บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561
วันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤษภาคม 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
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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
เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561
**************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน แจ้งขอเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 /2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561เป็นต้นไปโดยมีกาหนด
ไม่เกิน 15 วัน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานปั ญ หาขยะในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองในและการโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
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อาเภอแม่ฟูาหลวงพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา
55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 36(3) เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดย
มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กาหนดไว้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นายอาเภอแม่ฟูาหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่องการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญครั้งที่3ประจาปี๒๕61
**********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในได้ยื่นขออนุมัติเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561ต่อ
นายอาเภอแม่ฟูาหลวงเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
ปัญหาขยะโครงสร้างพื้นฐาน และข้อราชการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยกาหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61เริ่มสมัยประชุมในวันที่21 พฤษภาคม 2561
เป็ น ต้น ไปมีกาหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕วันดังนั้นอาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่๒พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ๒๓นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3ในวันจันทร์ท2ี่ 1 พฤษภาคม๒๕61เวลา๐๙.๐๐น.
อนึ่งขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ดังกล่าวในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองในเวลา๐๙.๐๐น. เป็นต้นไปโดยมีข้อกาหนดให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟัง
การประชุมปฏิบัติดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลหรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมได้โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อยและ
อยู่ณที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลที่จะ
เข้าร่วมการประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
๓. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพกล่าวคาหยาบคายเสียดสีหรือใส่ร้าย
๔. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
๕. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทาการให้เสื่อมเสีย
เกียรติของที่ประชุมหรือจงใจกระทาการใดๆอันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น
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๖. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
๗. ห้ามผู้ใดขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศณวันที่17 พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕61
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
บัดนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอเปิดประชุสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่
3/2561

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้อราชการต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ผ่านมา

นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ผ่านมาได้มีการพูด
ถึงโครงการไทยนิยมยั่ งยื่นซึ่งเป็นโครงการจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาชาติ 20 ปี
ฉบั บ ที่ 12 ในต าบลแม่ ส ลองใน ได้เ ริ่ม ขับเคลื่ อนโครงการไทยนิ ยมยั่ งยื่ นไปแล้ ว 1
หมู่บ้านได้แก่บ้านหินแตกหมู่ที่ 1 และยังเหลืออีก 26 หมู่บ้านที่กาลังจะเริ่มดาเนินการ
เรื่องที่ 2 เนื่องจากการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2560 ที่ผ่านมาได้มีการบรรจุไปทั้งสิ้น 2 รอบ รอบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ได้รับบรรจุแต่งตั้งมาทั้งสิ้น 4 ท่าน และรอบ ที่ 2 จานวน 1 ท่าน และรอบที่ 3
ได้รับอีก 2 ท่าน ในโอกาสต่อไปจะนามาแนะนาให้แก่สมาชิกสภาฯ ในการประชุมครั้ง
ต่อไป ซึง่ 2 ตาแหน่งที่ได้บรรจุในครั้งนี้คือ 1 ตาแหน่งนิติกร และ ธุรการประจากองช่าง
อีก 1 ตาแหน่ง
ในส่วนของการปูองกันไฟปุาที่ผ่านมา ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ไม่มี ป รากฏ จุ ด ฮอตสปอต ส่ ว นในเขตอาเภอแม่ ฟูา หลวง ตั้ง แต่วั นที่ 12
กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2561 ในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน มีเหตุ
เกิดขึ้น จานวน 6 ครั้ง แต่สามารถ ระงับเหตุ ได้ทั้ง 6 ครั้ง จึงขอขอบคุณผู้นาชุมชน
กานัน ผู้ใหญ่บ้านและ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ช่วยในการดูแล
ในช่ ว งของภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพายุ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมานั้ น
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลลูกบ้านของท่านต่อไป

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ท่านนายกปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ได้รับรางวัล คนไทยตัวอย่าง ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์
การทาความดี โดยสมัชชานักจัดการการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
/และขอชื่น...
และขอชื่นชมท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านในการให้ความร่วมมือในการประชุม
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สภาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน สมั ย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
-รับรอง/ไม่รับรอง

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลแม่สลองใน สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร
เมื่อไม่มีการซักถามและแก้ไข จึงขอให้ลงมติในที่ประชุมด้วยการยกมือ

มติที่ประชุม

รับรอง จานวน 36 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม โดยมีมติ รับรอง 36
เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

3.1 รายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่ 31 เมษายน
2561

นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่
31 เมษายน 2561 มีดังนี้
รายรับ
ประมาณการไว้ที่ 110,000,000.- บาท
รับจริง
81,903,034.72 บาท
รายจ่าย
ประมาณการไว้ที่ 110,000,000.- บาท
จ่ายจริง
46,389,616.98 บาท
จ่ายขาดเงินสะสม
ตุลาคม
2,379,000.- บาท
พฤศจิกายน
331,000.- บาท
ธันวาคม
452,196.21 บาท
มกราคม
กุมภาพันธ์
1,483,658.91 บาท
/มีนาคม...
มีนาคม
6,947,700.- บาท
เมษายน
3,523,933.52 บาท
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พฤษภาคม
574,000.- บาท
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 เมษายน 2561 17,780,837.26 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม 47,468,877.82 บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายธนวัฒน์คงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

3.2 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

3.3 ผลการดาเนินงานก่องช่าง

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ฟูาหลวงได้ดาเนินการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนและใช้ ใ นการวางแผนการพั ฒ นาทุ ก ระดั บ และใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น ทางพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ฟูาหลวงจึงได้มีการทาโครงการเสนอผลการ
จัดเก็บข้อมูล ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
คุณภาพ โดยมีปัจจัยที่เก็บข้อมูลอยู่ 5 ปัจจัย ได้แก่ 1.สุขภาพ เช่น ยา อาหารเสริม 2.
สภาพแวดล้อม เช่น บ้ านเรือน ในการปูองกันภัยต่างๆ 3.การศึกษา เช่น การอ่าน การ
เขียน 4.การมีงานและ รายได้ 5.ค่านิยม

