รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
*********************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

จำนวน 18 คน ประกอบด้วย
นายณัฐพณ
ใจแก้ว
นายโสภณ
แซ่ลี
นางวงค์ไกร
แสนเครือคำ
นายสวาท
ใจแก้ว
นายสุพรรณ
ใจหล้า
นายเรืองฤทธิ์ กิตติศาสตร์
นายศิลป์ชัย
คำบาง
นายสันทัด
พรหมรส
นายหลี
ไชยลังกา
นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
นายวิโรจน์
อินใจ
นายล้วน
ก้างยาง
นายเงิน
สมปาน
นายจีรศักดิ์
แซ่เติ๋น
นางสาวมานิตา กันทะวงค์
นายผัดแก้ว
จันทร์แก้ว
นายบุญเทียน จอมพล
นายภัทรพล ไร่กันทา

ผู้ลาการเข้าร่วมประชุม
1. นายอำนาจ

หอมกลิ้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน
1. นายสุชาติ อุ่นกันทา
2. นายเสาร์เงิน ก้างยาง
3. นายอนุชาติ ทิมภราดร
4. นางไปรยา ไชยวิเศษ
5. นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ประธานสภา อบต.โชคชัย (ส.อบต. หมู่ที่ 8)
รองประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ 9)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

- 2 6. นางสาวรัศมี สอนศรี
7. นางสาวน้ำฝน ศักดิ์แสน
8. นายธนาวิทญ์ ตุ้ยวงค์
9. นายสายันต์ วันดี
10. นายสมสกุล มิลินทจินดา
11. นางนันตพร รู้งาน
12. นายธงชัย วิริยาธิบดี
13. นายธวัชชัย ชัยวุฒิ
14. นางมารยาท หมายมั่น
15. นายบุญรัตน์ จันทร์แก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลโชคชั ย นางธวั ล ฤทั ย สั ม พั น ธสิ ท ธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ
- ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์ประชุม
และได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
กำหนดไว้ครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
- ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ลาการประชุม 1 ท่าน คือ นายอำนาจ หอมกลิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 10 เนื่องจากติดธุรกิจส่วนตัว ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ

นายสายันต์ วันดี

- เนื่องจากมีพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คือ นายสายันต์ วันดี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวรัศมี
สอนศรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนรายละเอียดต่างๆ
เชิญแนะนำตัวเองครับ
- สวัสดีครับ ผมนายสายันต์ วันดี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ชื่อเล่น โอ๊ะ มาดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ แต่ยังไม่มีโอกาสมาแนะนำตัวให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยทุกท่านรู้จัก ในส่วนของผมก็ทำงานเกี่ยวกับ
การรับ โอน เลื่อนขั้นเงิน เลื่อนระดับ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
และมีความยินดีมากที่ได้ย้ายมาร่วมงานกับทุกคน กระผมก็จะตั้งใจทำงานในหน้าที่
ของตนเองและตามผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ

- 3 ประธานสภาฯ
น.ส.รัศมี สอนศรี

ที่ประชุม

- ขอเชิญท่านที่ 2 ครับ
- สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวรัศมี สอนศรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ ชื่อเล่น หมิว ค่ะ นี้เป็นการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรก ก่อนจะมา
บรรจุอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ดิฉันทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เหมือนกัน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อาทิเช่น งาน สปสช. งานโอนงบประมาณ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรจุ
ทำงานเป็นข้าราชการครั้งแรกอยู่ที่นี่ ดิฉันก็จะปฏิบัติหน้าที่ และตั้งใจทำงานใน
หน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ได้แจ้งให้ทราบ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
- หากที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- เห็น ชอบด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิส ามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ฯ

นายศิลป์ชัย คำบาง
ผู้รับรอง

๕.๑ พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562
และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
- ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริห ารส่ ว นตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ หลายสมัยแล้วแต่
สภาท้องถิ่นจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภา
ท้องถิ่นกำหนด
- เสนอที่ประชุมให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย
1. นายล้วน
ก้างยาง
2. นายภัทรพล ไร่กันทา

