บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน มิถุนายน 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
นายฉัตรชัย
นายอาฉิ
นายอะซือ
นายชาญชัย
นายอนุสรณ์
นายทศพล
นายธีรชาติ
นายสมนึก
นายกรัสวัน
นายเกียรติศักดิ์
นายประสงค์
นายอาเซาะ
นายเลาซาง
นายเรืองศักดิ์
นายอาล่อ
นายจิรายุ
นายอาะเกาะ
นางสาวเกสร
นายอายิ
นายวงศพัทธ์
นายอาโย
นางสาวอาหวา
นายสมฤทธิ์
นายชัยวัฒน์
นายประเสริฐ
นายเซียวเปา
นายนพณัฐ
นายสุวินัย
นายองอาจ

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

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองประธานสภา อบต.
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 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 15
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
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
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22

หมายเหตุ

/นายพงศกร...

2
34
35
36
37

นายพงศกร
นายสุรัตน์
นายอาตี
นายศิวดล

ฤกษ์ทวีทรัพย์
วูซือ
อาเคอ
อาเคอ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 25
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ที่
1
2
3
4

ชื่อ
นายสงกรานต์
นางสาวรัตติกาล
นายอาเบียว
นายไพบูลย์

สกุล
ลองใจคา
แสงอยู่
อิทธิวัฒนากุล
รัตนเลิศสกุล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ ชื่อ
1 นายสมชาย
2 นายวรวุธ
3 นายจานอง
4 นายพิมาน
5 นายสมชาติ
6 นายทวีเกียรติ
7 นายประพันธ์
8 นายอาสึ
10 นายธนกฤษณ
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.

สกุล
ดวงติ๊บ
พรสดุดี
ปองดอง
วรรณโชติ
แซ่ลี
เมฆบนจันทร์
รุ่งเรืองขนะรัตน์
เตโชธารง
ทองศิริพงศ์

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
ตาแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19
ผอ.รพ.สต.บ้านสามแยก

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
-------------------------------------ด้ว ยมติที่ป ระชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลแม่ส ลองใน สมัย
วิส ามัญ ครั้ง ที่ส าม ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ได้กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2561 มีกาหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3)
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 54 วรรคแรก แห่ ง
พระราชบั ญญัติส ภาตาบล และองค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
/ข้อบังคับ...
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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2561 มีกาหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในจะแจ้งกาหนดวันนัดประชุมให้ทราบอีกครั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕61
**********************
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในได้มีมติในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕60 เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 กาหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕61 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 15 –
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป มีกาหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๓ นัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน
พ.ศ.2561 เวลา ๐๙.๐๐ น.
อนึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้า ร่วมรั บฟังการประชุม
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕61 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนดให้ผู้ที่
ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วม
รับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้
เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล ที่จะ
เข้าร่วมการประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
๓. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
๔. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
๕. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทาการให้เสื่อมเสีย
เกียรติของที่ประชุมหรือ จงใจกระทาการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น
/6.ห้ามผู้ใด...
๖. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
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๗. ห้ามผู้ใดขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
บัดนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน สมัย สามัญ สมัยที่
2/2561 ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการใหม่ จานวน 2 ท่าน

นางสาวเรวดี อภิวงค์ษา
นิติกรปฏิบัติการ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวเรวดี อภิวงค์ษา ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

นางวัชรินทร์ มาไกล
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

เรี ย นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ดิฉันนางวัชรินทร์ มาไกล ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ประจากองช่าง

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ในรอบเดือนที่ผ่านมาก็มี ท่านรองไชยา แสนเหลี่ยว ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ตาแหน่ง ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน สมั ย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
-รับรอง/ไม่รับรอง

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลแม่สลองใน สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ขอให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่
อย่างไร
เมื่อไม่มีการซักถามและแก้ไข จึงขอให้ลงมติในที่ประชุมด้วยการยกมือ

มติที่ประชุม

รับรอง จานวน 37 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
/สมัยวิสา...
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม โดยมีมติ รับรอง 37

5
เสี ย ง ไม่ รั บ รอง – เสี ย ง งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