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ทาง ผอ.กองช่ า งได้ ด าเนิ น การในโครงการต่ า งๆ อย่ า ง
หลากหลาย ทางหมู่บ้านที่มีโครงการขยายเขตไฟฟูา ซึ่งตอนนี้ทาง องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน ได้ทาเรื่องเพื่อขอขยายเขตไฟฟูาไปยัง การไฟฟูาอาเภอแม่จันเป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อให้ ทางไฟฟู าประมาณราคาให้ ในส่ ว นของโครงการ ขอน าเรี ย น
โครงการไทยนิยมยั่งยื่น ซึ่งทุกท่านอาจยังไม่ทราบ ว่าได้มีการแก้ไขโครงการต่างๆ ดังนี้
ซึ่ ง มี โ ครงการจ้ า งเหมาทั้ ง สิ้ น 25 หมู่ บ้ า น ส าหรั บ โครงการที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละ
ดาเนินการเอง ได้แก่ บ้านห้วยผึ้งหมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบส่งท่อประปาหมู่บ้าน
บ้านห้วยส้านหมู่ 8 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ส่วนในอีก 25 หมู่บ้านมีดังนี้
1.บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน
2.บ้านห้วยผึ้งหมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบส่งท่อประปาหมู่บ้าน
3.บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงระบบส่งท่อประปาหมู่บ้าน
4.บ้านหัวแม่คา หมู่ที่ 4 ถนน คสล.
5.บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 ถนน คสล.
6.บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6 ถนน คสล.
7.บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ถนน คสล.
/8.บ้านห้วยส้าน...
8.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบส่งท่อประปาหมู่บ้าน
9.บ้านห้วยหยวกปุาโซ หมู่ที่ 9 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
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10.บ้านห้วยหก หมู่ที่ 10 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
11.บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ถนน คสล.
12.บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
13.บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ปรับปรุงถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
14.บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
15.บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15 ถนน คสล
16.บ้านจะคาน้อย หมู่ที่ 16 ถนน คสล
17.บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
18.บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ถนน คสล
19.บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 ปรับปรุงลานตากชาคอนกรีตเสริมเหล็ก
20.บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 ถนน คสล
21.บ้านโปุงไฮ หมู่ที่ 21 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
22.บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ปรับปรุงถนนลูกลัง หินคลุก
23.บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
24.บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ปรับปรุงระบบจ่ายน้าประปาภูเขา
25.บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 25 ถนน คสล
26.บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ถนน คสล
27.บ้านหินคา หมู่ที่ 27 ถนน คสล
รวมตาบลแม่สลองใน เป็นเงิน 5,400,000.- บาท
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ขอพักรับประทานอาหารว่าง เป็นเวลา 10 นาที เวลา
11.00 น.

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 ฟู า หลวง จั ง หวั ด
เชียงราย มีความจาเป็นจะต้องตั้งงบประมาณ ประจาปี 2561 จ่ายขาดเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2548 ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของ
ทุกปีเพื่อเป็นทุนสารองเงินสะสมโดยที่ทุนสารองเงินสะสมให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของ
ทุกปี วรรคสาม ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสารองสะสมเกิน
ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้นหากมีความจาเป็นองค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น...
ส่วนท้องถิ่นอาจนายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89(1) และข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
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ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น หรือ กิจการที่จัดท าเพื่อ บาบัด ความเดือดร้ อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด
(2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป โดยปฏิบั ติ
ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ ายประจ าและกรณีฉุก เฉินที่มีส าธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่า ยเงินสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในมีเงินสะสม ณ 30 เมษายน 2561
มียอดจานวน 1,727,451,19,.-บาท องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในจึงขอจ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจานวน 10,069,000.- บาท ในปีงบประมาณ 2561
จึงเรี ย นมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ส ภาองค์การบริหารส่ ว นตาบลแม่ส ลองใน
พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟูา
หลวง จังหวัดเชียงราย
1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย(สุสานบ้านหินแตก) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 506.00 ตารางเมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 706.00 ตารางเมตร)จานวน500,000.-บาท

