บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
วันจันทร์ที่ 2 เดือน เมษายน 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
นายบุญชัย
นายวรวิทย์
นายวิทยา
นายภูมิรพี
นายสงกรานต์
นายฉัตรชัย
นายอาฉิ
นายอะซือ
นายชาญชัย
นายอนุสรณ์
นายทศพล
นายสมนึก
นายกรัสวัน
นายเกียรติศักดิ์
นายประสงค์
นายอาเซาะ
นายเลาซาง
นายเรืองศักดิ์
นายอาล่อ
นายจิรายุ
นายอาะเกาะ
นางสาวรัตติกาล
นางสาวเกสร
นายอายิ
นายวงศพัทธ์
นายอาเบียว
นายอาโย
นางสาวอาหวา
นายสมฤทธิ์
นายชัยวัฒน์
นายประเสริฐ
นายเซียวเปา
นายนพณัฐ

สกุล
ชัยจอง
อินทพันธ์
ปรีชาสกุลพงศ์
ระหงกันทร
ลองใจคา
กิตติคุณโตมร
หมี่เช
แซ่จัง
โชตระการกุล
แซ่เจ้า
บุญเลิศทรัพย์ทวี
เชอมื่อ
วิชาทยานนท์
วีระวัฒน์พงศธร
มาเยอะ
มาเยอะ
แซ่เล
กิริยาบูรณ์
แชมือ
ต๊ะแช
มูแล
แสงอยู่
แซ่เฉิ่ง
ตาฮอง
มาเมอะ
อิทธิวัฒนากุล
เพียเมี้ย
เพียเมี้ย
แลเฉอกุ
ลาเช
แซ่จาง
แซ่ลี
อายิง

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22

หมายเหตุ

2
34
35
36
37
38
39

นายสุวินัย
นายองอาจ
นายพงศกร
นายสุรัตน์
นายอาตี
นายศิวดล

ลาหู่
ตะห่อ
ฤกษ์ทวีทรัพย์
วูซือ
อาเคอ
อาเคอ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 25
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2

ชื่อ
นายธีรชาติ
นายไพบูลย์

สกุล
พนานุรักษ์สกุล
รัตนเลิศสกุล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ ชื่อ
1 นายปิยะเดช
2 นายไชยา
3 นายสมชาย
4 นายวรวุธ
5 นายจานอง
6 นายพิมาน
7 นายสงกรานต์
8 นายธนวัฒน์
9 นายพีรณัฐ
10 จ.ส.อ.สัวาร
11 นายประพันฑ์

สกุล
เชิงพิทักษ์กุล
แสนเหลี่ยว
ดวงติ๊บ
พรสดุดี
ปองดอง
วรรณโชติ
กันทะจิตร์
คงศิริ
แสงยอด
ชุมภูศักดิ์
รุ่งเรืองขนะรัตน์

เริ่มประชุม

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
หมายเหตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ส.ประสารงานพมพ.ฯ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

เวลา 09.00 น.

นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ประกาศอาเภอแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
**************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน แจ้งขอเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 /2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านภัยแล้ง หมอกควัน ไฟป่าและปัญหาขยะ ข้อราชการอื่นๆ นั้น
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 55 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย
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วิสามัญ สมัยที่ 2 /2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
/ประกาศ...
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นายอาเภอแม่ฟ้าหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕61
**********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในได้ยื่นขออนุมัติเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ต่อ
นายอาเภอแม่ฟ้าเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านภัยแล้ง
หมอกควัน ไฟป่าและปัญหาขยะ ข้อราชการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยกาหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 2 เมษายน 2561
เป็นต้นไป มีกาหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๓ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
ใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.
อนึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนดให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับ
ฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วม
รับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้
เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบล ที่จะ
เข้าร่วมการประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
๓. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
๔. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
๕. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทาการให้เสื่อมเสีย
เกียรติของที่ประชุมหรือจงใจกระทาการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น
๖. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
๗. ห้ามผู้ใดขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
/บัดนี้ขอ...
บัดนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอเปิดประชุสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่
2/2561

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการใหม่

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าราชการที่เข้ามาบรรจุแต่งตั้งใหม่นั้น คือ นายรัตน์ติพล บันที
รัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษาฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

