนหั ว แม่คำ (บ้ำนลี ซอใหม่) หมู่ที่ 4
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ
0.15 เมตร ยำว 105.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
420.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 347,000.- บำท
4.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนผำเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว
260.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 780.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 500,000.- บำท
5.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ (ทำงเข้ำบ้ำนห้วย
หยวกป่ำโซ) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 720.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 500,000.- บำท
.ขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทั้งสองข้ำงทำงข้ำงละ 1 เมตร) บ้ำน
ห้วยหก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ส ลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยขนำดกว้ำง
1.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 300.00 เมตร ทั้งสองข้ำงทำง(หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 600.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 486,000.- บำท
/7.ก่อสร้ำง...
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7.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนมะหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 (ทำงขึ้นบ้ำนพ่อหลวง) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 125.00
เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 375.00 ตำรำงเมตร)และวำง
ท่อระบำยน้ำ ขนำด Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 75.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 225.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 436,000.- บำท
8.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 (บ้ำนเล่ำจำง) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 60.00 เมตร
(หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 240.00 ตำรำงเมตร)
จุดที่ 2 (บ้ำนเล่ำจำง) ขนำดกว้ำง 2.80 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 115.00 เมตร
(หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 322.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 400,000.- บำท
9.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนอำแหละ(เส้นทำงก่อนเข้ำหมู่บ้ำน) หมู่
ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 135.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
540.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 388,000.- บำท
10.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยหมำก(เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำน) หมู่
ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 530 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
2,120.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 1,596,000.- บำท
11.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแสนใจพัฒนำ หมู่ที่ 22 ตำบลแม่
สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำยขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ยำว 260.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 780.00 ตำรำง
เมตร)
เป็นเงิน 496,000.- บำท
12.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอง
ใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย จำนวน 3 จุด
จุ ด ที่ 1 (หน้ ำศู นย์ พัฒ นำเด็ก เล็ ก ) ขนำดกว้ำ ง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว
115.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 345.00 ตำรำงเมตร)
จุ ดที่ 2 (เส้ น ขึ้น บ้ำนแพทย์ต ำบล) ขนำดกว้ำ ง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว
65.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 195.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 415,000.- บำท
/ในข้อที่...
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ในข้อที่ 12 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำก จำนวน 3 จุด เป็น 2 จุด
13.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยกระ (ซอยบ้ำนนำยย่ำเยอะ) หมู่
ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 45.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
135.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 101,000.- บำท
14.ปรับปรุงลำนกีฬำอเนกประสงค์ คสล. บ้ำนโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่ สลองใน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย งำนขุดดิน ขนำดกว้ำงประมำณ 50.00
เมตร ยำวประมำณ 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รูปสำมเหลี่ยม (หรือคิดเป็น
ปริมำตรขุดดินไม่น้อยกว่ำ 4,000.00 ลบ.ม) เทลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง
25.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร ยำว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 1,200.00 ตำรำงเมตร)
เป็นเงิน 1,114,000.- บำท
ในข้อที่ 14 จำกคอนกรีตเสริมเหล็ กไม่น้อ ยกว่ำ 1,250.00 ตำรำงเมตร
เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 1,250.00 ตำรำงเมตร
ยอดรวมจาก
7,668,000.00 บาท เป็น 7,767,000.00 บาท
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

มีจุดที่ต้องแก้ไขจานวน 3 จุด ได้แก่
ข้อที่ 2 นี้ขอเปลี่ยนแปลงยอดเงินจาก 518,000.- บาท เป็น 500,000.- บาทถ้วน
ข้อที่ 12 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข จาก จานวน 3 จุด เป็น 2 จุด
และข้ อ ที่ 14 จากคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,250.00 ตารางเมตร
เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร
ยอดรวมทั้งสิ้น เป็น 7,767,000.- บาท
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแก้ไขและทาความเข้าใจให้ตรงกัน
ท่านสมาชิกสภาฯ มีจุดไหนสงสัยหรือต้องการซักถามเชิญได้