/2.ปรับปรุง...
2.ปรับปรุงสนามกีฬากลางตาบลแม่สลองใน ขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร พื้นที่รวม 13,062.00 ตารางเมตรสนามกีฬากลางตาบลแม่สลองใน
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บ้ านหิ น แตก หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ส ลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายจานวน
1,660,000.-บาท
3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาคา) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร) จานวน377,000.-บาท
4.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 240.00
เมตร (หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 720.00 ตารางเมตร)
จานวน 500,000.-บาท
5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านห้ ว ยมุ หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ส ลองใน
อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 1,000.00 ตาราง
เมตร) จานวน495,000.- บาท
6.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 3 จุด
จุดที่ 1 (หน้าบ้านจาลอง เชอมื่อ) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 (หน้าหอประชุม) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร (หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
105.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 3 (หน้าบ้านอาโย่ เยอส่อ) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
105.00 ตารางเมตร)
จานวน 500,000.-บาท
7.จัดซื้อ ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1"" ระยะทาง 2,000 เมตร (แก้ปัญหา
ภัยแล้ง) หมู่ที่ 7 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายจานวน58,000.บาท
8.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร
(หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 750.00 ตารางเมตร) จ านวน
500,000.-บาท
/9.ถนนคอน...
9.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหยวกปุาโซ หมู่ที่ 9 ตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย(ซอยข้างสนามกีฬาใหม่) บ้านห้วยหยวกปุาโซ หมู่ที่
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9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร) จานวน 500,000.-บาท
10.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านมะหิ นกอง หมู่ ที่ 11 ต าบลแม่ส ลองใน
อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 4 จุด
จุดที่ 1 (ซอยบ้านจะลอ) บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
210.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 (ซอยบ้านสล่า) บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
135.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 3 (ซอยบ้านผู้ช่วยเก่า) บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
135.00 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร จานวน
4 ท่อน
จุดที่ 4 (ทางเข้าหอประชุม) บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร)และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จานวน 10 ท่อน
จานวน 475,000.-บาท
11.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทาง บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตาบล
แม่สลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 (บ้านอาโต่) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ กไม่น้อยกว่า
375.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
15.00 เมตร,ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร,ขนาดกว้าง
1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร,ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 134.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้ อยกว่า 261.50
ตารางเมตร) จานวน488,000.- บาท
12.ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อกาแพงกันดิน ขนาดบรรจุ
50 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟูา
หลวง จังหวัดเชียงรายจานวน356,000.- บาท
13.ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก บ้า นจะคาน้อ ย หมู่ ที่ 16 ตาบลแม่ส ลองใน
อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย(ซอยปุาสวนยาง) บ้านจะคาน้อย หมู่ที่ 16 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร) จานวน500,000.-บาท
/14.เทพื้นคอน...
14.เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูองกันน้าเซาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 12.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 26.00 เมตร บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตาบล

11
แม่สลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายจานวน262,000.-

บาท

15.ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นแม่ แ สลป หมู่ ที่ 19 ต าบลแม่ ส ลองใน
อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
240.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร)
จานวน 498,000.- บาท
16.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตาบลแม่สลอง
ใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้ อยกว่า 750.00 ตาราง
เมตร) จานวน497,000.-บาท
17.ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตาบลแม่สลองใน อาเภอ
แม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย(ลาน ฮ พระสยาม) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ขนาดกว้าง
8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 44.00 เมตร,ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 35.00 เมตร,ขนาดกว้าง 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 8.00 เมตร
/2 (หรื อคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร)จานวน
311,000.-บาท
18.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 25 ตาบลแม่สลองใน อาเภอ
แม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงรายขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00
เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร) จ านวน
495,000.-บาท
19.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตาบลแม่สลองใน อาเภอ
แม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย(ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านห้วยกระ หมู่ที่
26 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร)จานวน500,000.- บาท
20.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 28.00
เมตร พื้นที่ 312 ตารางเมตร บ้านโปุงไฮ หมู่ที่ 21 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง
จังหวัดเชียงรายงบประมาณ รวม 1,197,000.00 บาท -(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)-จ่ายขาดเพิ่ม
597,000.-บาท
รวม

10,069,000.- บาท

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นั้น หลักๆแล้ว
เป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเชิญ
ซักถามได้

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถาม ในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็น
จานวน 10,069,000.- บาท ขอให้ลงมติโดยการยกมือ
/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 36 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
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ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมจานวน 10,069,000.- บาท โดย
มีมติ รั บรอง 36 เสี ยง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสี ยง 3 เสียง(ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ)

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ
นายวรวุธ พรสดุดี
เลขานายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