1.2 การขอเข้าพื้นที่ป่า

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

1.3 การปฏิบัติงาน ของ นักเรียนช่วงปิดเทอม

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากประกาศจังหวัดเชียงราย ในเรื่องของการงดการเผ่า
ทาลายทุกชนิด ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากประชาชนในจั ง หวั ด เชี ยงราย เป็ นอย่ า งดี จึ ง ขอขอบคุ ณ มา ณ โอกาสนี้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งเอื้อต่อการ
เกิดไฟป่าได้ง่าย และเพื่อป้องกันการเผาป่า จังหวัดเชียงรายจึงได้ขอความร่ วมมือจาก
ประชาชน ในการเข้าออกพื้นที่ป่า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ.2561
เป็นต้นไป บุคคลใดที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าให้ดาเนินการ ขอลงทะเบียน และถ่ายรูป ได้ที่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบ และแสดงเหตุผลทุกครั้ง บุคคลใดที่เข้าพื้นที่ป่าโดยไม่ได้ ขอ
อนุญาตและลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ หากเจ้าหน้าที่ราดตะเวนตรวจ
พบจะถูกจับกุมและดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ด ขาด แต่หากบุคคลนั้นได้ทาการ
ลงทะเบียนไว้แล้ว เกิดเหตุไฟป่าในบริเวณนั้น จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทาให้
เกิดไฟป่าขึ้นจะถูกสอบสวนและดาเนินคดีต่อไป จึงประกาศให้ทราบและนาถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม ลงชื่อ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่อยู่ให้แจ้งแก่ผู้นาชุมชนต่อไป

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการปฏิบัติงานของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนซึ่งทางองค์การ
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บริหารส่วนตาบลแม่สลองในได้จัดกิจกรรมเป็นประจาทุกปีนั้น จากการที่เปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้นปรากฏว่า มีนักเรียนสนใจมาสมัคร
ทั้งสิ้น 90 ราย ซึ่งมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีสัญชาติไทย ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่/สลองใน...
สลองใน ได้จัดให้ 1. สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน และ 2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 24 ศูนย์ ในระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม – 26 เมษายน 2561 โดยแบ่งเป็น
2 ช่วงต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

1.4 ประกาศเขตภัยพิบัต

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย สามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
-รับรอง/ไม่รับรอง

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลแม่สลองใน สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่
อย่างไร

ในเรื่ องต่อไปเป็นเรื่องของการประกาศเขตภัยพิบั ติ ซึ่งทางผู้ ว่ าราชการได้
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอัคคีภัย บ้านน่าโต่หมู่ที่ 20 ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2561
ส่วนในหมู่ที่ 26 บ้านห้วยกระ ทางจังหวัดเชียงรายได้ประกาศในวันที่ 2 มีนาคม 2561
ซึ่งลงนามโดย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อไม่มีการซักถามและแก้ไข จึงขอให้ลงมติในที่ประชุมด้วยการยกมือ
มติที่ประชุม

รับรอง จานวน 35 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยมีมติ รับรอง 35 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

3.1 รายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ
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วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังนี้
/รายรับ...
รายรับ
ประมาณการไว้ที่ 110,000,000.- บาท
รับจริง
69,186,061.58 บาท
รายจ่าย
ประมาณการไว้ที่ 110,000,000.- บาท
จ่ายจริง
40,284,380.75 บาท
จ่ายขาดเงินสะสม
ตุลาคม
2,379,000.- บาท
พฤศจิกายน
331,000.- บาท
ธันวาคม
452,196.21 บาท
มกราคม
กุมภาพันธ์
1,483,658.91 บาท
มีนาคม
6,947,700.- บาท
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 21,304,770.78 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม 47,468,877.82 บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

4.1 จ่ายขาดเงินสะสม
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน อ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง จั ง หวั ด
เชียงราย มีความจาเป็นจะต้องตั้งงบประมาณ ประจาปี 2561 จ่ายขาดเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3)

เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป โดยปฏิบัติ
/ตามหนังสือ...
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1438 ลงวั นที่ 10
มีนาคม 2559 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2559 เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร่งพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ ายประจ าและกรณีฉุก เฉินที่มีส าธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่า ยเงินสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในมีเงินสะสม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561
มียอดจานวน 4,499,981.02.-บาท องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในจึงขอจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจานวน 4,386,000.- บาท ในปีงบประมาณ 2561
จึงเรี ย นมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ส ภาองค์การบริหารส่ ว นตาบลแม่ส ลองใน
พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.จัดซื้อท่อประปา พีวีซี ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,600 เมตร (แก้ปัญหาภัยแล้ง)
บ้านอาแหม (บ้านสามสูง) หมู่ที่ 3 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เป็นเงิน 90,000.- บาท
2.จั ด ซื้ อ ท่ อ ประปา พี วี ซี ชั้ น 8.5 และ 13.5 ระยะทาง 3,720 เมตร
(แก้ปัญหาภัยแล้ง) บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 486,000.- บาท
3.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว บ้านหัวแม่คา หมู่ที่ 4 ตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายปริมาณงาน
1.ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 0.90 เมตร ยาว
56.00 เมตร และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.00
เมตร ความยาวรวม 60.00 เมตร
2.ก่อสร้างจุดถ่ายรูปชมทิวทัศน์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
3.00 เมตร
3.ก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร สูง
0.85 เมตร
4.ก่อสร้างกองอานวยการคอนกรีตเสริมเหล็กและที่นั่งรับประทานอาหารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร
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/5.ก่อสร้าง...
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
280.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมพื้นที่ เลี้ยวโค้งไม่น้อยกว่า
888.00 ตารางเมตร) และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จานวน 5
ท่อน เป็นเงิน 2,000,000.- บาท
4.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายปริมาณงาน
1. ก่อสร้างจุดชมทิวทัศน์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
2. ก่อสร้างเวทีการแสดงและกองอานวยการ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 9.00 เมตร
3. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
4.00 เมตร
4. ปรั บปรุงลาน,ซุ้ม พระสยามเทวาธิราช ขนาดกว้าง 9.60 เมตร ยาว 13.20
เมตร
เป็นเงิน 1,310,000.- บาท
5.โครงการขุดลอกลาน้าหมาก ปริมาณงาน ขนาดลาท้องเหมือง กว้างเฉลี่ย
4.50 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 5,500.00 เมตร ,ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,750 ลบ.ม ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 - บ้านหินคา หมู่ที่ 27 ตาบลแม่สล
องใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 500,000.- บาท
รวม 4,386,000.00 บาท
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นั้น หลักๆแล้ว
เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง ที่หัวแม่คา และ ลานพระ
สยาม-เทวาธิราช และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้านที่เหลือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
มีข้อซักถามเชิญซักถามได้

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

ขอภัยท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนของโครงการ
ที่ 5.โครงการขุดลอกลาน้าหมาก ปริมาณงาน ขนาดลาท้องเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.50
เมตรยาวไม่น้อยกว่า 5,500.00 เมตร ,ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,750 ลบ.ม ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 - บ้านหินคา หมู่ที่ 27 ตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ขอแก้ไขดังนี้
โครงการขุดลอกลาน้าหมาก ปริมาณงาน ขนาดท้องลาเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 5,500.00 เมตร ,ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,750 ลบ.ม ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 - บ้านหินคา หมู่ที่ 27 ตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแก้ไขตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งแก้ไขด้วยครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเชิญซักถามได้
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/เมื่อไม่มี...
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถาม ในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจานวน
4,386,000.00 บาท ขอให้ลงมติโดยการยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 35 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติ เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมจานวน 4,386,000.00 บาท โดยมีมติ
รั บ รอง 35 เสี ย ง ไม่ รั บ รอง – เสี ย ง งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

4.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี

นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน อ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง จั ง หวั ด
เชียงราย มีความจาเป็นจะต้อง โอนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 230,000.บาท โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในพิจารณาอนุมัติการ
โอนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน โอนครั้งที่ 28
งบประมาณก่อนโอน
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-งานบริหารงานทั่วไป
-งบดาเนินงาน
-หมวดค่าใช้สอย
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
-งบประมาณก่อนโอน 1,300,000.- บาท
-งบประมาณก่อนโอน 1,129,620.- บาท
-จานวนเงินที่โอน 230,000.- บาท
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/ไปเป็น...
ไปเป็น
-แผนงานรักษาความสงภายใน
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภัณฑ์
-ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
-โครงการเครื่องดับเพลิง เครื่องพ่นน้าแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด ชุดละ
23,000.- บาท รวมเป็นเงิน 230,000.- บาท
หมายเหตุ โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และวันสาคัญทางราชการ ไปเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องดับเพลิง เครื่องพ่นน้าแรงดันสูงพร้อม
อุ ป กรณ์ จ านวน 10 ชุ ด ชุ ด ละ 23,000.- บาท รวมเป็ น เงิ น 230,000.- บาท
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ มีจุดไหนสงสัยหรือต้องการซักถามเชิญได้
เมื่อยังไม่มีท่านใดซักถาม ขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที ก่อนที่จะลงมติ ใน
หัวข้อที่ 4.2

