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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
*****************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายณัฐพณ
ใจแก้ว
นายโสภณ
แซ่ลี
นางวงค์ไกร
แสนเครือคำ
นายสวาท
ใจแก้ว
นายเรืองฤทธิ์ กิตติศาสตร์
นายศิลป์ชัย
คำบาง
นายสันทัด
พรหมรส
นายหลี
ไชยลังกา
นายวิโรจน์
อินใจ
นายล้วน
ก้างยาง
นายเงิน
สมปาน
นายจีรศักดิ์
แซ่เติ๋น
นางสาวมานิตา กันทะวงค์
นายอำนาจ หอมกลิ้ง
นายผัดแก้ว
จันทร์แก้ว
นายภัทรพล ไร่กันทา

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

ผู้ลาประชุม
1. นายสุพรรณ
ใจหล้า
2. นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
3. นายบุญเทียน จอมพล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูท่ ี่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูท่ ี่ 12

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ อุ่นกันทา
2. นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
3. นางกัญเกรา ชัยวุฒิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ปลัด อบต.โชคชัย/เลขานุการสภา อบต.โชคชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโชคชั ย นางธวั ล ฤทั ย สั ม พั น ธสิ ท ธิ์
ปลั ดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และเป็นเลขานุการสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย
ได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ

- ในวัน นี้ เป็น การประชุ มสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลโชคชัย สมัย สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์
ประชุมและได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่กำหนดไว้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562
วันศุกร์ ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
-------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. นายณัฐพณ ใจแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. นายโสภณ แซ่ลี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. นายวงค์ไกร
แสนเครือคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1
4. นายสุพรรณ ใจหล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
5. นายสวาท ใจแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2
6. นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. นายสันทัด
พรหมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
8. นายศิลป์ชัย คาบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
9. นายหลี ไชยลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
10. นายชัชวาลย์ ไชยลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
11. นายล้วน ก้างยาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 6
12. นายวิโรจน์ อินใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 6
13. นายเงิน
สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
14. นายจีรศักดิ์ แซ่เติ๋น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9
15. นางสาวมานิตา กันทะวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 10
16. นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 11
17. นายภัทรพล ไร่กันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ลาการประชุม
1. นายอานาจ หอมกลิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 12

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. นายเสาร์เงิน ก้างยาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. นายอนุชาติ ทิมภราดร รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
4. นางไปรยา ไชยวิเศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. นายธงชัย วิริยาธิบดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
7. นายธวัชชัย ชัยวุฒิ ผู้อานวยการกองช่าง
8. นางสาวน้า น ศักดิ์แสน หัวหน้าสานักปลัด
9. นางมารยาท หมายมั่น ผู้อานวยการกองคลัง
10. นายสมสกุล มิลินทจินดา นายช่างโยธาอาวุโส
11. นายสุรินทร์พันธ์ มั่นกุง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
12. นางกัญเกรา ชัยวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
13. นายมานพ
รอดแก้ว หัวหน้าโครงการพัฒนาปาไม้ตามแนวพระราชดาริ บ้านขุนแม่บง
14. นายทวัญ ู
สุขสวัสดิ์ กานันตาบลโชคชัย
15. นายวีรพง ์
กาคา
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาปาไม้ตามแนวพระราชดาริ
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ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ได้แจ้งให้ทราบ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
- ไม่มี
- หากที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ โครงการก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอย หมู่ที่ 3 (กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ประธานฯ

- โครงการก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3 งบประมาณ
171,400.- บาท ในส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ

ปลัด ฯ

- ตามที่ บ้านดอย หมู่ที่ 3 ได้เสนอโครงการก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก
งบประมาณ 171,400.- บาท ซึ่งได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ทำการขออนุมัติกันเงินไว้แล้วนั้น เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในเขตวัด และทางกองช่างได้ทำหนังสือขออนุญาตไปยังสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแล้ว ณ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ก็ยังไม่ได้หนังสือ
อนุญาตยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3
แต่อย่างใด
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- ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ากเงิน
การเก็บรัก าเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด
5 การกันเงิน ข้อ 59 กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
นั้น
ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน เกรงว่าจะไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ทันเวลา จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างโครงการใหม่ ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างที่กันเงินก็ต้องให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ากเงิน
การเก็บรัก าเงิน 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 จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
บ้านดอย หมู่ที่ 3 จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดบ้านดอย เป็น บริเวณหนองลั๊วะ โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม
จึงขอมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไปด้วยค่ะ
ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำ
ใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3 จากวัดบ้านดอย เป็น บริเวณหนองลั๊วะ ได้

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ปลัดฯ

5.2 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 150,000.- บาท
- ขอเชิญท่านปลัด อบต.โชคชัย เป็นผู้ชี้แจงครับ
- ด้วยหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานราชการ และกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเ ก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสมพระเกียรติ จึงต้องมีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 150,000.- บาท เพื่อติดตั้งที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านไปแล้ว คือ
1. เป็นกรอบหลุยส์
2. กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.30 x3.35 เมตร
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ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