4.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย มีความ
จ าเป็ น จะต้ อ งโอนงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,175,400.-บาท โดยมี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในพิจารณาอนุมัติการ
โอนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ดังนี้
1.
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
งบประมาณก่อน โอน 500,000.จานวนเงินที่ โอน 335,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
/งบลงทุน
งบลงทุน
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 จานวน 3 จุด คือ
1.1.ขุดสระเลี้ยงปลา ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 492.00 เมตร ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 บ่อ
1.2.ขุดลอกคลองส่งน้า ขนาดท้องลาเหมืองเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดิ นขุดไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์
เมตร
1.3.รั้ ว คาวบอยแบบ 2 ชั้ น ปริมาณงาน ขนาดสู ง 1.35 เมตร ช่ว งยาว
ระหว่างเสา 2.50 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 300.00 เมตร
เป็นเงิน 335,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ไปเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 จานวน 3 จุด คือ
1.1.ขุดสระเลี้ยงปลา ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 บ่อ
1.2.ขุดลอกคลองส่งน้า ขนาดท้องลาเหมืองเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์
เมตร
1.3.รั้ ว คาวบอยแบบ 2 ชั้ น ปริมาณงาน ขนาดสู ง 1.35 เมตร ช่ว งยาว
ระหว่างเสา 2.50 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 300.00 เมตร
2.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8
งบประมาณก่อนโอน 1,068,000.- บาท
จานวนเงินที่โอน 213,600.- บาท
ไปเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่าง ๆ
/5.ปรับปรุง...
5.ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาด 17.00 เมตร หนา 0.5 เมตร
ยาว 32.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร บ้านแสนใจพัฒนา
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หมู่ที่ 22
เป็นเงิน 213,600.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านห้ ว ยส้ าน หมู่ที่ 8 ไปเป็นค่าปรับปรุงลานคอลกรีตเสริมเหล็ ก
อเนกประสงค์ ขนาด 17.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร จานวน 213,600 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
3.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
3.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านแม่สแลป หมู่ที่ 19
งบประมาณก่อนโอน 687,000.- บาท
งบประมาณที่โอน 138,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่าง ๆ
5.ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาด 17.00 เมตร หนา 0.5 เมตร
ยาว 32.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร บ้านแสนใจพัฒนา
หมู่ที่ 22
เป็นเงิน 351,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อ สร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์บ้ านแม่ส แลป หมู่ ที่ 19 ไปเป็น ค่าปรับ ปรุง ลานคอนกรี ตเสริมเหล็ ก
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาาว 32.00 เมตร หรือคิด
เป็ น พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 544 ตารางเมตร บ้ า นแสนใจพั ฒ นา หมู่ ที่ 22 จ านวน
138,000 บาท เนื่องจากไม่ ได้ตั้ง ไว้ในข้ อบัญญั ติงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี
งบประมาณ 2561
4.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
/หมวดค่าที่...
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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2. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 จานวน 2
ถัง
งบประมาณก่อนโอน 520,000.งบประมาณที่ โอน 32,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่าง ๆ
5.ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาด 17.00 เมตร หนา 0.5 เมตร
ยาว 32.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร บ้านแสนใจพัฒนา
หมู่ที่ 22
เป็นเงิน 32,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 383,600.- บาท
โอนลดประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 จานวน 2 ถัง ไปเป็นค่าปรับปรุงลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว
32.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่
22 จานวน 32,000 บาท เนื่องไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
5.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
10.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบประมาณก่อนโอน 498,800.- บาท
จานวนเงินที่โอน 21,400.- บาท
ไปเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
/ประเภทอา...
ประเภทอาคารต่าง ๆ
5.ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาด 17.00 เมตร หนา 0.5 เมตร
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ยาว 32.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร บ้านแสนใจพัฒนา
หมู่ที่ 22
เป็นเงิน 21,400.- บาท
งบประมาณหลังโอน 405,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
อื่นๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ไปเป็นค่าปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.00
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือคิ ดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตาราง
เมตร บ้านแสนในพัฒนา หมู่ที่ 22 จานวน 21,400 บาท เนื่องจากไม่ได้ ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
6.
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่สลองใน
งบประมาณก่อนโอน 200,000.- บาท
จานวนเงินที่โอน 200,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เป็นเงิน 200,000.- บาท
งบประมาณหลังโอน 576,100.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
อื่นๆ โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลแม่สลองใน ไปเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) จานวน 200,000
บาท เนื่องจาก ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไม่
เพียงพอ
7.
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
/งบดาเนิน...
งบดาเนินงาน
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หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้
งบประมาณก่อนโอน 50,000.- บาท
งบประมาณที่โอน 40,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะสานักงาน จานวน 26 ตัวๆละ 7,900.- บาท
เป็นเงิน 40,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้ ไปเป็นค่า โต๊ะสานักงาน
จานวน 40,000.- บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2561
8.
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
3.จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึ กอบรมและร่ว มกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
งบประมาณก่อนโอน 51,635.- บาท
งบประมาณที่โอน 51,635.- บาท
ไปเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะสานักงาน จานวน 26 ตัวๆละ 7,900.- บาท
เป็นเงิน 51,635.- บาท
/รวม 91,635....
รวม 91,635.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
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อื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ไปเป็น
ค่าโต๊ะสานักงาน จานวน 51,635.- บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
9.
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
4. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่ วง
ปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ
งบประมาณก่อนโอน 46,000.- บาท
งบประมาณที่ โอน 46,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะสานักงาน จานวน 26 ตัวๆละ 7,900.- บาท
เป็นเงิน 46,000.- บาท
รวม 137,635.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และ
วันหยุดราชการ ไปเป็นค่าโต๊ะสานักงาน จานวน 46,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
10.
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
งบประมาณก่อนโอน 188,550.- บาท
จานวนเงินที่โอน 67,765.- บาท

/ไปเป็น...
ไปเป็น
แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะสานักงาน จานวน 26 ตัวๆละ 7,900 บาท
เป็นเงิน 67,765.- บาท
รวม 205,400.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายค่าบารุงและซ่อมแซม ไปค่าโต๊ะสานักงาน 67,765.บาท เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ 2561
11.
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
งบประมาณก่อนโอน 120,758.- บาท
จานวนเงินที่โอน 30,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
2.เก้าอี้สานักงาน จานวน 12 ตัวๆละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 30,000.- บาท
รวม 30,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ไปเป็นค่าเก้าอี้สานักงาน
จานวน 30,000.- บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
รวมเป็นจานวนเงินที่โอนทั้งสิ้น 1,175,400.-บาท
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ มีจุดไหนสงสัยหรือต้องการซักถามเชิญได้

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ขอความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการยกมือ
/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 36 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
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ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561ครั้งที่ 33โดยมี
มติ รั บ รอง 36 เสี ยง ไม่ รับรอง – เสี ยง งดออกเสี ยง 3 เสี ยง(ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนจะเริ่มในหัวข้อที่ 4.3 ต่อไป
เวลา 12.30 น.

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ
นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