- 4 ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
นายวงค์ไกร แสนเครือคำ - ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เดือน เมษายน
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เดือน มิถุนายน
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เดือน สิงหาคม
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
- กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป โดยเริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
ผู้รับรอง
1. นายเงิน
สมปาน
2. นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562
จำนวน 4 สมัย ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

5.2 พิจารณาแก้ไขโครงการที่กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
ประธานฯ

ปลัด ฯ

- คือโครงการขุดลอกห้วยยางงาม บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
งบประมาณ 259,000.- บาท และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 งบประมาณ 395,000.- บาท ในส่วนรายละเอียดต่างๆ
ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ
- ตามที่ บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 ได้เสนอโครงการขุดลอกห้วยยางงาม
งบประมาณ 259,000.- บาท ซึ่งได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ทำการขออนุมัติกันเงินไว้แล้วนั้น
เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และทางกองช่างได้ทำ
หนังสือขออนุญาตไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) แล้ว

- 5–
ณ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ก็ยังไม่ได้หนังสืออนุญาตยินยอมให้
ดำเนินการขุดลอกห้วยยางงาม หมู่ที่ 11 แต่อย่างใด
- ในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 ก็อยู่
ในบริเวณวัด ก็ต้องทำหนังสือขอความยินยอมจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย เหมือนกัน แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ก็ยังไม่ได้
หนังสือตอบรับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี นั้น
ทางหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน เกรงว่าจะไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้
ดำเนินการก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยยางงามได้ทันเวลา จึงขอเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างใหม่ ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างที่กันเงินก็ต้องให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรค 2 จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นโครงการ
ปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ำและถังน้ำใส โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม โดยทั้ง 2
โครงการมีวัตถุประสงค์ คือ กักเก็บน้ำไว้ในในการอุปโภคบริโภคเหมือนกัน
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 ก็ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จากที่จะก่อสร้างในบริเวณวัด เปลี่ยนเป็นก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์แทนหลังเก่า โดยรื้อหลังเดิมออก
จึงขอมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไปด้วยค่ะ
ประธานฯ

- ผมขอทราบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถังอาคารโรงกรองน้ำและถังน้ำใส
ที่จะเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดการดำเนินงานอย่างไรครับ

ปลัดฯ

- ส่วนรายละเอียดการก่อสร้าง ขอเชิญช่างชี้แจงค่ะ

- 6 นายสมสกุล มิลินทจินดา

- โครงการปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ำและถังน้ำใส บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
ก็จะดำเนินการปรับปรุงโรงกรองน้ำและถังเก็บน้ำเดิม คือ ทำโรงหลังคามุงถังเก็บน้ำเดิมที่
มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ใบไม้ หรือเศษวัสดุตกลงในถังน้ำเก็บน้ำ และปรับปรุงถังกรองน้ำ คือ
ทำความสะอาดถังกรองน้ำใส ทำความสะอาดถังน้ำใส จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ
เช่น กรวด สารส้ม ปูนขาว เป็นต้น โดยอยู่ในวงเงินเท่าเดิม

ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ 11 ได้

มติที่ประชุม
นายธวัชชัย ชัยวุฒิ

- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4
ก็จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คือ รื้ออาคารอเนกประสงค์หลังเก่าทั้งหมด
แล้วก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่แทนที่หลังเก่า โดยไม่ได้อยู่ในบริเวณเขตวัด
รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5 ที่ได้แจกไป ใช้งบประมาณเท่าเดิมเหมือนกัน

ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ 4 ได้

มติที่ประชุม

5.3 พิจารณาแก้ไขโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่ายจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธานสภาฯ

- มี 1 โครงการ ที่เราขอใช้เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่จะต้อง
ขอมติใน ที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบ คือ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย งบประมาณ 400,600.- บาท ขอเชิญท่านปลัด
ชี้แจงถึงสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมสภาทราบด้วยครับ
เชิญครับ