3. พระบรมฉายาลักาณ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร
4. ตราสัญญาลัก ณ์ สูง 1 เมตร
5. ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20x3.30 เมตร
6. พานพุ่ม ทอง – เงิน สูง 1 เมตร
7. ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร
8. ป้ายทรงพระเจริญ
- โดยโอนมาจากแผนงานการศึก า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึก า
เงินเดือนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึก า จำนวน 150,000.- บาท
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะชี้แจง ซักถาม ขอเชิญค่ะ
- หากที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมรับรอง
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ได้
5.3 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
- จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ตำบลโชคชัย ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 102,250.- บาท นั้น และทางหมู่บ้านได้รับความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ว่าเครื่องขยายเสียงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ว่ามีการชำรุดเวลาประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ความดังไม่ทั่วถึง จึงทำให้รา ฎร
รับทราบข่าวสารล่าช้า จึงจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่ องขยายเสียงที่มีความแรงและมีระยะ
ทางไกลๆ
- จึงต้องขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โอนมาจากแผนงานการศึก า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึก า เงินเดือนพนักงาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึก า จำนวน 102,250.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 บ้านแม่บงใต้
หมู่ที่ 5 บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 และบ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12

ที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

- เห็นชอบตามทีป่ ระธานเสนอ และขอมติที่ประชุมรับรอง
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้โอนมาจากแผนงานการศึก า งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึก า เงินเดือนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึก า
จำนวน 102,250.- บาท เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องขยายเสียง ได้
เรื่องอื่น ๆ
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ประธานสภาฯ
นายกฯ

ที่ประชุมฯ

- ท่านนายก สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุมมีใครเสนอเรื่องอื่นๆ บ้างครับ ขอเชิญครับ
- องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้รับหนังสือเกี่ยวกับพิธีและกิจกรรมในช่วงพระ
ราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ก เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี และสำนึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคล ดังต่อไปนี้
1. ห้วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤ ภาคม 2562 ขอเชิญชวนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์บอกต่อๆ
กันด้วย
- รับทราบ
2. วั น ศุ ก ร์ ที่ 3 พฤ ภาคม 2562 อำเภอดอยหลวง ได้ ก ำหนดเปิ ด โครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ ก
ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริห ารส่วนตำบลหนองปาก่อ ในเวลา 09.30 น. จึง
ขอให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโชคชั ย ทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ ว มโครงการเฉลิ ม
พระเกีย รติเพื่ อพั ฒ นาห้ วยจำน้อ ย หมู่ ที่ 4 บ้ านดอนงาม โดยให้ ท่ านแต่งกายชุ ด
จิ ต อาสา ร่ ว มกั น พั ฒ นา โดยขอให้ ท่ านพร้อ มกั น ณ บริเวณห้ ว ยจำน้ อย เพื่ อรอ
นายอำเภอดอยหลวง มาเปิดโครงการของตำบลโชคชัยอีกครั้ง หลั งเสร็จการพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีอาหารกลางวัน และน้ำดืม่ เลี้ยงผู้เข้าร่วมพัฒนาทุกท่าน

ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

ที่ประชุมฯ

3. จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเ ก
ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤ ภาคม 2562 และอำเภอดอยหลวง ได้รับมอบหมายภารกิจ
ให้นำจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัว ใจ” เข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤ ภาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยให้นำจิตอาสาหมู่บ้านละ
5 คน และคณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆละ 30 คน เข้าร่วมกิจ กรรมดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ
ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย จะรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเดินทาง ตลอดจนค่าอาหารและเครื่องดื่มให้ทุกท่าน
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายขอเชิญท่านปลัด เป็นผู้ชี้แจง
- รับทราบ

ปลัดฯ

- ในส่วนของค่าใช้จ่าย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จะเบิกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
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ที่ประชุมฯ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โดยมีค่าชดเชยพาหนะการเดินทาง คิดตามระยะทาง 61 กิโลเมตร
กิโลเมตรละ 4 บาท ไป – กลับ ต่อ 1 คัน เป็นเงิน 448.- บาท ในส่วนของจิตอาสา
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท/คน
- ในส่วนของจิตอาสา หมู่บ้านละ 5 คน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
จะประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ให้นำพาหนะ และจัดจิตอาสาไปพร้อมกัน
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
- ส่วนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆละ 30 คน ให้ท่านจัดหาพาหนะ จำนวน 5 คัน และ
พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในเวลา 13.00 น. เพื่อที่จะได้
ออกเดินทางไปพร้อมกัน เมื่อจัดหาพาหนะได้ ให้นำเอกสารยื่นที่กองคลัง เพื่อที่จะ
ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
- รับทราบ

ประธานสภา ฯ

: เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เห็นถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เม ายน 2562

(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
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(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6

- สภาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ...........................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