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
ขอความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 32 เสียง
ไม่อนุมัติ จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)
ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โดยมีมติ รับรอง 32 เสียง ไม่รับรอง –
เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์ 4.3 โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รองประธานสภาฯ
นายไชยา แสนเหลี่ยว
เรียน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
รองนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ด้ ว ยองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง จั ง หวั ด
ส่วนตาบลแม่สลองใน
เชียงรำย มีควำมจำเป็นจะต้องโอนงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561 ตำม
ระเบียบ/กระทรวง...
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กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้
ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือโอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็น
อำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000.-บำท โดยมีรำยละเอียด
แนบท้ำยนี้
จึงเรียนมำเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองในพิจำรณำอนุมัติกำร
โอนงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรต่อไป
(นำยปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยงกับเคหะและชุมชน
หมวดงบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน งบประมำณก่อนโอน 48,000.- บำท
จำนวนเงินที่โอน 9,000.- บำท
ไปเป็น
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนทั่วไป
หมวดงบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
โต๊ะทำงำน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนำด 5 ฟุตหน้ำไม้ 1 ตัว เก้ำอี้
พิงกลำง 1 ตัว
จำนวนเงินที่โอน 9,000.- บำท
คำชี้แจง โอนลดประเภทรำยจ่ำ ยเงินช่ว ยเหลื อกำรศึกษำบุตร ไปเป็นค่ำ โต๊ะทำงำน
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนำด 5 ฟุตหน้ำไม้ 1 ตัว เก้ำอี้พิงกลำง 1
ตัว เป็นเงิน 9,000.- บำท เนื่องจำกไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2561
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ มีจุดไหนสงสัยหรือต้องการซักถามเชิญได้
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ขอพักรับประทานอาหาร ก่อนที่จะลงมติ ในหัวข้อที่ 4.2 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พักรับประทานอาหาร เวลา 12.32 น.
/เมื่องไม่มี...
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นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
ขอความเห็น ชอบในการโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 32 เสียง
ไม่อนุมัติ จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)
ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 โดยมีมติ รับรอง
32 เสียง ไม่รับ รอง – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ)
4.4 กาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เชิญเลขาสภาฯแจ้งระเบียบข้อกฎหมาย
เรียนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลแม่ ส ลองใน หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร และผู้ น ำชุ ม ชนทุ ก ท่ ำ น ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้ว ยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ 2547 และฉบับ
เพิ่มเติม พ.ศ.2554 ข้อ 21 กำรกำหนดจำนวนสมัยประชุมสำมัญประจำปี ระยะเวลำ
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจำปีของแต่ละมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไปให้ประธำนสภำท้องถิ่นนำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี
โดยให้ น ำควำมในข้ อ 11 มำใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม เมื่ อ สภำท้ อ งถิ่ น มี ม ติ แ ล้ ว ให้
ประธำนสภำท้องถิ่นทำเป็นประกำศของสภำท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย
ณ ส ำนั ก งำนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในกรณี ที่ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดสมั ย ประชุ ม สำมั ญ
ประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมี
ควำมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสำมัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ
ประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นนำปรึกษำในสมัยประชุมสำมัญประจำปี
อื่น หรือในสมัยประชุมวิสำมัญก็ได้
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ตำมมำตรำ 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภำสองสมัย
หรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีให้สภำองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลกำหนด วรรค 4 สมัย
ประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปจะต้อง
ได้รับอนุญำตจำกนำยอำเภอ ดั้งนั้นตำมมำตรำ 53 จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องกำหนด
สมัยกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ในสมัยกำรประชุมสมัยแรก
โดยกำหนดไม่เกินสี่สมัย และไม่น้อยกว่ำ สองสมัยจึงนำเรียนให้ท่ำนสมำชิกทรำบ ตำมที่
ได้มีกำรกำหนดสมัยกำรประชุมในปีก่อนๆนี้ สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ สมัยที่
2 15 – 30 มิถุนำยน เนื่องจำกต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯต่อแผนพัฒนำสำมปี
/สมัยที่ 3....
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สมัยที่ 3 1 – 15 สิงหำคม จะเป็นในเรื่องของขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ในข้อบัญญัติ
ประจำปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ สมัยที่ 4 1 - 15 ธันวำคม จึงนำเรียนหำลือ
ในที่ประชุมในครั้งนี้ต่อไป
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ
นายเกียรติศักดิ์
วีระวัฒน์พงศธร
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ท่านสมาชิกท่านใดต้องการเสนอการกาหนดสมัยการประชุมสามารถนาเสนอได้

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอสมัยการประชุมอีหรือไม่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เห็นชอบ จานวน 32 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)
ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในกำรกำหนดสมัยกำรประชุมประจำปี 2561 โดยมีมติ รับรอง 32
เสี ย ง ไม่ รั บ รอง – เสี ย ง งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ)
เรื่องอื่นๆ

