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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562
วัน ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
**************************
ผู้เข้าประชุม
1. นายณัฐพณ
2. นายโสภณ
3. นายวงค์ไกร
4. นายสุพรรณ
5. นายสวาท
6. นายเรืองฤทธิ์
7. นายสันทัด
8. นายหลี
9. นายชัชวาลย์
10. นายล้วน
11. นายเงิน
12. นายจีรศักดิ์
13. นางสาวมานิตา
14. นายผัดแก้ว
15. นายบุญเทียน
16. นายภัทรพล

ใจแก้ว
แซ่ลี
แสนเครือคำ
ใจหล้า
ใจแก้ว
กิตตะศาสตร์
พรหมรส
ไชยลังกา
ไชยลังกา
ก้างยาง
สมปาน
แซ่เติน๋
กันทะวงค์
จันทร์แก้ว
จอมพล
ไร่กันทา

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

ผู้ลาประชุม
1. นายวิโรจน์

อินใจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

ผู้ขาดการประชุม
1. นายศิลป์ชัย
2. นายอำนาจ

คำบาง
หอมกลิ้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูท่ ี่ 10

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ
2. นายเสาร์เงิน
3. นายอนุชาติ
4. นางไปรยา
5. นางธวัลฤทัย
6. นายธงชัย
7. นายธวัชชัย

อุ่นกันทา
ก้างยาง
ทิมภราดร
ไชยวิเศษ
สัมพันธสิทธิ์
วิริยาธิบดี
ชัยวุฒิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
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8. นางมารยาท
9. นางสาวน้ำฝน
10. นายสมสกุล
11. นางสาวรัศมี
12. นายสายันต์
13. นายธนาวิทญ์
14. จ่าเอกชาญวิทย์
15. นางกัญเกรา

หมายมั่น
ศักดิ์แสน
มิลินทจินดา
สอนศรี
วันดี
ตุ้ยวงค์
คิดอ่าน
ชัยวุฒิ

ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายช่างโยธาอาวุโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตำบลโชคชัย นางธวัล ฤทัย สั มพั นธสิ ทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชั ย ได้ ก ล่ าวเชิ ญ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลโชคชั ย ได้ จุด เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ ในวัน นี้ เป็น การประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2560
สมัยที่ 4 (ครั้งที่ ๑) โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์
ประชุมและได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่กำหนดไว้ครับ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอสวัสดีท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ลาการประชุม 1 ท่าน นายวิโรจน์ ก้างยาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย หมู่ที่ 6 ซึ่งต้องพาแม่ไปโรงพยาบาล
- และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ขาดการประชุม 2 ท่าน
คือ นายศิลป์ชัย คำบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 และ
นายอำนาจ หอมกลิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
- รับทราบ
- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส
และบุ ตรที่ ยั งไม่ บรรลุ นิติภ าวะต่อคณะกรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย ผู้ บริห ารท้องถิ่น รองผู้บริห ารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ บริห ารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังด้วย หากใครไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะจะได้ส่งแบบตอบด้วย
- รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ได้แจ้งให้ทราบมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
- ไม่มี
- หากที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(วาระที่ 1)

ประธานสภาฯ
นายก อบต.โชคชัย

- ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย แถลงญัตติ
- บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลโชคชัย อีกครั้งหนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บ ริห ารองค์ การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย จึงขอแถลงให้ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
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ประธานสภาฯ
นายกฯ

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
- คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย ประมาณการไว้ ดังนี้
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นายกฯ

- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น
48,370,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รวม 9,641,280 บาท
1. งบบุคลากร
รวม 6,531,080
บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จำนวน 2,916,720 บาท
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
จำนวน 3,614,360 บาท
2. งบดำเนินงาน
รวม 2,906,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
จำนวน 770,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย
จำนวน 1,298,800 บาท
2.3 ค่าวัสดุ
จำนวน 433,000 บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
จำนวน 405,000 บาท
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
รวม
81,400 บาท
3.1 เก้าอี้นั่งทำงาน 1 ตัว
จำนวน
4,500 บาท
3.2 ตู้เหล็ก
จำนวน
5,500 บาท
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
จำนวน 30,000 บาท
3.4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 2 เครื่อง จำนวน 1,400 บาท
3.5 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
จำนวน 20,000
บาท
4. งบรายจ่ายอื่น
รวม
15,000 บาท
5. งบเงินอุดหนุน
รวม
107,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย

รวม 435,200 บาท
รวม
319,200
รวม
116,000
จำนวน 36,000
จำนวน 80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 2,328,190 บาท
1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,751,760
2. งบดำเนินงาน
รวม
559,030
2.1 ค่าตอบแทน
จำนวน 232,800
2.2 ค่าใช้สอย
รวม
226,230
2.3 ค่าวัสดุ
รวม
100,000
3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รวม
17,400
3.1 เก้าอี้นั่งทำงาน 2 ตัว
จำนวน
6,400
3.2 ตู้เหล็ก 2 ตู้
จำนวน
11,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม 563,400 บาท
1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
563,400 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 1,057,155 บาท
1. งบดำเนินงาน
รวม
623,355
1.1 ค่าตอบแทน
จำนวน 125,000
1.2 ค่าใช้สอย
จำนวน 418,355
1.3 ค่าวัสดุ
จำนวน
80,000
2. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รวม
290,400
2.1 เต็นท์ผ้าใบ 2 หลัง
จำนวน
24,000
2.2 เครื่องยนต์เลื่อยโซ่ 1 เครื่อง
จำนวน
10,000
2.3 เครื่องดับเพลิง 4 เครื่อง
จำนวน
7,600
2.4 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 4 ชุด จำนวน 100,000
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
จำนวน
22,000
2.6 กระจกนูนโค้ง 24 อัน
จำนวน
76,800
3. งบเงินอุดหนุน
รวม
143,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 991,820 บาท
1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
778,320
2. งบดำเนินงาน
รวม
197,000
2.1 ค่าตอบแทน
จำนวน
87,000
2.2 ค่าใช้สอย
จำนวน
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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2.3 ค่าวัสดุ
3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
3.1 ตู้เหล็ก 3 ตู้

จำนวน
รวม
จำนวน

40,000
16,500
16,500

บาท
บาท
บาท

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,188,438 บาท
1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,933,260 บาท
2. งบดำเนินงาน
รวม
3,733,978 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
จำนวน
124,800 บาท
2.2 ค่าใช้สอย
จำนวน 1,787,100 บาท
2.3 ค่าวัสดุ
จำนวน 1,802,078 บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
จำนวน
20,000 บาท
3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รวม
81,200 บาท
3.1 เก้าอี้นั่งทำงาน 7 ตัว
จำนวน
22,400 บาท
3.2 โต๊ะทำงาน 7 ตัว
จำนวน
29,400 บาท
3.3 ลำโพง 7 เครื่อง
จำนวน
29,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน
รวม
2,440,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม 40,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน
รวม

40,000

บาท

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 543,000 บาท
1. งบดำเนินงาน
รวม
300,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย
จำนวน
20,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ
จำนวน
280,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน
รวม
243,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,927,150 บาท
1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,155,900 บาท
2. งบดำเนินงาน
รวม
598,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
จำนวน
170,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย
จำนวน
50,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ
จำนวน
60,000 บาท
3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รวม
172,450 บาท
3.1 เครื่องเจียร์ 1 เครื่อง
จำวน
1,950 บาท
3.2 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด จำนวน 4,000 บาท
3.3 ตู้เชื่อม 1 ตู้
จำนวน
5,200 บาท
3.4 สว่าน 2 ตัว
จำนวน
7,200 บาท
3.5 หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ 1 อัน จำนวน
1,100 บาท
3.6 เครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง
จำนวน
31,000 บาท
3.7 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 1 อัน จำนวน
2,000 บาท
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
100,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม 3,693,547 บาท
1. งบดำเนินงาน
รวม
559,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย
จำนวน 379,600 บาท
1.2 ค่าวัสดุ
จำนวน 180,000 บาท
2. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
2,852,000 บาท
2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5
ซอยเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. จำนวน 397,000.- บาท
2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8
ซอยห้วยจำบอน กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.
จำนวน 272,000.- บาท
2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
ซอยหนองผำ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.
จำนวน 385,000.- บาท
2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2
- ซอย 7/1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.
- ซอยศาลเจ้า กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.
- ซอย 11 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.
- ซอย 13 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.
- ซอย 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.
จำนวน 389,000.- บาท
2.5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3
บริเวณสุสานบ้านดอย กว้าง 28 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. จำนวน 321,000.- บาท
2.6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรั้วซีเมนต์บล็อกพร้อม
ฉาบเรียบ บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
บริเวณสุสานบ้านสันต้นม่วง งานเทลาน กว้าง 17 เมตร ยาว 20 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร
งานก่อสร้างรั้วซีเมนต์ สูง 2 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 192,000.- บาท
2.7 โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
ถนนายห้วยยางงาม จุดที่ 1 งานตัดหินแข็ง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
สูง 3 เมตร จุดที่ 2 งานถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 1 เมตร จำนวน 392,000.- บาท
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2.8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
ถนนสายห้วยน้ำบง กว้าง 3 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. จำนวน 113,000.- บาท
2.9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4
- สายโป่งผีหลอก กว้าง 3 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.
- สายห้วยหินเต่า (1) กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
- สายห้วยหินเต่า (2) กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
- สายห้วยโป่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
- สายห้วยจำน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
- สายห้วยจำกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
- สายห้วยดีหมี กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
จำนวน 391,000.- บาท
3. งบเงินอุดหนุน รวม 281,947
บาท
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน ตามโครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รวม 178,150 บาท
1. งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รวม
151,150
บาท
2. งบเงินอุดหนุน
รวม
27,000
บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 267,460 บาท
1. งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รวม
71,460
2. งบเงินอุดหนุน
รวม 196,000