3.1 รายรั บ – รายจ่ า ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองใน ณ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2561

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้
รายรับ
ประมาณการไว้ที่ 110,000,000.- บาท
รับจริง
89,434,093.99 บาท
รายจ่าย
ประมาณการไว้ที่ 110,000,000.- บาท
จ่ายจริง
57,592,534.06 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
เมษายน
3,523,933.52 บาท
พฤษภาคม
574,000.- บาท
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 17,780,837.26 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม 47,468,877.82 บาท
ขอประชาสั ม พั น ธ์ เรื่ อ งของ เจี ย งฮายเกมส์ ซึ่ ง จะจั ด ในวั น ที่ 18 – 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเสื้อ เชียงรายเกมส์ ซึ่ง มีทั้งหมด 4 แบบ แบบที่ 1 เสื้อกีฬา สีม่วง ราคา 139
บาท แบบที่ 2 เสื้อกีฬาสีดา ราคา 159 บาท แบบที่ 3 เสื้อคอปก สีม่วง/สีดา ราคา
359 บาท แบบที่ 4 ผ้าพื้นเมือง ราคา 399 บาท เสื้อที่มีขนาดตั้งแต่ XXL ขึ้นไป เพิ่ม
ตัวละ 20 บาท ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไหนสนใจ สามารถลงชื่อได้ที่สานักปลัดต่อไป
เรื่องที่ 2 เรื่องของการลักลอบขุดทรายในแม่น้าลาคลอง เนื่องจากปัจจุบันได้มี
การลักลอบขุดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ สลองใน นั้น ก็มีแม่น้าคา สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบดูแล ในพื้นที่ โดยการบังคับใช้กฎหมาย
/พระราช...
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พุทธศักราช 2456
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มาตรา 120 ให้ เจ้า ท่ามีห น้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้า ทางเรือเดิน
แม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้าไทย
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง
ร่องน้าทางเรือเดิน แม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้าไทย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
และให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระทาการดังกล่าว
ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าได้มีคาสั่งมอบหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมาย หากพบการกระทาผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่ 053-767454 อาเภอแม่ฟ้าหลวง
หรือ 095-6943574 ฝ่ายความมัน่ คง
เรื่องที่ 3 ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
กาหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจาปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และได้จัด
กิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตรผู้ ท รงเป็ น แม่
แห่ ง ชาติ เพื่ อ เผยแพร่ พ ระคุ ณ และบทบาทของแม่ ที่ ดี ต่ อ ครอบครั ว สั ง คม และ
ประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ในการนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริง
ของผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ลู ก ที่ มี ความกตั ญ ญูก ตเวที อ ย่ างสู งต่ อ แม่ เข้ ารั บ การพิ จารณา
คัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561 ผู้ที่ สนใจ
สามารถส่งแบบกรอกประวัติ จานวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จานวน 2 แผ่น
โดยส่งไปที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เชตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
เรื่องที่ 4 การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประจาปี 2561 ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่ฟ้าหลวง
ได้รับแจ้งจาก จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการต่อต้านยาเสพติด ประจาปี 2561 ณ ห้อง
ประชุมทองกาว โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอาเภอแม่ฟ้าหลวง จึงได้นาแจ้งให้ท้องถิ่นร่วมงานต่อไป
เรื่องที่ 5 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฐานะโฆษก
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 14 มิ. ย.- 15 ก.ค.2561จะมีการ
จัดการแข่งขันฟุต บอลโลก 2018 ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ติดตามการแข่งขันอย่างแพร่หลาย และอาจเกิดการเล่นการพนันการ
แข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการกระทาความผิดฐานเล่นการพนัน ซึ่งหากผู้ใดฝ่า
ฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ และตามมาตรา 12 (2) พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และ
การกระทาดังกล่าวอาจทาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการ
พนั น ตลอดจนเป็ นบ่ อ เกิ ดของปั ญหาอาชญากรรม และปั ญ หาทางสั ง คมด้ านอื่น ๆ
ตามมา
/เพื่ อ เป็ น การ...
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
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รมว.มหาดไทยในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการเล่นการ
พนันฟุตบอลดังกล่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยัง
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด น าเรื่ อ งการพนั น ฟุ ต บอลโลก 2018 เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการพนันฟุตบอลและการพนันฟุตบอลออนไลน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
และแจ้ งให้ นายอาเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ ให้
สอดส่อง กวดขัน การกระทาความผิดในเรื่องการพนันฟุตบอลโลกหรือการพนันทายผล
กีฬาประเภทอื่น รวมถึงการพนันออนไลน์ หากพบการกระทาความผิดให้ดาเนินการโดย
เฉียบขาด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดให้ดาเนินการทาง
วิ นั ย ด้ ว ย และให้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจไปยั ง พี่ น้ อ ง
ประชาชน เพื่อรับทราบถึงโทษและผลของการกระทาความผิด
เรื่องที่ 6 ขอชี้แจ้งด้านโรคระบาด ไข้เลือดออก ซึ่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองใน มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน หินแตก และบ้านหินคา
และได้ระบาดไปยังบ้านห้วยหยวกป่าโซ ส่วนหมู่บ้ านไหนที่อยู่ในข่ายกลุ่มเสียงขอให้แจ้ง
ไปยัง รพสต.ใกล้บ้านเพื่อดาเนินการป้องกันต่อไป
เรื่องที่ 7 โครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการดาเนินงานและ
การจัดกิจกรรมนั้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้ กาหนด ป้าย และแบบต่างๆ เพื่อให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งแบบป้าย สามารถสอบถามได้ทาง หัวหน้าสานักปลัด
กิจกรรมที่ 2 ประกวดจัดต้นรวงผี้ง
กิจกรรมที่ 3 ประกวดจัดสวนสาธารณะ
กิจกรรมที่ 4 จิตอาสาภัยพิบัติระดับตาบล
กิจกรรมที่ 5 จิตอาสาขุดลอกคลอง
กิจกรรมที่ 6 นิทรรศการโครงการจิตอาสา
ซึ่งจะดาเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
เรื่องที่ 8 ร่าง พรบ. เลือกตั้ง พ.ศ..... คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการลงมติให้
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นและ
รวบรวมข้อมูลส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป ซึ่งจะมีการแสดงความคิดเห็นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ต่อไป
ในส่วนของการจัดการเลือกตั้ง หาก พรบ. ฉบับนี้ถูกบังคับใช้จะต้องดาเนินการเลือกตั้ง
ภายใน 45 วัน
ตามมาตรา 11 ซึ่งจะต้องดาเนินการเลือกตั้ง ภายใน 45 วัน นับจากสมาชิกฯ พ้นวาระ
หรือ 60 วันหลังจากเป็นเหตุให้หมดวาระนอกจากการครบวาระ ในกรณีของ สมาชิก
สภาฯท้องถิ่น มีวาระอยู่ไม่เกิน 110 วัน ไม่ต้องดาเนินการเลือกตั้ง ตามมาตรา 11
มาตรา 19 การเลื อกตั้งสมาชิกสภาฯ ให้ ถือเขตหมู่บ้าน เป็น 1 เขตเลื อกตั้งเว้นแต่
กฎหมาย ว่าด้วยสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นอย่างอื่น
มาตรา 22 การเลื อกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเขตเลือกตั้ง
/มาตรา 25...
มาตรา 25 เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
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ที่ประชุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1 รับสมัครเลือกตั้ง
2 กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3 แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
4 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และดาเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง
5 ดาเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการ
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
6 ดาเนินการอื่นอันจาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา 38 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1 มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติ
ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกั นไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา 39 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
1 วกลจรติ
2 เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3 ต้องโทษคุมขัง
4 อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 42 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช้เหตุอันสมควร จะถูก
จากัดสิทธิดังต่อไปนี้
1 สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. สว. สมาชิกสภาฯท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
2 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ
มาตรา 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2 มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี
3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี
มาตรา 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1 ติดยาเสพติด
2 เป็นบุคคลล้มละลาย
3 เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 39.
4 อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิ
/ที่ประชุม...
รับทราบ
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3.2 โครงการศึกษาดูงาน ประจาปี 2561
ประธานสภาฯ
นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
รองปลัดองค์การบริหารส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากเดิมที่ 22 - 27 มิถุนายน 2561 เป็น 25 - 30 มิถุนายน
ตาบลแม่สลองใน
2561 เป็นการศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุลักษณ์ กาหนดการ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
อบรมที่บ้านดูรีสอร์ท
เวลา 09.00 น โดยท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
เวลา 04.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงราย ไป จังหวัดสกลนคร
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
- ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
- เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน บ้ า นภู หมู่ ที่ 1,2 ต าบลบ้ า นเป้ า อ าเภอหนองสู ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ในปี
2549 และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 3 ปีซ้อนอีกทั้งได้รับโล่
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเภท
ชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2549 ชุมชนบ้านภูเป็นชาวภูไท บรรพ
บุรุษมาจากฝั่งซ้ายแม่น้าโขง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศดี มี
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสวยงาม และพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ปัจจุบัน บ้านภู เป็น
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อี กทั้งยังมีแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้าน
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
- ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี
และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านตากลาง แต่ละครัวเรือนจะมีช้าง
ที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งใน
ครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง
ณ บ้านตากลาง จ. สุรินทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก
- เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
- เดินทางกลับจังหวัดเชียงราย
ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถลงชื่อได้ที่ทางฝ่ายเลขาสภาฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ขอพักรับประทานอาหารว่าง เป็นเวลา 15 นาที เวลา
11.00 น.
/ระเบียบวาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4
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ประธานสภาฯ
นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