4.3 ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม (บ้านสามสูง)
หมู่ 3 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
จานวน 2 จุด ขนาดความจุ 50
ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 200,000.- บาท
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านห้วยมุ หมู่ 5เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 200,000.- บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ 7เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 105.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
420.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 350,000.- บาท
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านห้วยหก หมู่ 10เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 200,000.- บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง (ทางไป กศน.)
หมู่ 11 เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ข น า ด ก ว้ า ง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 350,000.- บาท
/6.โครงการ...
6 .โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตลาดภูคา) บ้านพะน้อย หมู่
12เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
จานวน 1 แห่ง
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เป็นเงิน 486,000.- บาท
7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านห้วยหก หมู่ 10เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000.- บาท
8.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ 15เพื่อ
อ านวยความสะดวกและความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชนจ านวน 1 แห่ ง เป็ น เงิ น
300,000.- บาท
9.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโปุงไฮ หมู่ 21เพื่ออานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน
จานวน 1 แห่ง เ ป็ น เ งิ น
400,000.- บาท
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อล่อง หมู่ 25เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ขนาดกว้ า ง 5.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า
1,500.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 488,000.- บาท
11.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยกระ หมู่ 26เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนจานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 500,000.- บาท
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สุสานบ้านหินแตก) บ้านหินแตก หมู่ 1 เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร และเท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 506.00 ตารางเมตร (หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 706.00 ตารางเมตร) เป็ น เงิ น 500,000.บาท
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2 (หน้า ศพด.
บ้านปุาคา)เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ กับประชาชน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 377,000.-บาท
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ 3เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ขนาดกว้ า ง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ กไม่น้อยกว่า
720.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 500,000 บาท
15.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมุ หมู่ 5เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ขนาดกว้ า ง 5.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 495,000.- บาท
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ 7 จานวน 3
จุดเพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
/-จุดที่ 1...
-จุดที่ 1 (หน้าบ้านนายจาลอง เชอหมื่น) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00
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ตารางเมตร)
-จุดที่ 2 (หน้าห้องประชุม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
35.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร)
-จุดที่ 3 (หน้าบ้านนายอาโย่ เยอส่อ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 35.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ กไม่น้อยกว่า 105.00
ตารางเมตร) เป็นเงิน 500,000.- บาท
17.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ 8เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ขนาดกว้ า ง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
750.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 495,000.- บาท
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านห้ ว ยหยวกปุาโซ หมู่ 9
(ซอยข้างสนามกีฬาใหม่)เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 500,000.- บาท
19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง หมู่ 11 จานวน
4 จุดเพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
-จุดที่ 1 (หน้าบ้านจะลอ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร)
-จุ ด ที่ 2 (ซอยบ้ า นสล่ า ) ขนาดกว้า ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
45.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร)
-จุดที่ 3 (ซอยบ้านผู้ช่วยเก่า) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
45.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร)
และวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ 0.40 เมตร จานวน 4 ท่อน
-จุดที่ 4 (ทางเข้าห้องประชุม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)
และวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาดØ 0.60 เมตร จานวน 10 ท่อน เป็น
เงิน475,000.- บาท
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทาง บ้านพะน้อย
หมู่ 12 จ านวน 2 จุดเพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
-จุดที่ 1 (บ้านอาโต่) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00
เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร)
-จุ ด ที่ 2 (บ้ า นพะน้ อ ย) ขนาดกว้ า ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมต และขนาดกว้าง 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 134.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
261.50 ตารางเมตร) เป็นเงิน 488,000.- บาท
/21.โครงการ...
21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคาน้อย หมู่ 16เพื่อ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
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0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
720.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 500,000.- บาท
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านแม่ แสลป หมู่ 19เพื่ อ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
720.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 498,000.- บาท
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22เพื่อ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
750.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 497,000.- บาท
24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อล่อง หมู่ 25เพื่ออานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
660.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 495,000.- บาท
25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้าน
ห้วยกระ หมู่ 26เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ข น า ด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 500,000.- บาท
26.โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตาบลแม่สลองใน บ้านหินแตก หมู่ 1
เพื่อส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกาลังกายสาหรับประชาชนขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร)เป็นเงิน
500,000.- บาท
27.โครงการจัดซื้อ ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1" ระยะทาง 2,000 เมตร
(แก้ปัญหาภัยแล้ง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัด
เชียงรายเพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาสาหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ เป็นเงิน
58,000.- บาท
28.โครงการก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ น้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นต้ น ม่ ว ง หมู่ 13
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ จานวน 1 ถัง ขนาดความ
จุ 50 ลูกบาศก์เมตร และก่อกาแพงกั้นดิน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
หนา 20.00 เซนติเมตร เป็นเงิน 356,000.- บาท
29.โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูองกันน้าเซาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโย หมู่ 17 เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนขนาด
กว้าง 12.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 262,000.- บาท