ปลัดฯ

- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่ขออนุมัติ
ใช้เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากช่างไม่ได้คำนวณให้มีการ
เปลี่ยนฝ้าเพดาน และวัตถุประสงค์หลักคือต้องเปลี่ยนเชิงชายรอบอาคาร แต่วิธีการ
ก่อสร้างของช่างที่ทำอาคารที่ทำการของ อบต. ครั้งแรก คือเขาได้ ยึดเชิงชายติดกับ
ฝ้าเพดานติดกัน ฉะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนเชิงชายจะต้องรื้อถอนฝ้าเพดานออกด้วย
จึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของปริมาณงานก่อสร้าง โดยใช้
งบประมาณเท่าเดิม ส่วนรายละเอียดขอเชิญช่างชี้แจงค่ะ

- 7 นายธวัชชัย ชัยวุฒิ

- ตามที่กองช่างได้ทำการประมาณราคาใหม่ คือตัดงานคอนกรีต งานแบบหล่อ
คอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ งานฉาบปูน
งานตกแต่งผิวพื้น งานทาสีพลาสติกภายใน งานทาสีพลาสติกภายนอก
งานโครงสร้างเหล็ก งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานไฟฟ้า
- แต่ไปเพิ่มงานฝ้าเพดานในอาคาร ส่วนงานทาสีภายนอก – ภายใน
ทั้งชั้นบนชั้นล่าง ยังคงเดิม ใช้งบประมาณ 400,600.- บาท เท่าเดิมครับ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็ น เอกฉัน ท์ เห็ นชอบให้ เปลี่ ย นแปลงรายละเอียดของโครงการปรับปรุง
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานฯ

- ขอเชิญท่านปลัดหรือว่าผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ

นางมารยาท หมายมั่น

- บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยเกิน และเงิน
ส่วนเกินดังกล่าวได้ตกเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยแล้ว ส่วน
รายละเอียดขอให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้เป็นผู้ชี้แจงค่ะ

นางนันตพร รู้งาน

- คือ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น ได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภท
เสารับสัญญาณโทรศัพท์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จำนวน 5,104.17
บาท
และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยว่าได้ตรวจสอบแบบ
แจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 มีข้อผิดพลาดเรื่อง
ข้อมูลการเช่าไม่ตรงกับสัญญาเช่าระบุวันเริ่มงาน คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ซึ่งคิดค่าเช่าเพียง 2 เดือนๆละ 3,500.- บาท มีค่ารายปีที่ถูกต้องคือ 7,000.บาท และคิดเป็นค่าภาษี 875 บาทเท่านั้นที่จะต้องจ่ายให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย
จึงทำให้มีเงินค่าเสียภาษีส่วนเกินอยู่ 4,229.17 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวได้ตก
เงินเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภา
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คืนให้กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำนวน 4,229.17 บาท

- 8 ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมคือเงินส่วนเกินให้กับ
บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล เป็นจำนวนเงิน 4,229.17 บาท

มติที่ประชุม

5.5 พิจารณาแก้ไขรายละเอียดโครงการที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานฯ

- ตามที่ บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสักตำแหน่ง และผู้ใหญ่บ้าน นายบุญรัตน์ จันทร์แก้ว ได้เป็นตัวแทน
แต่ถึงอย่างไรก็เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ของบ้านแม่
บง หมู่ที่ 7 มาก่อนแต่ลาออกไปดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ขอชี้แจงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 393,000.- บาท ซึ่งได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนรายละเอียดขอเชิญท่านผู้ใหญ่
บุญรัตน์ จันทร์แก้ว ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบุญรัตน์ จันทร์แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

- ผมขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เนื่องจากโครงการที่หมู่บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 ได้ขอตราไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 393,000.- บาท โดยมีรายละเอียดสถานที่
ก่อสร้างคือ
* ซอยปางน้ำล้อม ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.
* ซอยห้วยดีหมี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม.