4.1 ปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561 - 2564
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้ า การ
ลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.โครงการซ่อมแซมสะพานหมู่บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 งบประมาณปี 2561
เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
2.โครงการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านห้ ว ยผึ้ ง หมู่ที่ 2 งบประมาณปี
2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
3.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้า บ้านอาแหม หมูที่ 3 งบประมาณปี 2561
เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
4.โครงการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านหัวแม่คา หมู่ที่ 4 งบประมาณปี 2561
เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
5.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
6.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
7.โครงการปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้าน บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 งบประมาณปี
2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
8.โครงการซ่ อ มแซมระบบน้ าประปาหมู่ บ้ า น บ้ า นห้ ว ยส้ า น หมู่ ที่ 8
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
9.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านห้วยหก หมู่ที่ 10
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
10.โครงการซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยหก หมู่ที่ 10 งบประมาณปี
2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
11.โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 งบประมาณปี
2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
12.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 งบประมาณ
ปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
/13.โครงการซ่อม...
13.โครงการซ่ อ มแซมถั ง เก็ บ น้ าประปาหมู่ บ้ า น บ้ า นต้ น ม่ ว ง หมู่ ที่ 13
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งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
14.โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
15.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านอาแหละ หมู่ที่
15 งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
16.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กในหมู่บ้าน บ้านจะคาน้อย หมู่ที่ 16
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
17.โครงการปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจาหมู่บ้าน บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
18.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านห้วยหมาก หมู่ที่
18 งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
19.โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตรประจาหมู่บ้าน บ้านแม่สะแลป
หมู่ที่ 19 งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
20.โครงการปรับปรุง ถนนในหมู่บ้ าน บ้า นนาโต่ หมู่ ที่ 20 งบประมาณปี
2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
21.โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 งบประมาณ
ปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
22.โครงการซ่อมถนนลงหินคลุก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 งบประมาณปี
2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
23.โครงการซ่ อ มแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้ า นสั น มะเค็ ด หมู่ ที่ 23
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
24.โครงการปรับปรุงระบบน้ากินน้าใช้ในหมู่บ้าน บ้านสามแยก หมู่ที่ 24
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
25.โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นม่ อ ล่ อ ง หมู่ ที่ 25
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
26.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก บ้านห้ วยกระ หมู่ที่ 26
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
27.โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นหิ น ค า หมู่ ที่ 27
งบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท(งบโครงการไทยนิยมยั่งยืน)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุมกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแลการ
ท่องเที่ยว
/6.ยุทธศาสตร์...
6.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
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6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.โครงการค่ายเยาวพัฒน์ งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 60,000.- บาท
2.โครงการอาหารกลางวั น บ้ า นพะมู เ ซอ งบประมาณปี 2562 เป็ น เงิ น
56,000.- บาท
3.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน
56,000.- บาท
4.โครงการส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรมจีน โรงเรียนดอยแสนใจ งบประมาณปี
2562 เป็นเงิน 1,312,000.- บาท
5.โครงการอบรมวิชาชีพสาหรับนักเรียน(หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
และการแปรูปผลิตภัณฑ์อาข่า) โรงเรียนดอยแสนใจ งบประมาณปี 2562 เป็นเงิน
40,000.- บาท
6.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 งบประมาณปี
2562 เป็นเงิน 1,660,000.- บาท
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ 2 การส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร
1.แผนงานการเกษตร หมวดครุภัณฑ์การเกษตร โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพ
การผลิตดอกเก๊กฮวยเพื่อจาหน่ายบ้านหัวแม่คา (จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร) เครื่องอบ
ดอกเก๊กฮวย จานวน 5 ตู้ งบประมาณ ปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 500,000.- บาท
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม เชิญซักถามได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 37 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติ เห็นชอบในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2651 - 2564โดยมีมติ
เห็ น ชอบ 37 เสี ย ง ไม่ รั บ รอง – เสี ย ง งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง(ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดซักถาม ขอความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 4.1
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 – 2564 โดยการยกมือ