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอเสนอให้มีกำรกำหนดสมัยกำรประชุมตำมแบบเดิมขอปีที่แล้วคือ
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 - 15 เดือน กุมภำพันธ์ ๒๕61
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ วันที่ 15 – 30 เดือน มิถุนำยน 2561
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ วันที่ 1 – 15 เดือน สิงหำคม 2561
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ วันที่ 1 - 15 เดือน ธันวำคม 2561
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอความคิดเห็น ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
ในขณะนี้ได้มีกำรจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมชนเผ่ำ เป็นครั้งแรก หลังจำกได้รับ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น กำรส่งมอบสนำมกีฬำจำกทำงอำเภอแม่ฟ้ำหลวงส่งให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
ตาบลแม่สลองใน
สลองใน เป็นผู้รับผิดชอบดูแลซึ่งในอนำคต จะมีกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไป ซึ่งในกำร
ประชุมสภำฯ ในวันนี้นั้นได้มีโครงกำรจำนวน 3 โครงกำรซึ่ งทำงฝ่ำยกองช่ำงไม่สำมำรถ
ประมำณกำรให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งมีโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศ น์ ทุ่งดอกบัวตอง ลำนพระ
สยำมเทวำธิรำช และ สนำมกีฬำกลำง อบต.แม่สลองใน ซึ่งคำดว่ำในอนำคต จะมีกำร
ปรับปรุงและดำเนินกำรจัดระเบียบเรียบร้อยต่อไป
ในส่วนของกำรป้องกันไฟป่ำ ในขณะนี้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ดำเนินกำรจัดกำร เครื่อง สลีปออนแท็ง ค์ เพื่อส่งมอบให้หมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนเพื่อ
ป้องกันปัญหำไฟป่ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งที่กำลังจะมำถึงนี้
กำรรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี ท่ ำ น
นำยอำเภอแม่ฟ้ำหลวงได้เน้นย้ำเรื่องของกำรแต่งกำย ให้แต่กำยอย่ำงเรียบร้อย รองเท้ำ
ต้องเป็นไปตำมระเบียบต้องมีเชือกผูก เสื้อกำกีแขนยำว พร้อมหมวก และเรื่องของกำร
พกพำอำวุธ ห้ำมเด็ดขำด
/ในวันที่ ...

17
ในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2561 สมำคมสิทธ์เก่ำและกลุ่มแม่บ้ำน บ้ำนห้วยผึ้ง
จะดำเนิ น กำรจั ดงำนตรุ ษจีน ณ หอประชุมบ้ำนห้ ว ยผึ้ ง เวลำ 17.00 น. เป็นต้นไป
สมำชิกท่ำนใดสนใจเข้ำร่วมสำมำรถติดต่อได้

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายอาเกาะ มูแล
ส.อบต.หมู่ที่ 13

เรื่ องของกำรศึก ษำดู งำนคำดว่ ำจะดำเนิน กำรจัด กำรอบรมภำยในจั งหวั ด
เชียงรำย ซึ่งจะนำมำปรึกษำในที่ประชุมอีกครั้ง
มีสมำชิกสภำท่ำนใดต้องกำรเพิ่มเติมในระเบียบวำระที่ 5 เชิญได้
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอสอบถำมคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ำสำธำรณะ
(ไฟกิ่ ง ) เนื่ อ งจำกได้ ยื่น ค ำร้ อ งขอให้ ท ำงองค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลแม่ ส ลองใน ช่ ว ย
ซ่อมแซมในส่วนที่เสีย ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบจึงขอสอบถำมมำ ณ ที่นี้

