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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
วันจันทร์ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
*********************
ผู้มาประชุม จำนวน 17 คน ประกอบด้วย
1. นายณัฐพณ
ใจแก้ว
2. นายโสภณ
แซ่ลี
3. นายวงค์ไกร
แสนเครือคำ
4. นายสุพรรณ
ใจหล้า
5. นายสวาท
ใจแก้ว
6. นายเรืองฤทธิ์
กิตตะศาสตร์
7. นายสันทัด
พรหมรส
8. นายศิลป์ชัย
คำบาง
9. นายหลี
ไชยลังกา
10. นายชัชวาลย์
ไชยลังกา
11. นายล้วน
ก้างยาง
12. นายวิโรจน์
อินใจ
13. นายเงิน
สมปาน
14. นายจีรศักดิ์
แซ่เติน๋
15. นางสาวมานิตา
กันทะวงค์
16. นายผัดแก้ว
จันทร์แก้ว
17. นายภัทรพล
ไร่กันทา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

ผู้ลาการประชุม
1. นางธวัลฤทัย

สัมพันธสิทธิ์

ปลัด อบต.โชคชัย/เลขานุการสภา อบต.โชคชัย

ผู้ขาดการประชุม
1. นายอำนาจ

หอมกลิ้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ
2. นายเสาร์เงิน
3. นายอนุชาติ
4. นางไปรยา
5. นายธงชัย
6. นางสาวน้ำฝน
7. นายสมสกุล
8. นายสุรินทร์พันธ์
9. นางสาวกชกร

อุ่นกันทา
ก้างยาง
ทิมภราดร
ไชยวิเศษ
วิริยาธิบดี
ศักดิ์แสน
มิลินทจินดา
มั่นกุง
พรมชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายช่างโยธาอาวุโส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโชคชั ย นายภั ท รพล ไร่ กั น ทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 12 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย ปฏิบั ติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย ได้กล่าวเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ
- ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์ประชุม
และได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
กำหนดไว้ครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
- ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ขาดการประชุม 1 ท่าน คือ นายอำนาจ หอมกลิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 10
ทีป่ ระชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ
ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ
น.ส.กชกร พรมชัย

ที่ประชุม

- และเลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ลาการประชุม คือ
นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เนื่องจากติดธุร
ต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- รับทราบ
- เนื่องจากมีพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คือ นางสาวกชกร พรมชัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เชิญแนะนำตัวเองครับ
- สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกชกร พรมชัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ชื่อเล่น วิ ค่ะ ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย ดิฉันได้ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลแม่ลาว ดิฉันก็จะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้ดีที่สุดค่ะ หรือหากใครที่จะมีคำแนะนำก็น้อมรับด้วยความยินดี ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ได้แจ้งให้ทราบ
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
- หากที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- เห็น ชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมั ยวิส ามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ

นายวิโรจน์ อินใจ
ผู้รับรอง

เรื่องทีเ่ สนอใหม่
5.1 พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
- ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริห ารส่ ว นตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาท้องถิ่นจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภา
ท้องถิ่นกำหนด
- เสนอที่ประชุมให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ จำนวน 3 สมัย
1. นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
2. นายเงิน
สมปาน

ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เดือน มิถุนายน
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เดือน สิงหาคม
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
- กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป โดยเริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
1. นายสวาท ใจแก้ว
2. นางสาวมานิตา กันทะวงค์

นายศิลป์ชัย คำบาง

ผู้รับรอง
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ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติทปี่ ระชุม

- เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
จำนวน 3 สมัย ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

5.2 พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256) ครั้งที่ 1
ประธานสภา ฯ

- เนื่องจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
มีโครงการที่จะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณา
ให้เพิม่ เติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จำนวนงบประมาณ 50,000.- บาท ในส่ ว นของรายละเอี ย ดขอเชิ ญ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงครับ
น.ส.น้ำฝน ศักดิ์แสน - ขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไป
ของชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ว่าศู นย์อนวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติป ระจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลและ
เทศบาลตำบลทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในระดับพื้นที่ โดยในส่ วนนี้ทางองค์การบริหารส่ วน
ตำบลโชคชัยของเรา ได้มีรายชื่อชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย แล้ ว โดยจะต้องเป็นการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบั ติ เพื่ อ
เสริ ม สร้ างศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
- และจั งหวั ด เชี ย งรายได้ รั บ แจ้ ง จากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจัดฝึกอบรมชุดปฏิ บัติการจิตอาสาภัย
พิบั ติเป็ นไปด้วยความถูกต้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิ บัติเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติระดับจังหวัด ได้จัดให้
มี ก ารประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2563 ได้
มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้า ภาพ
ในการจัดฝึกอบรม
- จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่ง เป็นผู้อุดหนุนเงินงบประมาณในการจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย แห่งละ 50,000.- บาท
- โดยอำเภอดอยหลวง จะทำการจั ดฝึกอบรมในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง
- ในส่วนของการเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุในแผนฯ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เป็นผู้ชี้แจงต่อค่ะ