/4.2โอนเงินงบ...
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นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ
นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

4.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี

นายวรวุธ พรสดุดี
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ดังนี้

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง 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
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 90,455.-บาท โดยมีรายละเอียด
แนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองในพิจารณาอนุมัติการ
โอนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
(นายสมชาย ดวงติ๊บ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

1.เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง
งบประมาณก่อนโอน 154,000.- บาท
จานวนเงินที่โอน 10,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้บานเลื่อน
เป็นเงิน 10,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้อง
กองคลังไปเป็นค่าตู้บานเลื่ อน จานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.บาท เนื่องจากตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไม่
เพียงพอ
/2.เดิม...
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2.เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง
งบประมาณก่อนโอน 144,000.- บาท
จานวนเงินที่โอน 9,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะทางานจานวน 1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะคอมขนาด 5 ฟุต หน้าไม้
1 ตัวเก้าอี้พิงกลาง 1 ตัว
เป็นเงิน 9,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้อง
กองคลังไปเป็นค่าโต๊ะทางานจานวน 1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะคอมขนาด 5 ฟุต หน้าไม้ 1
ตัวเก้าอี้พิงกลาง 1 ตัว จานวน 9,000.- บาท เนื่องจากตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไม่เพียงพอ
3.เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง
งบประมาณก่อนโอน 135,000.- บาท
จานวนเงินที่โอน 35,100.- บาท
ไปเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องพิมพ์และ
เครื่องสารองไฟจานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 35,100.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้อง
/กองคลังไป...
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กองคลังไปเป็นค่าคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่อง
ส ารองไฟจ านวน 1 ชุด เป็ นเงิน 35,100.- บาท เนื่อ งจากไม่ ได้ ตั้งไว้ใ นข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
4.เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง
งบประมาณก่อนโอน 99,900.- บาท
จานวนเงินที่โอน 5,600.- บาท
ไปเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ
1,400.- บาท
เป็นเงิน 5,600.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้อง
กองคลังไปเป็นค่าพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ
1,400.- บาท เป็นเงิน 5,600.- บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
5.เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง
งบประมาณก่อนโอน 94,300.- บาท
จานวนเงินที่โอน 14,755.- บาท
ไปเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
/ติดตั้งพา...
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ติดตั้งพาทิชั่นจานวน 1 แห่งประกอบด้วย 1. ติดตั้งพาทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด
100x100 ซม. จานวน 2 แผง 2.ติดตั้งพาทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด 120x120
ซม. จานวน 1 แผง 3.เสาจบจานวน 1 ต้น 4.ขาตั้งประกอบจานวน 4 ตัว
โอนลดประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้อง
กองคลังไปเป็นค่า ติดตั้งพาทิชั่นจานวน 1 แห่งประกอบด้วย 1. ติดตั้งพาทิชั่นแบบครึ่ง
กระจกใสขนาด100x100 ซม. จานวน 2 แผง 2.ติดตั้งพาทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด
120x120 ซม. จานวน 1 แผง 3.เสาจบจานวน 1 ต้น 4.ขาตั้งประกอบจานวน 4 ตัว
เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
6.เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง
งบประมาณก่อนโอน 79,545.- บาท
จานวนเงินที่โอน 16,000.- บาท
ไปเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 16,000.- บาท
โอนลดประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้อง
กองคลังไปเป็นค่าคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.- บาท
เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
รวมเป็นจานวนเงินที่โอนทั้งสิ้น 90,455.- บาท
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ มีจุดไหนสงสัยหรือต้องการซักถามเชิญได้