บาท
บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,947,700 บาท
1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 1,947,700
บาท
1.1 โครงการถมดินหอประชุมหมู่บ้าน บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12
หนองน้ำหอประชุมหมู่บ้าน งานถมดิน 3,716.20 ลบ.ม.
จำนวน 384,700.- บาท
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1.2 โครงการก่อสร้างรั้วซีเมนต์บล็อกพร้อมฉาบเรียบ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
หอประชุมหมู่บ้าน ยาว 37 เมตร สูง 1.75 เมตร
จำนวน 99,000.- บาท
1.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน กว้าง 6 เมตร ยาว 11 เมตร
สูง 3.50 เมตร จำนวน 197,000.- บาท
1.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 4 เมตร
จำนวน 400,000.- บาท
1.5 โครงการต่อเติมหลังคาถังน้ำใส บ้านดอย หมู่ที่ 3
ถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน กว้าง 2.60 เมตร ยาว 2.60 เมตร
สูง 2.70 เมตร จำนวน 67,000.- บาท
1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
ประปาหมู่บ้าน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 2 เมตร
หนา 0.20 เมตร จำนวน 294,000.- บาท
1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
ถนนสายบ้านหนองด่าน-บ้านวังเขียว
จุดที่ 1 ด้านซ้าย ด้านบนภายใน กว้าง 0.80 เมตร ด้านล่างภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 245 เมตร พื้นหนา 0.07 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
จุดที่ 2 ด้านขวา ด้านบนภายใน กว้าง 0.80 เมตร ด้านล่างภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 267 เมตร พื้นหนา 0.07 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
จำนวน 386,000.- บาท
1.8 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8
ซอยวัด งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 54 ท่อ งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง
กว้าง 1 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.05 เมตร
จำนวน 120,000.- บาท
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รวม 84,350 บาท
1. งบดำเนินงาน
รวม
1.1 ค่าใช้สอย
จำนวน
1.2 ค่าวัสดุ
จำนวน

84,350
54,350
30,000

บาท
บาท
บาท
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แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 89,490 บาท
1. งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รวม
2. เงินอุดหนุน
รวม
แผนงานงบกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ปลัดฯ

ประธานสภาฯ
สมาชิกฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกฯ หมู่ที่ 6
ประธานสภาฯ
สมาชิกฯ หมู่ที่ 8
สมาชิกฯ หมู่ที่ 9
สมาชิกฯ หมู่ที่ 10
สมาชิกฯ หมู่ที่ 10
สมาชิกฯ หมู่ที่ 11
สมาชิกฯ หมู่ที่ 12
ประธานสภาฯ

รวม 16,393,670 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สำรองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

52,490
37,000

บาท
บาท

จำนวน
140,000 บาท
จำนวน
10,000 บาท
จำนวน 11,661,600 บาท
จำนวน 3,504,000 บาท
จำนวน
348,000 บาท
จำนวน
342,636 บาท
จำนวน
135,000 บาท
จำนวน
217,434 บาท
จำนวน
35,000 บาท