/30.โครงการ...
30.โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานกีฬาต้านยาเสพติด) บ้านสามแยก
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อีก้อ หมู่ 24 เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนขนาดกว้าง
8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 44.00 เมตร, ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 35.00 เมตร, ขนาดกว้าง 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 8.00 เมตร
(หรื อคิด เป็ น พื้น ที่ค อนกรีต เสริ มเหล็ ก ไม่ น้อยกว่ า 772.00 ตารางเมตร) เป็น เงิ น
311,000.- บาท
31.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโปุงไฮ หมู่ 21เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร (พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร) เป็นเงิน 1,197,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 9,504,000.- บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1แผนงานเคหะและชุมชน
1.ขยายเขตไฟฟูาบ้านอาแหละ หมู่ 15 เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ไ ฟฟู า ใช้ ทั่ ว ถึ ง
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 250,000.- บาท
2.ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง)บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2เพื่อให้มีแสงสว่างในยามวิกาล
จานวน 1 โครงการ งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 300,000.- บาท
3.ขยายเขตไฟฟูาบ้านจะคาน้อย หมู่ 16 จานวน 3 จุด
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึง จานวน 1 โครงการงบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 3 0 0 , 0 0 0 . บาท
4.ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง)บ้านห้วยหมาก หมู่ 18 เพื่อให้มีแสงสว่างในยาม
วิกาล จานวน 1 โครงการงบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 300,000.- บาท
รวมเป็นเงิน งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 900,000.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 250,000.- บาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนสั ง คมและความสงบ
เรียบร้อย
/3.1แผนงาน...
3.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน
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1.อุ ด หนุ น กิ่ ง กาชาดอ าเภอแม่ ฟู า หลวง เพื่ อ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตตาบลแม่สลองใน อุดหนุนกิ่ งกาชาดอาเภอแม่ฟูา หลวงเป็ น
เงิน 100,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณปี 2562
1.โครงการกิจกรรมกีฬาสี กีฬาชุมชนมนตรีเกมส์ต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ มี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพและออกก าลั ง กายอย่ า งสม่ าเสมออุ ด หนุ น
โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท
2.โครงการภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาจีน อุดหนุน
โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา เป็นเงิน 70,000.- บาท
3.โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนอุดหนุน โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา เ ป็ น เ งิ น
920,000.- บาท
4.โครงการ Work Shop การศึกษาสู่การมีงานทา เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ แ ก่
นักเรียน อุดหนุน โรงเรียนมนตรีวิทยา เป็นเงิน 150,000.- บาท
5.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน เพื่ อ ใ ห้
นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม อุ ด ห นุ น ก ลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน เป็นเงิน 150,000.- บาท
6.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารีเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมอุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
เป็นเงิน 50,000.- บาท
7.โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหยวกปุาโซเป็น
เงิน 85,000.- บาท
8.โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้ นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหยวกปุาโซ เป็นเงิน 492,000.- บาท
9.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่ อ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ รั บ อ าหา ร
กลางวันครบทุกคนอุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) เป็นเงิน 300,000.บาท
/10.โครงการ...
10.โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการใช้
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ภาษาจีนอุดหนุน โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) เป็นเงิน 70,000.- บาท
11.โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่นักเรียนอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยหก เป็นเงิน 72,000.- บาท
12.โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็ก เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ
ทุกคน อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหก เป็นเงิน 428,000.- บาท
13.โครงการก่อบล็อกซีเมนต์แปลงเกษตรและการปลูกพืชผักเพื่อเกษตรและ
อาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อุดหนุนโรงเรียน
ตชด.บารุง ที่ 112 เป็นเงิน 70,000.- บาท
14.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อุ ด หนุ น สมาคม
กลุ่มดอกบัวตองบาน เป็นเงิน 257,500.- บาท
15.โครงการวันลอยกระทงเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงามของคนไทย อุดหนุนสมาคมกลุ่มดอกบัวตองบาน เป็นเงิน 50,000.- บาท
16.โครงการแข่งขั นกีฬ าสายสั มพั นธ์กลุ่ มดอกบัว ตองบาน (บัว ตองเกมส์ )
ประจาปี 2561 เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด อุ ด หนุ น สมาคม
กลุ่มดอกบัวตองบาน เป็นเงิน 200,000.- บาท
17.โครงการอาหารกลางวั นเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน
อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) เป็นเงิน 478,000.- บาท
18.โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
อุดหนุน โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) เป็นเงิน 160,000.- บาท
19.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพีย ง
อุดหนุนโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 เป็นเงิน 85,000.- บาท
20.โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง อุดหนุนโรงเรียนตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านนาโต่) เป็นเงิน 90,000.บาท
21.โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ เป็นเงิน 276,000.- บาท
22.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านผาเดื่อเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ เป็นเงิน 100,000.- บาท
23.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่ อ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ รั บ อ าหา ร
กลางวันครบทุกคนอุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) เป็นเงิน
528,000.- บาท
24.โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่ อ ใ ห้
นักเรียนเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน อุ ด หนุ น โรงเรี ย น ตชด.บ้ า นนาโต่ (วปรอ.344
อุปถัมภ์) เป็นเงิน 190,000.- บาท
/25.โครงการ
25.โครงการประกอบรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่นอาเภอแม่ฟูาหลวง เช่น
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-โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญต่าง ๆ
-โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่ฟูาหลวง
-โครงการจัดงานของดีอาเภอแม่ฟูาหลวง
และโครงการอื่น ๆ ด้ านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ฯลฯเพื่อดารงรักษาไว้ซึ่ง
กิจกรรมสาหรับเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย อุดหนุนอาเภอแม่ฟูาหลวง
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 85,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 140,000.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 140,000.- บาท
งบประมาณปี 2564 เป็นเงิน 140,000.- บาท
รวม งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 85,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 5,441,500.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 140,000.- บาท
งบประมาณปี 2564 เป็นเงิน 140,000.- บาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธาร
สุข
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1.แผนงานสาธารณสุข
1.โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุ ข(-นส.สถ. ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลว. 31 ส.ค. 2560)(-ตั้ง งปม.หมวดเงินอุดหนุน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559) เพื่อ ปูอ งกัน และแก้ ไขปัญหาด้ านสาธารณสุ ข ตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้าน จานวน
27 หมู่บ้าน (อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ)
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 540,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 540,000.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 540,000.- บาท
งบประมาณปี 2564 เป็นเงิน 540,000.- บาท
รวม งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 540,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 540,000.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 540,000.- บาท
งบประมาณปี 2564 เป็นเงิน 540,000.- บาท