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ขอความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ จานวน 37 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
/ครั้ ง นี้ . ..
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ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561ครั้งที่ 37 โดยมี
มติ รั บ รอง 37 เสี ยง ไม่ รับรอง – เสี ยง งดออกเสี ยง 3 เสี ย ง(ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนจะเริ่มในวาระที่ 4.3 ต่อไป
เวลา 12.20 น.
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์ 4.3 รพ.สต.บ้านสามแยกขอใช้พื้นที่
รองประธานสภาฯ
นายธนกฤษณ ทองศิริพงศ์
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายธนกฤษณ ทองศิริพงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน ส่งเสริมสุขภาพดาบลบ้านสามแยก เนื่องจาก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
สามแยก
สามแยก มีความประสงค์ขอรับรองการใช้พื้นที่ในเขตราชพัส ดุ ซึ่งจะต้องผ่ านความ
เห็นชอบ จากหมู่บ้านและเจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการยื่นเอกสารต่อกรมป่าไม้ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านสามแยก ซึ่งได้ส่งเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน โดยมีประชาคมหมู่บ้านบ้านสามแยก หมู่ที่
24 ซึ่งได้ผ่ านประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว จึงขอความอนุเคราะห์ จากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ในการพิจารณา เห็นชอบต่อการขอใช้พื้นที่ ต่อไป
นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามสามารถซักถามคุณหมอ เชิญซักถามได้
รองประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดซักถาม ขอความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 4.3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามแยก โดยการยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวน 37 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
ไม่ออกเสียงจานวน 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในรับรองของใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสาม
แยก โดยมีมติ เห็นชอบ 37 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง(ประธานสภาฯ
, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายวิทยา ปรีชาสกุลพงศ์
รองประธานสภาฯ

เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน เนื่องจากในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวั นเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
จึงได้จัดเตรีย ม ประบรมฉายาลักษณ์ นายหลวงรัชกาลที่ 10 และธงประจาพระองค์
พร้อมธงชาติไทย ไว้ให้แก่ท่ านสมาชิกสภาฯ เพื่อนาไปประดับประจาหมู่ บ้านโดยพร้อม
กัน และของเชิญชวนร่วมสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง ตลอดเดือน กรกฎาคม 2561
/เรื่องที่ 2...
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เรื่ องที่ 2 โครงการที่ผ่ านมาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่ส ลองในที่ผ่านมาดังนี้
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ มี 5 โครงการ ได้แก่
โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารอเนกประสงค์ บ้ า นบอล ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นหิ น แตก
โครงการเตรียมการรับเสด็จ ถนน คสล. บ้านนาโต่
โครงการเทลาคอนกรีต คสล. ย้ายเสาธง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าจานวน 2 ถังบ้านมะหินกอง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านสันมะเค็ด
โครงการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการในปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาแหม
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งไฮ
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกระ
โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต คสล. บ้านแสนใจพัฒนา
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านห้วยส้าน
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านแม่สแลป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านห้วยหก
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต่
โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยมุ
โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านโป่ไฮ
โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหัวแม่คา
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านสามแยก
โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ทั้งหมด 19 โครงการ ผู้รับเหมาเข้ามาทาสัญญาแล้ว
ยังขาดอีก 2 หมู่บ้านที่ยังไม่เข้ามาทาสัญญา คือ
โครงการถนน คสล.บ้านแสนใจ
โครงการถนน คสล.บ้านแสนใจพัฒนา
นายเกียรติศักดิ์
วีระวัฒน์พงศธร
ส.อบต.หมู่ที่ 8