แต่ได้รับการร้องขอจากราษฎรที่ใช้เส้นทางปางน้ำล้อม ว่ารถที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น รถเกี่ยวข้าว รถโม้ต่างๆ ไม่สามารถเข้าใช้เส้นทางนี้ได้
เนื่องจากถนนซอยปางน้ำล้อมที่ก่อสร้างเป็นคอนกรีตเดิม และที่กำลังจะก่อสร้าง
ใหม่ มีความกว้างไม่พอที่จะให้รถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเข้าได้ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด แต่ยังคงใช้งบประมาณเท่าเดิม ดังนี้
* ซอยปางน้ำล้อม จาก
กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร เป็น กว้าง 2.5 เมตร ยาว 36 เมตร
และเพิ่มความกว้างของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปางน้ำล้อมเดิม
อีก 0.25 เมตร ยาว 40 เมตร

-9 ประธานฯ

- ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้าง แต่ใช้งบประมาณเท่าเดิม ผมขอมติที่ประชุมรับรองครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 ที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้

มติที่ประชุม

5.6 พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณ ลักษณะครุภัณ ฑ์
สำนักงาน ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานฯ
ปลัดฯ

- ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ
- เนื่องจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ได้ตรางบประมาณไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 31/52
เพื่อจัดซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน คือโต๊ะรับประทานอาหาร เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลโชคชัยทุกคนใช้สำหรับนั่งรับประทานอาหารกลางวัน และทำ
กิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ได้วัดขนาดของม้านั่งยาวผิด จึงทำให้ม้านั่งกับโต๊ะ
อนุบาลไม่เหมาะสมกัน จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาอนุมัติให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้
ข้อความเดิม
(1) โต๊ะอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x50 ซม.
(2) ม้านั่งยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 31x122x45 ซม.
ข้อความใหม่
(1) โต๊ะอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x50 ซม. จำนวน 1 ตัว
(2) ม้านั่งยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 31x122x30 ซม. จำนวน 2 ตัว
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เหมือนเดิมตามที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
สำนักงาน ของแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ทีไ่ ด้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติที่ประชุม

- 10 5.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ประธานฯ
ปลัดฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ปลัดฯ

- ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ
- ตามที่ นายบุญรัตน์ จันทร์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หมู่ที่ 7 ตำบลโชคชัย ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ไปดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแทน
และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ประกาศแต่งตั้งให้นายบุญรัตน์
จันทร์แก้ว เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล โชคชัย นั้น
- และเพื่อให้การดำเนินงานของกิจการสภาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 วรรณแรก รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และข้อ 105 ภายใต้
ข้อบังคับ 103 และข้อ 104 ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมแทน นายบุญรัตน์ จันทร์แก้ว ขึ้นใหม่
- ผมเห็นว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย ขึ้นใหม่ เพื่อให้มีการสับเปลี่ยนให้สมาชิกสภาฯ คนอื่นได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาบ้าง และอีกอย่าง 3 ท่าน ก็ทำหน้าที่มานาน
หลายปีแล้ว
เห็นด้วย
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- ตามมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ขึ้นใหม่ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาฯ ไม่น้อยกว่าสามคน
และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

- ผมขอเสนอ นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม โดยมีนายสวาท ใจแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 2 และ
นายหลี ไชยลังกา ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง

นายชัชวาล ไชยลังกา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

- ผมขอเสนอ นายสันทัด พรหมรส ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม โดยมีนายจีรศักดิ์ แซ่เติ๋น ส.อบต. หมู่ที่ 9 และ
นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง

นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 11

- ผมขอเสนอ นายล้วน ก้างยาง ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม โดยมีนายศิลป์ชัย คำบาง ส.อบต. หมู่ที่ 4 และ
นายเงิน สมปาน ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นผู้รับรอง

- 11 ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ปลัดฯ
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายกฯ

ที่ประชุม
นายกฯ

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ขอมติที่
ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
1. นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
2. นายสันทัด พรหมรส
ส.อบต. หมู่ที่ 4
3. นายล้วน ก้างยาง
ส.อบต. หมู่ที่ 6
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
- ขอให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการจัดทำประกาศฯ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน
- รับทราบค่ะ
เรื่องอื่น ๆ
- มีท่านใดจะแจ้งหรือสอบถามหรือไม่
- ในส่วนของการปฏิบัติงานในสำนักงานของเจ้าหน้าที่ ผมมีหลายเรื่องที่จะแจ้งให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้รับทราบ เรื่องที่ 1 คือ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้รางวัลชนะเลิศ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ระดับอำเภอ” นายกขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติงานจนได้รางวัล
ชนะเลิศนี้มา
- รับทราบ