/บันชีครุ...
บัญชีครุภัณฑ์
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1.1แผนงานบริหารทั่วไป
1.แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะของ อบต.แม่สลองในมี
ครุภัณฑ์ใช้เพียงพอ
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 1,288,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 1,288,000.- บาท
2.แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ
1.ระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซล)เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะของ อบต.แม่
สลองใน มีครุภัณฑ์ใช้เพียงพอ
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
รวม งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 2,288,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 2,288,000.- บาท
งบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6.1.แผนงานการศึกษา
1.แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
1.ตู้เก็บเอกสาร (เหล็ก) เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 40,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 40,000.- บาท
2.โต๊ะครู เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 80,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 80,000.- บาท
/3.เก้าอี้นวม...
3.เก้าอี้นวมเพื่อใช้ในสานักงาน
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นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 80,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 80,000.- บาท
4.ตู้เก็บอาหาร เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 40,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 40,000.- บาท
5.โต๊ะกินข้าวเด็ก เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 60,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 60,000.- บาท
6.เก้าอี้เด็กเพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 50,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 50,000.- บาท
7.เครื่องกรองน้า เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 60,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 60,000.- บาท
8.พัดลมเพดาน เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 40,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 40,000.- บาท
9.ถาดหลุมเพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 50,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 50,000.- บาท
10.เครื่องปรินเตอร์เพื่อใช้ในสานักงาน
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 50,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 50,000.- บาท
รวม งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน550,000.- บาท
งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน550,000.- บาท
จึงขอนาเรียนให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในรับทราบและ
พิจาณาต่อไป
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม เชิญซักถามได้
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดซักถาม ขอความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 4.3
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 โดยการยกมือ
เห็นชอบ จานวน 36 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

/ขอประกาศ...
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ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติ เห็นชอบในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2651 - 2564โดยมีมติ
เห็ น ชอบ36 เสี ย ง ไม่ รั บ รอง – เสี ย ง งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง(ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ

นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดลมพายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในซึ่งมี
หลายหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายไปนั้น รวมทั้งหอประชุม บ้านห้วยส้านหมู่ที่ 8 แสนใจ
หมู่ที่ 7 บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6 และบ้านหินแตกหมู่ที่ 1 ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้งบซ่อมแซม
ของทาง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในในการปรับปรุงซ่อมแซม
เรื่องที่ 2 ในตอนเวลา 08.30 น. ทางเจ้าหน้าที่ตารวจ ตชด. ได้มาติดต่อขอ
น าเรื่ องเข้าสู่ ที่ป ระชุมสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลแม่ ส ลองใน ในเรื่องขอใช้พื้น ที่
ทางเข้าบ้านน่าโต่เพื่อใช้เป็นฐานในการตรวจค้นยาเสพติดนั้น จึงได้แนะนาให้ทาง ตารวจ
ตชด. ไปดาเนินการจัดการด้านเอกสาร และ ประชาคมหมู่บ้านเพื่อนามาประกอบเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อทางสภาฯ ต่อไป
เรื่องที่ 3 โรคไข้เลือดออก ในช่วงนี้ ได้มีการตรวจพบการระบาด ในพื้นที่ บ้าน
หินคาหมู่ที่ 27 และได้มีการดาเนินการควบคุมและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อปูองกันการ
ระบาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องที่ 4 กาฬสินธุ์ ปิดประตูตีแมว ตรวจสารเสพติดกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจอ
จะจะ 3 ราย ให้ออกจากราชการทันที ยัน ทาตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจั งหวัด นาย
เกรีย งไกร กิริวรรณา นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม
ปลัดอาเภอฝุายความมั่นคง นายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอาเภองานส่งเสริมการปกปกครอง
สมาชิก อส./ ชุดเฉพาะกิจ ชรบ.อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ทาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
(ยาบ้า) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน จานวน 647 รายในขณะ
ที่กาลังประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจาเดือนมิถุนายน 2560โดยผลจากการตรวจ
เบื้องต้น พบมีสารเสพติด จานวน 5 ราย จากนั้นได้ทาการส่งไปตรวจยืนยันผลจาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบมีสารเสพติด จานวน 3 ราย ประกอบด้วยผู้ใ หญ่บ้าน 1 ราย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก 2 ราย ซึ่งทางอาเภอจะได้ดาเนินการให้ออกจากราชการโดยทันที
ซึ่งพื้นที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบลแม่ส ลองใน นั้น อยู่ติดทางชายแดน จึงอยาก
ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ระมัดระวังในการ ออกพื้นที่ เนื่องจากอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี
นายาเสพติด ผสมใส่ในน้าหรืออาหาร ซึ่งจะไม่สามารถปูองกันได้
เรื่องที่ 5 ในช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้ว หาเกิดเหตุ ลมพายุ หรือ ดินถล่ม
ขอให้ท่านสมาชิกเข้าตรวจสอบทันที และแจ้งมาทาง อบต.ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะ
ทาง อบต.จะได้ดาเนินการเข้าช่วยเหลือโดยทันที
/เรื่องที่ 6...
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เรื่องที่ 6 โครงการที่ทาง หมู่บ้านได้ดาเนินการไปแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ช่วยตรวจสอบและ ติดตามการทางานด้วย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่ องที่ 1 เรื่ องชุ ดสู ท หากท่ านสมาชิ กสภาฯท่า นใด ต้อ งการแก้ ไขชุ ด ให้
ประสานได้ที่ น้องดา หรือ นางสาวสุดา วงศ์ศรีชัยกุล ต่อไป
เรื่องที่ 2 เสื้อเชียงราย ยูไนเต็ด คาดว่าจะได้รับภายในเดือน มิถุนายน 2561
นี้
เรื่องที่ 3 เรื่องศึกษาดูงาน ในปีนี้ คาดว่าจะไปศึกษาดูงานทางภาคอีสาน หา
ได้ผลสรุปอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบต่อไป
เรื่องที่ 4 ไฟฟูาส่องสว่าง ของลานกีฬา ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
ใน ตั้งเปูาไว้จะติดตั้งให้ ครบทุก ลานกีฬา เพื่อให้ เยาวชนสามารถเล่นกี ฬาได้ อย่าง
เหมาะสมต่อเวลา ต่อไป
เรื่องที่ 5 ท่านรองไชยา แสนเหลี่ยว ขอลาออกจากการเป็น รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