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ขอความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 35 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ครั้งที่ 28 โดยมี
มติ รั บ รอง 35 เสี ย ง ไม่ รั บรอง – เสี ยง งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
4.3 เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาฯ
นายวรวุธ พรสดุดี
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เลขานุการนายกองค์การ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน จ าเป็ น จะต้ องเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง ประจ าปี งบประมาณ 2561 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงเรี ย นมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ส ภาองค์การบริหารส่ ว นตาบลแม่ส ลองใน
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ครั้งที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2561
ต่อไป
/นายปิยะ...
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นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภัณฑ์
-ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-1.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ สาหรับใช้บรรยาย
-งบประมาณ 7,500.- บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ สาหรับใช้บรรยาย จานวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
- เป็นชนิดลากจูง (มือจับล้อลาก สาหรับเคลื่อนย้าย) ประกอบด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย สายอากาศ มิกเซอร์ เครื่องขยายเสียงและลาโพงในชุดเดียวกัน
- ความถี่ในการใช้งาน 160-250 เมกะเฮิรตซ์ และกาลังเสียง
ไม่ต่ากว่า 20 วัตต์
- มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ และมีวงจรป้องกันคลื่นรบกวน
- มีช่องต่อกับไมโครโฟนภายนอก และมีช่องว่างต่อ USB สาหรับเพลง
และบันทึกเสียง
(รายละเอียดปรากฏนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 139 )
ข้อความใหม่
1.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ สาหรับใช้บรรยาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ สาหรับใช้บรรยาย จานวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
- ลาโพงบลูทูธขนาดใหญ่ พร้อมล้อลาก สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
การเชื่อม BLuetooth กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สัญญาเสียงอื่นๆ เช่นเครื่องเล่น MP3
ด้วยช่อง AUX สามารถปิดเพลง MP3 ได้จาก FLash Drive และ Micro USB มีเสา
อากาศสามารถรัญญาณวิทยุ FM พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
รายละเอียดปรากฏนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 139 )
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม เชิญซักถามได้
/เมื่อไม่มี...
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดซักถาม ขอความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 4.3
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โดยการยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 35 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้ งนี้ มีมติ เห็ น ชอบในการเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 โดยมีมติ เห็นชอบ 35 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)
พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.20 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจ้งในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้
ดาเนินการตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จึงขอนาเรียนท่านสมาชิกให้
ได้รับทราบโดยทั่วกัน สาหรับโครงการที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากงบประมาณ
ยังไม่เพียงพอ หรือยังอยู่ในระหว่างประมาณการ ได้แก่
1.โครงการก่อ สร้างศู นย์พัฒ นาเด็กเล็ ก บ้า นอาแหม หมู่ที่ 3 งบประมาณ
720,000.- บาท
2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 งบประมาณ
600,000.- บาท
3.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 งบประมาณ
647,000.- บาท
โครงการที่จะดาเนินการสอบราคาในช่วงของเดือน เมษายน 2561 ได้แก่
1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 งบประมาณ
1,068,000.- บาท
2.โครงการปรับ ปรุ ง สนามกี ฬาบ้า นห้ ว ยหยวกป่า โซ้ หมู่ ที่ 9 งบประมาณ
250,000.- บาท
3.โครงการก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าเอนกประสงค์ บ้ า นแม่ แ สลป หมู่ ที่ 19
งบประมาณ 687,000.- บาท
โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ได้แก่
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตบ้านห้วยหก หมู่ที่ 10 งบประมาณ
756,000.- บาท
/2.โครงการ...
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2.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีต บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 งบประมาณ
520,000.- บาท
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
งบประมาณ 472,000.- บาท
โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000.บาท
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 300,000.- บาท
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 400,000.บาท
4.โครงการติ ด ตั้ ง ไฟส่ อ งสว่ า ง(ไฟสาธารณะ)บ้ า นพะน้ อ ย หมู่ ที่ 12
งบประมาณ 300,000.- บาท
5.บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 งบประมาณ 300,000.- บาท
6.โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง(ไฟสาธารณะ) บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 งบประมาณ
300,000.- บาท
7.โครงการขยายเขตไฟฟ้ า บ้ า นแสนใจพั ฒ นา หมู่ ที่ 22 งบประมาณ
300,000.- บาท
8.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหินคา หมู่ที่ 27 งบประมาณ 350,000.บาท
สาหรับงบประมาณ ปี 2561 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อ เดือน มกราคม
และเดือน กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ทั้ง 14 โครงการ ยังคงค้างอยู่ 4 โครงการ ได้แก่
1.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทั้งสองข้างทางข้างละ 1 เมตร) บ้าน
ห้วยหก หมู่ที่ 10
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22
ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ได้ดาเนินการทาสัญญา จึงขอนาเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติให้
รับทราบ
เรื่องที่ 2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งได้ทาประชาคมทั้งตาบล ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงแรก : รับฟังความคิดเห็น