5
น.ส.รัศมี สอนศรี

- ขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามรายละเอียดที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ กล่าวไป
ทั้งหมดนั้น ก็ต้องมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เราก่อ นถึ งจะดำเนิ น การอุด หนุน ให้ กับ สำนัก งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดเชียงราย ได้
- ดิฉันจึงมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เห็นชอบให้เพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
บรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 จำนวนงบประมาณ
50,000.- บาท ค่ะ

ประธานฯ

- มีทา่ นใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติทปี่ ระชุม

- เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้บรรจุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น บรรจุในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 –
2565) ครัง้ ที่ 1 จำนวนงบประมาณ 50,000.- บาท

มติที่ประชุม

5.3 พิจารณาโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประธานฯ
- ขอเชิญท่านกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ชีแ้ จงครับ
นายสมสกุล มิลินทจินดา - ตามหนังสือสั่งการจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/24290 ลงวันที่
นายช่างโยธาอาวุโส
8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน
ว่ากระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านที่ไม่
มีหอกระจายหมู่บ้าน/ชุมชน และที่มีแต่ไม่สามารถใช้การได้ ให้ดำเนินการติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- และองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน และได้ทำการออก
สำรวจเครื่องขยายเสียงของแต่ละหมู่บ้านแล้ว พบว่าลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ของแต่
ละหมู่บ้าน ได้ชำรุดเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่
ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ให้กับ
หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
จำนวน 5 ชุด
2. บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2
จำนวน 4 ชุด
3. บ้านดอย หมู่ที่ 3
จำนวน 10 ชุด
4. บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4
จำนวน 7 ชุด
5. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
จำนวน 5 ชุด
6. บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
จำนวน 3 ชุด
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7. บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8
8. บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
9. บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
10. บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
11. บ้านทุ่งกวาใต้ หมู่ที่ 12
รวมทั้งหมด 57 ชุด

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3
6
4
6
4

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

- รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้
(1) โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวน 100,000.- บาท
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างออกแบบ
จ้างควบคุมงาน จำนวน 100,000.- บาท
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์พันธ์ มั่นกุง

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ อภิปราย
ขอมติที่ประชุมจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวนเงิน 100,000.- บาท
เรื่องอื่น ๆ
- นักพัฒนาชุมชน มีเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพที่จะแจ้งให้กับทุกท่านได้
รับทราบ ขอเชิญครับ
- ขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้รับทราบ และนำไปบอกต่อให้กับบุตรหลาน
หรือว่าผู้ที่ดูแล ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนเงิน
เข้าบัญชี
- กรณีที่ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่โอนเงินเข้าบัญชีได้เสียชีวิต ในวันที่ 1 ของเดือนนั้น
ห้ามไปแจ้งปิดบัญชีที่ธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากตอนนี้ทางกรมบัญชีกลางได้เป็น
ผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเอง ทุกวันที่ 10 ของเดือน และผู้สูงอายุทไี่ ด้รับเบี้ยยัง
ชีพก็ยังมีสิทธิที่จะได้เบี้ยยังชีพอยู่ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาความยุ่งยากตามมา จึงขอให้
ท่านประชาสัมพันธ์บอกต่อ ๆ ให้กับบุตรหลาน หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านของ
ท่านด้วย
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ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายก อบต.โชคชัย

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- ใครมีเรื่องทีจ่ ะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมมีเรื่องที่จะแจ้งแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
- รับทราบ
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีเรื่องที่แจ้ง ขอเชิญครับ
- จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด “60 วันปลอด
การเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 21 เมษายน 2563
- โดยในเขตชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้
และการเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนต้อระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 25,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ห้ามการเผาในพืน้ ที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 3,000,000.- บาท
- กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
1. ตำรวจภูธรจังหวัดเสชียงราย/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
2. ส่วนควบคุม/ปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน 1362 โทร 053-712603
3. สายด่วนทางหลวง
1586
4. สายด่วนทางหลวงชนบท
1141
โดยผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้
แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลนำจับจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้
- จึงขอให้แจ้งให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ บอกต่อให้กับประชาชนในหมู่บ้านของท่าน
ด้วย ในส่วนของหนังสือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ทำหนังสือแจ้งไป
ยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้ว
- รับทราบ
- มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะสอบถาม หรือมีเรื่องที่จะแจ้ง ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ภัทรพล ไร่กันทา ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายภัทรพล ไร่กันทา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 12
(ลงชื่อ)

ณัฐพณ ใจแก้ว
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เห็นถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ...........................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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