- ในส่วนของโครงการดังกล่าวที่เราได้บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคาที่แจกให้ทุกท่าน ว่าตรงตามที่ได้ออกไปสำรวจร่วมกับ
กองช่างหรือไม่ หากไม่ถูกต้องอย่างไร ขอให้แจ้งด้วยครับ และประเภทรายจ่าย
ต่างๆ หากมีท่านใดสงสัยเชิญสอบถามได้ครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายถึงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
โครงการหมู่ที่ 1 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 2 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 3 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 4 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 5 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 6 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 7 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 8 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 9 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 10 ถูกต้องค่ะ
โครงการหมู่ที่ 10 ของห้วยช้างลอด ถูกต้องค่ะ
โครงการหมู่ที่ 11 ถูกต้องครับ
โครงการหมู่ที่ 12 ถูกต้องครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายถึงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 นี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม
ขอมติในที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
ในวาระที่ 1 ต่อไป
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มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 เมื่อเวลา 11.50 น. ดังนี้
เห็นชอบ
15 คน
ไม่เห็นชอบ
- คน
งดออกเสียง 1 คน
- ขอพักการประชุมและเชิญประชุมต่อในเวลา 13.00 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ

นายหลี ไชยลังกา

ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
น.ส.มานิตา กันทะวงค์

ประธานสภาฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- เมื่อสภามีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ตามระเบียบกำหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขึ้นมาคณะหนึ่ง เพือ่ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ก่อนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณาในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายหลี ไชยลังกา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพื่อพิจารณาขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2
จำนวน 5 คน
ผู้รับรอง 1. นายภัทรพล ไร่กันทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
2. นายล้วน
ก้างยาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติครับ
- มีมติเห็นชอบให้มีกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
- คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้
- ดิฉันนางสาวมานิตา กันทะวงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอ
นายวงค์ไกร แสนเครือคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน
ผู้รับรอง 1. นายภัทรพล ไร่กันทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
2. นายเงิน
สมปาน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
- ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
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ประธานสภาฯ

นายสันทัด พรหมรส

ประธานสภาฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกขอเชิญครับ ....... ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวงค์ไกร แสนเครือคำ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ลำดับที่ 2
- กระผม นายสันทัด พรหมรส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอ
นายสวาท ใจแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน
ผู้รับรอง 1. นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
2. นายสุพรรณ ใจหล้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
- ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสวาท ใจแก้ว
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกขอเชิญครับ ....... ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ เลือกนายสวาท ใจแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
คนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ลำดับที่ 3

นายล้วน ก้างยาง

- กระผมนายล้วน ก้างยาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ
นายหลี ไชยลังกา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน
ผู้รับรอง 1. นางสาวมานิตา กันทะวงค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
2. นายบุญเทียน จอมพล
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 12
- ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายหลี ไชยลังกา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

ประธานสภาฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกขอเชิญครับ ....... ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเลือก นายหลี ไชยลังกา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
คนที่ 3 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ลำดับที่ 4

นายสวาท ใจแก้ว

- กระผมนายสวาท ใจแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอเสนอ
นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน
ผู้รับรอง 1. นายจีรศักดิ์ แซ่เติ๋น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
2. นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 5

ประธานสภาฯ
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ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกขอเชิญครับ ....... ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเลือก นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ 4 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ลำดับที่ 5

นายวงค์ไกร แสนเครือคำ - กระผมนายนายวงค์ไกร แสนเครือคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอ

ประธานสภาฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายภัทรพล ไร่กันทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
- ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน
ผู้รับรอง 1. นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
2. นายล้วน ก้างยาง
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 6
- ขอมติทปี่ ระชุม เห็นชอบให้ นายภัทรพล ไร่กันทา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกขอเชิญครับ ....... ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเลือก นายภัทรพล ไร่กันทา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ 5 สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
2. นายสวาท ใจแก้ว
3. นายหลี
ไชยลังกา
4. นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
5. นายภัทรพล ไร่กันทา
- รับทราบ
5.3 พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
- เมื่อได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว การดำเนินการต่อไป
ก่อนทีจ่ ะทำการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ หรือขอเสนอแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาฯ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย นั้น กระผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุม
สภาฯ เพื่อที่จะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ก่อนที่จะทำการพิจารณาต่อใน
วาระที่สอง ท่านสมาชิกสภามีความเห็นว่าจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
เป็นเมื่อใด ขอเชิญเสนอได้ครับ
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นายภัทรพล ไร่กันทา

ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
เลขานุการฯ

- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วาระที่ 1 แล้ว ผมขอเสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เปิดรับคำแปรญั ตติ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.โชคชัย
ผู้รับรอง 1. นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
2. นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2562 ดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- หากผู้ใดจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใด สามารถตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว และแจ้งเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติตามห้วงเวลาดังกล่าวได้ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดนัด
ประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จึงประกาศมาเพื่อ
รับทราบโดยทั่วกัน หากปิดประชุมในวันนี้แล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯ ทำหนังสือ
เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกันเอง
เป็นประธาน 1 คน และเลขานุการ 1 คน ต่อไป
- เมื่อที่ประชุมกำหนดเวลาแปรญัตติแล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตไิ ด้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด รอบคอบ และถ้าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็ น ควรจะแก้เพิ่มเติมอย่างไร ให้ เสนอคำแปรญั ตติต่อคณะกรรมกรรมได้
ทั้งนี้ ให้ พิ จ ารณาแปรญั ตติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบั งคั บ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กำหนดไว้ในหมวด 4 งบประมาณ สำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฉบับนี้ในวาระที่ 2 , 3 กำหนดประชุมเมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภาฯ ทราบแล้ว
- รับทราบ
5.4 พิจารณารับโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้ง
จากกรมการท่องเที่ยว
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้รับหนังสือจากกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2562 ว่าจะดำเนินการส่งมอบเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลัง
กายกลางแจ้ง ที่ติดตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยในขณะนี้
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อ โดยมีจำนวนทั้งหมด
9 ชิ้น ดังนี้
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ชิ้นที่ 1. เครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0017 กทท 1157
ชิ้นที่ 2. ชุดปีนป่าย ชุดนันทนาจิต จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0017 กทท 1257
ชิ้นที่ 3. ชิงช้า จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-003-0001 กทท 1157
ชิ้นที่ 4. สปริงโยกปลาน้อย (ลอยน้ำตื้น) จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0015 กทท 2157
ชิ้นที่ 5. สปริงโยก ป.ปลา (ตากลม) จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0015 กทท 2257
ชิ้นที่ 6. สปริงโยกสิงโต (ราชาเจ้าป่า) จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0015 กทท 2357
ชิ้นที่ 7. สปริงโยกม้าน้ำ (อาชาทะเล) จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0015 กทท 2457
ชิ้นที่ 8. สถานีพฒั นาทักษะการเคลื่อนไหวและสร้างความเชือ่ มั่น จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-016-0020 กทท 0657
ชิ้นที่ 9. สถานีพฒั นากลไกการเคลื่อนไหวร่างกายและข้อต่อ (B) จำนวน 1 ชุด
หมายเลขครุภัณฑ์ 7830-003-0001 กทท 1257
ในส่วนรายละเอียดขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจง ในฐานะ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์
นายธงชัย วิริยาธิบดี

- ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มี
คำสั่งแต่งตั้งให้ กระผม นายธงชัย วิริยาธิบดี ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย นายธวัชชัย ชัยวุฒิ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และ
นายสุรินทร์พันธ์ มั่นกุง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ
ดำเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย
กลางแจ้ง ที่กรมการท่องเที่ยวจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ดูแลบำรุงรักษาต่อไปนั้น
- คณะกรรมการทุกท่าน ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ทั้ง 9 ชิ้น แล้ว
พบว่า
1. มีความสมบูรณ์ใช้การได้ดีทั้งหมด อยู่ 5 ชิ้น
คือ ชิ้นที่ 3 , 4 , 6 , 7 และชิ้นที่ 8
2. สมบูรณ์บางส่วนใช้การได้แต่บางจุดชำรุดเล็กน้อย อยู่ 2 ชิ้น
คือ ชิ้นที่ 1 และ 2
3. ไม่สมบูรณ์บางส่วนต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
อยู่ 2 ชิ้น คือ ชิ้นที่ 5 และ 9
- รายละเอียดตามรูปภาพต่อไปนี้ ในส่วนของการรับโอนหรือไม่ ขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย เป็นผู้พิจารณาครับผม
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ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

- ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกคนได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว มีใครจะเสนอ
ความคิดเห็น หรือสอบถาม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณารับโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นนันทนาการและออก
กำลังกายกลางแจ้งจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 9 ชิ้น ด้วยการยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นนันทนาการและออก
กำลังกายกลางแจ้งจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 9 ชิ้น จากกรมการท่องเที่ยว
เห็นชอบ
จำนวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
เรื่องอื่น ๆ
- ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอนัดประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวาระที่ 3 และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ จะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

(ลงชื่อ) ธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ณัฐพณ ใจแก้ว
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เห็ นถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) เรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

สันทัด พรหมรส กรรมการ
(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

ล้วน ก้างยาง
กรรมการ
(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
(ลงชื่อ)

ณัฐพณ ใจแก้ว
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
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ความคิดเห็น หรือสอบถาม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