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ในเรื่องขอไฟฟ้ำสำธำรณะ หรือไฟกิ่งนั้น ต้องขออภัยท่ำนสมำชิกสภำฯ เป็นอย่ำงสูง
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น เนื่องจำกในขณะนี้ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ติดภำรกิจ ในหลำยๆ
ตาบลแม่สลองใน
ด้ำน เช่น กำรเตรีย มควำมพร้อมในกำรรั บเสด็จ และขบวนเสด็จ รวมไปถึง กำรจั ด
กิจ กรรมวั ฒ นธรรมชนเผ่ ำ ในเวลำนี้จึ ง ขอให้ ร อ พ้ น ช่ ว งของกำรรั บ เสด็ จ ไปแล้ ว จะ
ดำเนินกำรเข้ำซ่อมแซมทันที
นายสมชาย ดวงติ๊บ
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอเพิ่มเติมอีก สัก 2 – 3 เรื่อง เนื่องจำกในวันที่ 19
รองนายกองค์ ก ารบริ ห าร กุมภำพันธ์ 2561 ทำงบ้ำนหินคำหมู่ที่ 27 ได้จัดงำนเต้นอำสุไจ้ จึงขอเชิญชวนท่ำน
ส่วนตาบลแม่สลองใน
สมำชิกสภำฯ ที่สนใจเข้ำร่วมงำน
เรื่ อ งของสนำมกี ฬ ำบ้ ำ นสั น มะเค็ ด หมู่ ที่ 23 ประมำณอี ก 2 – 3 วั น จะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จจึงขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 23 เข้ำไปสอดส่องดูแลด้วย
อีกประกำรหมู่บ้ำนที่ทำโครงกำรเข้ำมำยังอบต.ขอให้ท่ำนเตรียมเอกสำรในกำร
เสนอโครงกำรมำด้วยดังนี้
1.สำเนำบัตรผู้ยื่นคำร้อง
2.บันทึกประชำคมหมู่บ้ำน
สืบ เนื่ องจำกในกำรประชุมที่อำเภอ ในเรื่องของกำรเผำป่ำ ในพื้นที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่สลองในนั้นได้มีกำหนดห้ำมเผำป่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561
– 12 เมษำยน 2561 ห้ำมเผำเด็ดขำด ในวันที่ประชุมเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้ งในที่ประชุมว่ำมี
จุดไหนทำกำรเผำป่ำ ซึ่งในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน มีหลำยจุด
ได้แก่ ห้วยหยวกป่ำโซ้ ซึ่งจุดฮอตสปอตนี้ได้ทำกำรตรวจจับด้วยระบบดำวเทียมซึ่งเมื่อมี
ควำมร้อนเกิดขึ้นสำมำรถตรวจจับได้ทันที บ้ำนเล่ำลิ่วเผ่ำวัชพืช สำมสูง ตรวจพบแต่ไม่
แน่ใจเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่พูดในที่ประชุมว่ ำน่ำจะเกิดจำกควำมร้อนจำกหลังคำสังกะสีจึง
ทำให้ดำวเทียมตรวจจับควำมร้อนได้
เนื่องจำกโรคพิษสุนัขบ้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้ำนแม่แสลบ หมู่ที่ 19 นั้น ได้รับแจ้ง
จำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทอดไทย ว่ำบ้ำนจะลอ ได้เกิดเหตุสุนัขบ้ำ ไล่กัดสุนัขใน
หมู่บ้ำน จึงต้องดำเนินกำร ตัดตอนสุนัขภำยในหมู่บ้ำน และเหตุนี้จึงมีกำรร้องเรียนไปยัง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย หำกบ้ำนไหนมีสุนัขและแมวที่มีอำกำรผิดปรกติขอให้ท่ ำน
แจ้งมำยังอบต.โดยทันที
/ขอนุญำต...

18
นายฉัตรชัย กิตติคุณโตมร
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ เนื่องจำกมีเหตุกำรณ์ที่ประชำชนในหมู่บ้ำนห้วยผึ้ ง หมู่ที่
2 นั้นได้เดินทำงไปทำงำนแต่ถูกเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรจับเนื่องจำกไม่มีบัตรประจำตัว จึง
อยำกทรำบว่ำทำงเรำจะมีวิธีกำรช่วยเหลืออย่ำงไรเนื่องจำกประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มี
ประชำกรแฝงเป็นจำนวนมำก

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ในส่วนของท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2 ได้นำเรียนมำนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีกำรถกเถียง
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น กันในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกครั้งและไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้เนื่องจำกต้อง
ตาบลแม่สลองใน
ผ่ำนกำรดำเนินกำรในระดับกระทรวง
นายอาเกาะ มูแล
ส.อบต.หมู่ที่ 13

ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ สืบเนื่องจำกกำรประชุมหมู่บ้ำนต้นม่วงหมู่ที่ 13 นั้นได้มี
กำรสอบถำมถึงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต้นม่วง จึงขอเรียนถำมฝ่ำยบริหำรใน
ที่ประชุมแห่งนี้

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 13 เนื่องจำกในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนและผู้เกี่ยวข้องของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ผลสรุปที่ว่ำเนื่องจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต้น
ม่วงนั้น ยังไม่ได้ชำรุดเสียหำยจนไมสำมำรถใช้งำนได้ ซึ่งทำงฝ่ำยกองช่ำงโดย นำยจำนอง
ปองดอง ผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้เข้ำสำรวจและพบว่ำโครงสร้ำงต่ำงๆ ยังคงคงทนจึงมี
ข้อสรุปโดยเน้นไปที่กำรปรับปรุงให้มี มำตรฐำนและสุขลักษณะที่ดีขึ้นจึงขอนำเรียนท่ำน
สมำชิกสภำฯให้ทรำบโดยทั่วกัน

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่ำนใดต้องกำรเพิ่มเติมให้ระเบียบวำระที่ 5 หรือไม่

ปิดประชุม

เวลำ 15.33 น.

เมื่อไม่มีท่ำนใดเสริมในระเบียบวำระที่ 5 นั้น ขณะนี้เวลำ 15.33 น.ขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกสภำฯ ที่เสียสละเวลำทำหน้ำที่และพัฒนำพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
สลองใน ขอให้ทุกท่ำนเดินทำงกลับโดยปลอดภัย

/ลงชื่อ...
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