เริ่มลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และจะทยอยรับฟังความ
คิดเห็นให้ครบทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยเน้นลงพื้นที่เพื่อ วิเคราะห์
ปัญหาความเดือดร้อนเป็นรายครัวเรือน รายบุคคล
ช่วงที่สอง : สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม จนถึง 10 เมษายน 2561 โดยจะเป็นการลงพื้นที่
/ไปสร้าง...
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ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน จากการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนของ
คนในชุมชน แล้วกาหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ
ช่วงสุดท้าย : สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เป็น การปรับความคิดของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ให้ ถูกต้อง เพื่อเดินหน้า
พัฒนาไปพร้อมกัน โดยระหว่างวันที่ 11-30 เมษายน 2561 จะเป็นการสร้างการรับรู้
ปรับความคิดตามวิถีไทย วิถีพอเพียง และระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2561 จะ
เป็นการร่วมแก้ปัญหา รู้เท่าทันยาเสพติด
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ"
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรร
งบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียม ตามความต้ องการของประชาชน เพื่อลด
ปัญหาความเหลื่อมล้าในประเทศ พร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารตั้ ง กลุ่ ม คณะท างานขึ้ น มาใหม่ ใ นชื่ อ "คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อเข้าไปทางานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ด้วยการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละ
พื้นที่จริง ๆ ว่าต้องการอะไร แล้วนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้พ้นจากความยากจน
จึงขอนาเรียนสรุปในการทาประชาคมในรอบแรกที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
1.บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12
2.บ้านหินคา หมู่ที่ 27
3.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8
4.บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
5.บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20
6.บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
7.บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11
8.บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21
9.บ้านห้วยกระ หมู่ที่26
เนื่องจากผลการประชาคมออกมาเป็นการทาเกี่ยวกับกล้าชา ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของโครงการไทยนิย มยั้ง ยืน และในแต่ล ะบ้า นนั้น จะได้รั บงบประมาณ หมู่ บ้าน ละ
200,000.- บาท ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงการ
สาหรับการจัดทาประชาคม เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน ซึ่ ง จะใช้ ใ นการจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2562 นั้นมีดังนี้
1.บ้านหินแตกหมู่ที่ 1 เรียงก้อนหินกั้นตลิ่งแม่น้า
2.บ้านห้วยผึ้งหมู่ที่ 2 ไฟกิ่ง
/3.บ้านอา...
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3.บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 แท็งค์น้าพร้อมท่อ PVC
4.บ้านหัวแม่คา หมู่ที่ 4 ถนน คสล.
5.บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 รางระบายน้า
6.บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6 ไฟกิ่ง
7.บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ถนน คสล.
8.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ถนน คสล.
9.บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ไฟกิ่ง
10.บ้านห้วยหก หมู่ที่ 10 รางระบายน้า
11.บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ถนน คสล.
12.บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 สะพานตลาดภูคา
13.บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
14.บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14 ปรับปรุงถนน
15.บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15 ประปาหมู่บ้าน
16.บ้านจะคาน้อย หมู่ที่ 16 ขยายเขตไฟฟ้าจานวน 3 จุด
17.บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 รางระบายน้า
18.บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ไฟกิ่ง
19.บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 ประปาภูเขา
20.บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 เครื่องเสียงพร้อมเสียงตามสายในหมู่บ้าน
21.บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22.บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 รางระบายน้า
23.บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24.บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ถนน คสล.
25.บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 25 รางระบายน้า
26.บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 อาคารเอนกประสงค์
27.บ้านหินคา หมู่ที่ 27 รางระบายน้าพร้อมฝาปิด คสล. (ป็อก 1,2,3,4,5)
เรื่องของการเลือกตั้งนั้น มีข่าวออกมามากมาย ซึ่งในขณะนี้ ทาง สนช. ได้จัดทาหนังสือ
และร่ า งกฎหมายการเลื อกตั้ง การสรรหารผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือ งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา ซึ่งอยู่ในกระบวนการนาเสนอกฎหมาย ในส่วนของ ร่าง พรบ.
โครงสร้ า งของ อบต. ยั ง อยู่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณา ของ อนุ ก รรมการปฏิ รู ป ร่ า ง
รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย โดยมีการกาหนดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี้ 1.รูปแบบการบริหารส่วนจังหวัด 2.รูปแบบเทศบาล คือการปรับรูปแบบ
ทั้งเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็น ในรูปแบบของเทศบาลทั้งประเทศ
โดยการปรับปรุงเขตการเลือกตั้งจะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยยกฐานะองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ นเทศบาลทั้ง หมดทั่ ว ประเทศ และอาจมี การควบรวมเทศบาล
ใกล้เคียงให้มีขนาดที่ ใหญ่ขึ้น โดยเทศบาล แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ เทศบาลตาบล
เทศบาลเมื อ ง และเทศบาลนคร อย่ า งไรก็ ต ามเทศบาลทั้ ง ๓ ระดั บ มี โ ครงสร้ า ง
เหมือนกัน คือ ประกอบด้วย สภาเทศบาล (ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในเขตเทศบาลนั้น) และคณะเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีกจานวนหนึ่ง)
จะแตกต่างกันก็เฉพาะที่ตั้งหรือจานวนประชากรเท่านั้น
/เทศบาล...
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นายรัตน์ติพล บันทีรัตน์
นักวิชาการศึกษา