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่บ้านเป็น
ประจ าในเรื่ อ งของ ไฟฟ้ า เนื่ อ งจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ฟฟ้ า ดั บ บ่ อ ยครั้ ง จึ ง ขอความ
อนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ได้ทาหนังสือหรือสอบถามไปยัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอแม่จัน ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป

นายสมชาย ดวงติ๊บ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สลองใน

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมผู้สูงอายุ และมี
การจั ด ตั้ง กลุ่ มผู้ สู งอายุ ตาบลแม่ส ลองใน โดยมีก ารเลื อกประธานผู้ สู งอายุ และรอง
ประธาน
/เรื่องของ...
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เรื่องของไข้เลือดออกเนื่องจากตอนนี้ได้มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากเดิม 8 ราย ไป
เป็น 20 ราย ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการดาเนินการพ่นหมอกควันและกาจัดลูกน้ายุงลายอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมีบ้านหิ นคา หมู่ที่ 27 เป็นจุดศูนย์กลางและบ้านหิ นแตกหมู่ที่ 1 เป็น
หมู่บ้านข้างเคียง จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกากับดูแลต่อไป
เรื่องที่ 3 ขอฝากทาง สมาชิกสภาฯ ช่วยสอดส่องดูแล บุตรหลาน ของท่านใน
เรื่องของอาหารกลางวันเนื่องจากได้มีคาสั่งจากส่วนกลางให้ตรวจสอบ โครงการอาหาร
กลางวันของนั ก เรียนสืบเนื่องมาจากข่าวอาหารกลางวันในจังหวัดหนึ่งซึ่งให้นั กเรียน
รับประทานขนมจีน กับน้าปลา จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการตรวจสอบทั่วประเทศ จึงขอให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยสอดส่องดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันของนักเรียนใน หมู่บ้าน
ของท่าน หากพบความไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขต่อไป
เรื่องที่ 4 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติเนื่องจาก วันต่อต้านยาเสพติสากล
เรื่องที่ 5 เนื่องจากมีการแจ้งมาจากประชาชน ได้มีการโพส ลงโซเซียลมีเดีย
ในความเดือดร้อนของตน จึงทาให้เกิดกระแสวิภาควิจารไปในทางที่เสียหาย จึงได้ทา
ความเข้าใจกับ ผู้ ที่โ พส โดยการแนะนาให้ ทาประชาคมหมู่บ้านหรือยื่นแบบขอความ
ช่วยเหลือเข้ามาเพื่อรับความช่วยเหลือ ซึ่งผมได้ลงพื้นที่แล้วพบว่าทางเข้าบ้านของผู้โพส
นั้นชารุดประมาณ 20 เมตร ซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของผู้โพสเองโดยที่ไม่มีเพื่อนบ้านใช้ร่วม
ด้วย จึงขอฝากท่านสมาชิสภาฯช่วยดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านของท่านต่อไป
นายบุญชัย ชัยจอง
ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมให้ระเบียบวาระที่ 5 หรือไม่

ปิดประชุม

เวลา 15.00 น.

เมื่อไม่มีท่านใดเสริมในระเบียบวาระที่ 5 นั้น ขณะนี้เวลา 14.50 น.ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่เสียสละเวลาทาหน้าที่และพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สลองใน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัย
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(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายอายิ ตาฮอง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายวงศพัทธ์ มาเมอะ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายอาโย เพียเมี้ย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นางสาวอาหวา เพียเมี้ย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมฤทธิ์ ศักดาจรัสกุล)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ..................
เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการ

ประชุม
(นายบุญชัย ชัยจอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