- เรื่องที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขอให้เจ้าหน้าที่ป้องกัน ชี้แจง
รายละเอียด
นายธนาวิทญ์ ตุ้ยวงค์ - สวัสดี ท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนของงานป้องกัน ผมจะดำเนินการจัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดส่งให้ทาง
หมู่บ้านอีก ขอแจ้งประสานในเบื้องต้นก่อน

- 12 -

ที่ประชุม
นายกฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- และผมขอฝากเรื่อง ห้ามเผาขยะ หรือวัชพืชต่างๆ คือตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 15 เมษายน 2562 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ช่วย
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ และให้ความร่วมมือด้วย และ
แจ้งถึงโทษหากมีการฝ่าฝืน คือ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน
2,000 บาท แต่หากการเผาทำให้เกิดอันตรายหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หากการเผานั้น
ลุกลามรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นต้องระวางโทษ
จำคุก 5 ปี ถึง 20 ปี และหากรู้อยู่แล้วว่าการเผาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้
อันตรายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน ถือว่ามีความผิดฐานวางเพลิงโดย
เจตนามีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
- รับทราบ
- เรื่องที่ 3 พระครูบาเจษฎา จิรสีโล ได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารพัก
คอยผู้ป่วย บัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอำเภอดอยหลวง
ร่วมกับโรงพยาบาลดอยหลวง จึงได้กำหนดให้มีการทำบุญเปิดอาคาร และส่งมอบ
ให้โรงพยาบาลดอยหลวง และบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ แม่เฉลียว (โยมแม่ยมนา)
ทายะนา (โยมแม่พระครูบาเจ้า) ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562
ณ โรงพยาบาลดอยหลวง งานจัดงานดังกล่าวจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็น
จำนวนมาก นายอำเภอดอยหลวง เกรงว่าจะมีขยะเป็นจำนวนมาก จึงขอความ
ร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดเตรียมถังขยะแบบแยกประเภท
ไว้บริเวณการจัดงานดังกล่าว
ผมจึงขอความยืมถังขยะแยกประเภทที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ได้ทำแจกให้แต่ละหมู่บ้าน โดยจะเอาของหมู่ที่ 1 , 3 , 5 , 6 , 7 ,12 ฉะนั้นจึงขอ
ความร่วมมือหมู่บ้านที่แจ้งไปนี้ แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านทราบด้วย และ
จัดเตรียมถังขยะไว้ให้พร้อม อย่าให้มีขยะในถัง ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
ผมจะให้เจ้าหน้าที่ อบต. ไปยกไว้บริเวณการจัดงานดังกล่าว
- รับทราบ
- ผมขอสอบถามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโชคชัย ประจำปี
พ.ศ.2562 งบประมาณ 102,250.- บาท ที่เราได้ตราไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่ายังจะดำเนินการ
จัดกันอยู่หรือไม่ เพราะเข้าฤดูร้อนแล้ว อาจทำให้การจัดการแข่งขันกีฬา
ไม่เหมาะกับอากาศ และอาจทำให้สุขภาพของนักกีฬาเจ็บป่วยได้ง่าย
เนื่องจากอากาศตอนกลางวันร้อนมาก และอาจมีผลทางด้านอารมณ์ของ
นักกีฬาที่ปะทะกันด้วย ผมจึงขอความเห็นจากสมาชิกสภาด้วยครับ

- 13 นายหลี ไชยลังกา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

- กระผมเห็นด้วยให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโชคชัย
ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องจากได้เลยช่วงระยะเวลาที่ต้องจัดกีฬาแล้ว
และสามารถนำงบประมาณดังกล่าว โอนไปตั้งจ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นและ
มีประโยชน์ต่อไป
- ผมขอมติที่ประชุมสภาว่าให้มีการยกเลิกโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ตำบลโชคชัย ประจำปี พ.ศ.2562 หรือไม่
เห็นชอบให้ยกเลิก
จำนวน 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโชคชัย
ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เห็นถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6
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- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ...........................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