เทศบาลตาบล จัด ตั้ง ขึ้น ในท้ องถิ่นที่ มีค วามเจริญ พอสมควร และสามารถมี
รายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทา ปรกติจะตั้งขึ้นในท้องถิ่นของอาเภอต่าง
ๆ ที่มิใช่อาเภอเมือง หรือท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด เช่น เทศบาลตาบลโพธิ์
ทอง ตั้งอยู่ที่อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลตาบลมีสมาชิกเทศบาลได้ ๑๒ คน
มีคณะเทศมนตรี ๓ คน (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก ๒ คน) ปัจจุบันมีอยู่ ๔๘ แห่ง
เทศบาลเมือง จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่น
ชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้ งแต่ ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป โดยประชากรเหล่านั้นอยู่
หนาแน่นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติ
หน้าที่อันต้องทา เทศบาลเมืองมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ ๑๘ คน มีคณะเทศมนตรีได้ ๓
คน เช่นเดียวกับเทศบาลตาบล
ส่วนใหญ่เทศบาลเมืองจะตั้ งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองเพราะเป็นที่ตั้งศาลากลาง
จั ง หวั ด ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะจั ง หวั ด อย่ า งน้ อ ยจะมี เ ทศบาลเมื อ ง ๑ แห่ ง อย่ า งไรก็ ต าม
เทศบาลเมืองอาจจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นอาเภออื่นนอกจากอาเภอเมืองก็ได้ เช่น เทศบาล
เมืองบ้านโป่ง ตั้งขึ้นที่อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปั จจุบันมีเทศบาลเมืองทั้งสิ้น ๘๗
แห่ง
เทศบาลนคร ตั้งขึ้นในท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐
คนขึ้นไป โดยประชาชนเหล่านั้นอยู่กันอย่างหนาแน่นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ คน/ตาราง
กิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทา เทศบาลนครมีสมาชิก
สภาเทศบาล ๒๔ คน และมีคณะเทศมนตรี ๕ คน (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอื่นอีก
๔ คน)
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายรัตน์ติพล บันทีรัตน์ มาบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัด
องค์การบริ หารส่ว นตาบลแม่ส ลองใน ตาแหน่ง นักวิช าการศึกษา ขอฝากตัวกับท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยครับ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมให้ระเบียบวาระที่ 5 หรือไม่