นายไชยา แสนเหลี่ยว
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้ จะมาขอลาต่อสภาฯ เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ ซึ่ง
ปัจจุบัน ดวงตาทั้งสองข้าง เป็นต้อกระจก ซึ่งทางดวงตาข้า งขวา ได้รับการรักษาโดยการ
ผ่าตัด ซึ่งยังเหลือ ดวงตาข้างซ้ายที่ยังไม่ได้รับการรักษา จึงมีความจาเป็นต้องใช้เวลาใน
การรักษา จึงได้ขอยื่นลาออกต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน เพื่อ พัก
รักษาตัวต่อไป

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน

ตามที่ท่านรองไชยา แสนเหลี่ยว ได้กล่าวไปนั้น ก็ได้รู้สึกเสียดายเนื่องจากต้อง
พักรักษาตัว จึงต้องลาออกไป ซึ่งได้ทางานและร่วมงานกันเป็นเวลานา จึงรู้สึกใจหายไป
บ้างแต่ก็ขอขอบคุณ ที่ทางานร่วมกันมา

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายเกียรติศักดิ์
วีระวัฒน์พงศธร
ส.อบต. หมู่ที่ 8

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมให้ระเบียบวาระที่ 5 หรือไม่
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กระผมได้ทาคาร้อง ขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซม
เข้ามา ซึ่งเกิดจากพายุ เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ทาให้ อาคารหอประชุม
ได้รับความเสียหายจากลมพายุ และเมื่อเกิดฝนตก จึงทาให้เกิดความเสียหายตามมา จึง
ขอให้ทางฝุายบริหาร และทางกองช่าง ช่วยเข้ามาดาเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 2 ฝากทางกองการศึกษา เนื่องจากอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยส้านนั้น
ครึ่งหนึ่งเป็นปูน และอีกครึ่ง เป็นตาข่าย ซึ่งเวลาฝนตกนั้น จะสาดเข้ามาทาให้พื้น หรือ
เอกสารในการเรี ย น เปี ย กและช ารุ ด เสี ย หายไป และห้ อ งน้ าซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร่ ว มกั บ ทาง
หอประชุมหมู่บ้าน จึงขอให้ช่วยปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
/ของทางบ้าน...
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ของทางบ้านผาเดื่อนั้นก็ประสบปัญหาเหมือนบ้านห้วยส้าน เหมือนกัน ทางผู้ใหญ่บ้านก็
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ได้เข้ามาสอบถามอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้ทางฝุายบริหารและทางกองช่างเข้าไปสารวจ
และซ่อมแซมต่อไป

นายวรวิทย์อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ในส่วนของการดาเนินงานนั้น ทางฝุายช่างได้รับทราและจะเข้าไปดาเนินการให้อย่าง
เร่งด่วน
งานพัฒนาชุมชน ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องของการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และ
ยั งไม่ได้รั บ เงิน เนื่อ งจากเงิน งบประมาณจากกระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
แห่งชาติ หมดและกาลังอยู่ในช่วงจัดหาเงินงบประมาณจึงขอแจ้งให้ ท่ านสมาชิกสภาฯ
แจ้งทางลูกบ้านทราบต่อไป
เชิญชวนผู้สูงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันต่อไป
ในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
ในจะลงพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุ เข้ามายืนยังตัวตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป
กระทรวงมหาดไทย เน้นยาในการใช้พื้นที่ของแหล่ งน้าสาธารณะ โดยได้มี
หนังสือสั่งการและการใช้แหล่งน้าสาธารณะในการบริหารจัดการแหล่งน้า และให้จังหวัด
ตรวจสอบการใช้แหล่งน้าต่างๆ
โรงเรี ยนบ้านโปุงไฮ้ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่ง
ในขณะนี้กองช่างได้ดาเนินการออกแบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ
นี้
ในส่ วนของการสร้างหรือปรับปรุง ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กนั้น ต้องขออภัยท่าน
สมาชิกสภาฯ และทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในจะเร่งดาเนินการ ปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
รองปลัดองค์การบริหารส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตาบลแม่สลองใน
เรื่องที่ 1 เรื่องปัญหายาเสพติด เนื่องจากในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก ในปีนี้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน จะจัดกิจกรรมการเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ
เข้าร่วม และการบาบัดยาเสพติด ซึ่งทางท่านนายอาเภอได้มอบหมายให้ ควบคุมและ
ดูแลผู้เสพยาเสพติดโดยให้เข้ารับการบาบัดโดยมี องค์การบริหารส่วนตาบลคอยดูแล ใน
ปีนี้ ทางอาเภอแม่ฟูาหลวง และสาธารณสุขกาลังดาเนินการจัดหาพื้นที่ในการบาบัดผู้
เสพ
เรื่องที่ 2 เรื่องขอศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน หนึ่งชุมชน หนึ่งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งได้
เริ่มดาเนินการที่ บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 ต่อไป
เรื่องที่ 3 เรื่องของการศึกษาดูงาน ซึ่งได้ปรึกษาหารือกับทางผู้บริหาร ซึ่งจะนา
ท่านไปยังภาคอีสานหากได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบต่อไป
/เรื่องที่ 4...
เรื่ องที่ 4 เรื่องขยะทางจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ ทางองค์การบริห ารส่ ว น
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ตาบลทาความร่ ว มมือกับหมู่บ้าน ในการจัดการขยะ โดยใช้เครือข่ายหมู่บ้านในการ
จัดการ ต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมให้ระเบียบวาระที่ 5 หรือไม่

ปิดประชุม

เวลา 15.50 น.

(ลงชื่อ)

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

ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรวิทย์อินทพันธ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายอาล่อ แซมือ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายจิรายุ ต๊ะแซ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายอาเกาะ มูแล)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตติกาล แสงอยู่)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกสร แซ่เฉิ่ง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อวันที่....21...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....2561.....
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการ

ประชุม
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