นายนนทพัทธ์ พงศ์พีเมียร์
นักจัดการงานทั่วไป

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษา ขอนาเรียนชีแจงให้แก่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบดังนี้
1.โครงการพื้นฟูศิลปะประเพณี ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ได้ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ศิลปะประเพณี ซึ่งมีหมู่บ้านได้นาเสนอโครงการเข้ามา
จ านวนทั้งสิ้ น 14 หมู่บ้าน และได้ดาเนินการไปแล้ ว บางส่ ว นและอยู่ในช่ว งระหว่าง
ดาเนินการ จึงของให้ทางหมู่บ้านได้ดาเนินการและการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
และการละเล่นของชนเผ่า และจัดทาเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนต่อไป

/2.ขอให้...
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2.ขอให้หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน ที่อยู่ตามถนนสาย ผาเดื่อ – หัวแม่คา และ
บ้านแสนใจ – แสนใจพัฒนา รับป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เพื่อนาไป
ประชาสัมพันธ์ ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA เป็น
ผู้จัดทา
3.ในวันที่ 8 เมษายน 2561 รางวัลหงส์ทอง ด้านการบริหารงานภาคองค์กร
ดีเด่น รางวัลนี้เพื่อชาวตาบลแม่สลองใน ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทาความดี ต้นแบบคนดี
คนทาดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2561 ในหัวข้อ คนไทยตัวอย่าง
นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้
1.เรื่องของเพลิงไหม หมู่ที่ 26,3 ในหมู่ที่ 26 ได้ช่วยเหลือไปแล้ว ส่วนหมู่ที่ 3
ทาง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือได้แค่ หลังคาเรือนละ 3,000.- บาท ถ้าเกิดเหตุในหมู่บ้านไหน ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ เข้าไปช่วยดูแลด้วย
2.โครงการที่เขียนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอให้แนบเอกสารมาให้ครบถ้ว น
เพื่อความเรียบร้อยและเป็นระเบียบต่อไป
3.เรื่องของประชาคมหมู่บ้านขอให้ท่ านสมาชิกสภาฯ สารวจรายชื่อประชาคม
หมู่บ้านว่ายังอยู่ให้พื้นที่หรือ เสียชีวิต ให้แจ้งแก่ทาง กองคลังหรือกองช่าง เพื่อจะได้ไม่
เกิดความคาดเคลื่อนต่อไป
4.เรื่ องของการเผาป่า ตามที่เลขาสภาฯได้ กล่ า วมานั้น จัง หวัด เชีย งรายได้
ประกาศห้ามเผา ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 12 เมษายน 2561 และ มี
หนังสือเร่งด่วน จาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ใน
กรณีที่ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จาคุกตั้งแต่ 2
– 15 ปี ปรั บ 20,000.- ถึง 150,000.- บาท หรื อทั้ งจ าทั งปรับ และในกรณี ที่
หมู่บ้านใด มีการเผา ในที่โล่ง โดยเฉพาะ 3 – 5 เมษายน 2561 จะถือว่า กานันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ บกพร่องในหน้าที่ เป็นเหตุให้พ้นจากตาแหน่ง ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ (๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
ได้รั บ รายงานการสอบสวนของนายอ าเภอว่า บกพร่อ งในหน้ าที่ หรื อประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตาแหน่ง ดั้งนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยสอดส่ องดูแลลูกบ้านของ
ท่านด้วย
4.เรื่องของขยะที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในได้เข้าไปจัดเก็บขอ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทางหมู่บ้านได้คัดแยกขยะ และ นามาไว้ประจาจุดทิ้งให้ตรงกับวัน
เวลา
5.เรื่องของตลาดประชารัฐ บ้านหินแตกตอนนี้ มีการจัดทาซุ้ มขายของต่างๆ
สมาชิกสภาฯท่านใดสนใจเชิญเข้าไปชมตลาดได้
/ท่านใด...
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นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมให้ระเบียบวาระที่ 5 หรือไม่

ปิดประชุม

เวลา 14.50 น.

(ลงชื่อ)

เมื่อไม่มีท่านใดเสริมในระเบียบวาระที่ 5 นั้น ขณะนี้เวลา 14.40 น.ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่เสียสละเวลาทาหน้าที่และพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัย

ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายเกียรติศักดิ์ วีระวัฒน์พงศธร)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ มาเยอะ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายอาเซาะ มาเยอะ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายเล่าซาง แซ่เล)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเรืองศักดิ์ กิริยาบูรณ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ....ครั้งที่..3..
เมื่อวันที่....21...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ....2561.....
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการ

ประชุม
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

