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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย (ชั้น 2)
*********************
เข้าประชุม
1. นายณัฐพณ
2. นายโสภณ
3. นายวงค์ไกร
4. นายสุพรรณ
5. นายสวาท
6. นายเรืองฤทธิ์
7. นายสันทัด
8. นายหลี
9. นายชัชวาลย์
10. นายล้วน
11. นายวิโรจน์
12. นายเงิน
13. นายจีรศักดิ์
14. นางสาวมานิตา
15. นายผัดแก้ว
16. นายบุญเทียน
17. นายภัทรพล

ใจแก้ว
แซ่ลี
แสนเครือคำ
ใจหล้า
ใจแก้ว
กิตตะศาสตร์
พรหมรส
ไชยลังกา
ไชยลังกา
ก้างยาง
อินใจ
สมปาน
แซ่เติ๋น
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 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

ผู้ขาดการประชุม
1. นายศิลป์ชัย
2. นายอำนาจ

คำบาง
หอมกลิ้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 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. นายสุรินทร์พันธ์
12. นางกัญเกรา

หมายมั่น
ศักดิ์แสน
มิลินทจินดา
มั่นกุง
ชัยวุฒิ

ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายช่างโยธาอาวุโส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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 และเป็น เลขานุการสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย
ได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 2) โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์ประชุมและได้เวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ครับ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอสวัสดีท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
มีผู้ขาดการประชุม 2 ท่าน คือ นายศิลป์ชัย คำบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 4 และนายอำนาจ หอมกลิ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
- รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

กระทู้ถาม
(ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภาฯ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ (ประธานกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
- ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และ
ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 5 คน และ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับ หลักการ
ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น.
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้พิจารณาแล้วและได้รายงานพร้อมทั้งบันทึก
ความเห็นต่อประธานสภาฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และประธานสภาฯ ได้ส่ง
รายงานแก่สมาชิกสภาฯ แล้วก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2562 เช่นเดียวกัน จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแถลงผล
การแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ
- ขอเรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกล่าวรายงานการประชุม
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไป

ประธานคณะกรรมการฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายหลี ไชยลังกา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ขออ่านประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย ดังนี้
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ตามระเบียบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ก่อนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พิจารณาในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติในที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
1. นายหลี ไชยลังกา
ประธานกรรมการแปรญัตติ
2. นายสวาท ใจแก้ว
กรรมการแปรญัตติ
3. นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
กรรมการแปรญัตติ
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4. นายภัทรพล ไร่กันทา
กรรมการแปรญัตติ
5. นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
ลงชื่อ นายณัฐพณ ใจแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
- หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ก็ได้มีการประชุมแปร
ญัตติของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และได้มีการส่งเป็นบันทึกข้อความ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กับประธานสภาฯ ดังนี้
- บันทึกข้อความ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย
เรื่องเดิม
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
และกำหนดให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
มติรับหลักการ คือตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นั้น
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขอรายงานว่าได้รอรับหนังสือคำขอแปรญัตติ
จากผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยกำหนด ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยท่านใดยื่นหนังสือเสนอคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้
คงร่างเดิมข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดิมที่ส่งมาพร้อมนี้
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัยไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
ลงชื่อ นายหลี ไชยลังกา ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- อีกฉบับหนึ่งเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ วันที่ 20 เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการแปรญัตติเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
เข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารายละเอียด
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานกรรมการฯ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสภา
องค์การบริห ารส่ วนตำบลโชคชัย ได้รับร่างหลักการไปแล้ วนั้น โดยกำหนดระยะเวลาแปรญั ตติ
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เสนอข้อแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ปิดรับคำแปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือ
สมาชิ ก สภาฯ เสนอขอแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 แต่อ ย่ างใด เพราะฉะนั้ น จึงขอให้ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่างงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปี 2563 ร่วมพิ จ ารณาว่าร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายดังกล่ าว มีความเหมาะสม
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละหน้า ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้คงร่างเดิมต่อไป และคณะกรรมการแปรญัตติ มีข้อคิดเห็นที่จะเสนอ
แก่คณะผู้บริหารในการบริหารงบประมาณ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงการจัดการองค์กร
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนี้
1. ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรคำนึงถึงความเพียงพอ
ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และผลิตผลของงาน ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อ
มวลรวม
2. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ค่อนข้างจะรุนแรง ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโชคชัยจึงเห็นควรให้มีการเตรียมความ
พร้อม ทั้งทางด้านบุคลากร และอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ เพราะท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในยามสุข และยามทุกข์ โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ ฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
ที่ประชุม เห็นชอบ เมื่อไม่มีผู้ใด ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
2563 เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง ตามข้อบังคับ ระเบียบกฎหมายทุก
ประการ ต่อไปจะได้นำเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในขั้นตอน ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 10.40 น.
ลงชื่อ นายวงค์ไกร แสนเครือคำ เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ผู้บันทึกการประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานฯ
ปลัดฯ

- เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบรายงานผลการแปรญัตติแล้วจึงขอให้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองและสามต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ
ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกสอบถามสมาชิกสภาฯ มีผู้ใดจะอภิปรายพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคำแปรญัตติในวาระที่สองหรือไม่
- มีมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติในวาระที่สอง ดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
- เมื่อสภาฯ มีมติเห็นด้วยในวาระที่สอง ตามระเบียบฯ ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่
- มีมติในการเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจารณาโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ชี้แจงครับ
- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีความจำเป็นโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ ดังนี้
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(1) โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
เพื่อจัดซื้อตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ๆละ 18,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 18,000.- บาท
(2) โอนเพิ่ม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 20,500.- บาท รวมเป็นเงิน 143,500.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 143,000.- บาท
(3) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำหนองหางปง
บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 จำนวน 33,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 33,000.- บาท
(4) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.โชคชัย
จำนวน 98,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,500.- บาท และแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 92,500.- บาท
(5) โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
จำนวน 69,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 69,000.- บาท
(6) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (สุสานบ้านทุ่งกวาง)
บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 จำนวน 97,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 38,500.- บาท และแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
50,000.- บาท และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 8,500.- บาท
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(7) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 (สุสานบ้านทุ่งกวาง) จำนวน 84,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 21,500.- บาท และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน
(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 62,500.- บาท
(8) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ
บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 จำนวน 122,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 122,000.- บาท
(9) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านดอย หมู่ที่ 3 จำนวน 121,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,500.- บาท และแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 115,500.- บาท
(10) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 73,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 73,000.- บาท
(11) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 49,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 49,000.- บาท
(12) โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินแม่น้ำพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 จำนวน 121,000.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 82,500.- บาท
และแผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 38,500.- บาท
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(13) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 จำนวน 89,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 89,000.- บาท
(14) โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมูท่ ี่ 8 จำนวน 121,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 121,000.- บาท
(15) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 จำนวน 121,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 121,000.- บาท
(16) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 จำนวน 31,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 31,000.- บาท
(17) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 จำนวน 60,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 60,000.- บาท
(18) โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 จำนวน 121,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 121,000.- บาท
(19) โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
เพื่อจัดทำชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ จำนวน 19,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19,000.- บาท
(20) โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
เพื่อจัดทำเวทีกลางแจ้ง จำนวน 39,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 39,000.- บาท
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(21) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.โชคชัย จำนวน 47,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 47,000.- บาท
(22) โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการต่อเติมหลังคาทางเดินอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000.- บาท
โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 51,000.- บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
- ดังนั้น จึงขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,727,500.- บาท
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมจากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,727,500.- บาท

ประธานสภาฯ

- เนื่องจากขณะนี้เวลา 12.10 น. แล้ว จึงขอหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน
ส่วนเรื่องพิจารณาการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย และวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ค่อยมาพิจารณาในตอนบ่าย เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ยังต้องการปรึกษาหารือในที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบตามนั้น

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ

5.3 พิจารณาการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ขอเชิญท่านปลัดฯ แจ้งยอดและรายละเอียด
- เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สามารถพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59 กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่ง”
- จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจากสภาพิจารณาเห็นชอบกันเงิน ครุภัณฑ์ และโครงการ
ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้
1. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จำนวน 98,000.- บาท
2. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 จำนวน 69,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (สุสานบ้านทุ่งกวาง) บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 จำนวน 97,000.- บาท
4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สุสานบ้านทุ่งกวาง) บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
จำนวน 84,000.- บาท
5. โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 จำนวน 122,000.- บาท
6. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอย หมู่ที่ 3 จำนวน 121,000.- บาท
7. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 73,000.- บาท
8. โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 49,000.- บาท
9. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินแม่น้ำพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5
จำนวน 121,000.- บาท
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 จำนวน 89,000.- บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 จำนวน 121,000.- บาท
12. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
จำนวน 121,000.- บาท
13. โครงกาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
จำนวน 31,000.- บาท
14. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
จำนวน 60,000.- บาท
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากซอยห้วยไม้ฮ้าง)
บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 จำนวน 121,000.- บาท
16. โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
จำนวน 533,700.- บาท
17. โครงการต่อเติมหลังคาทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5
จำนวน 51,000.- บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,961,700.- บาท
ประธานสภาฯ

- ในส่วนของการโอนงบประมาณและกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงให้กับ 7 หมู่บ้าน ที่เครื่องขยายเสียงได้ชำรุด ทำให้การ
ประชาสัมพันธ์การรับรู้ข่าวสารและประสานกับประชาชนในหมู่บ้านไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ให้สามารถใช้การได้ดีปกติ ได้แก่ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 บ้านดอย หมู่ที่ 3
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 และบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
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- และให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/24290
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน
ว่ากระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านที่ไม่มี
หอกระจายหมู่บ้าน/ชุมชน และที่มีแต่ไม่สามารถใช้การได้ ให้ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซม
ให้ใช้การได้ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ อภิปราย
ขอมติที่ประชุมจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 17 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,961,700.- บาท

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
- ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

นายสุรินทร์พันธ์ มั่นกุง

- ผมขอความร่วมมือท่านกรุณาแจงผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ภายในเดือนกันยายน 2562 นี้เท่านั้น หากเลย
ระยะเวลาที่กำหนดท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทันที
- และเอกสารที่ แ จกให้ ท่ าน คือ ผู้ สู งอายุ ที่ ม าขึ้ น ทะเบี ย นและมี รายชื่อ ในระบบแล้ ว
หากใครที่มาขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารที่ผมได้แจกให้ ขอให้รี บมาติดต่อ
เจ้าหน้าที่โดยด่วนครับ
- รับทราบ

ที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ ว เห็ นถูกต้องแล้ ว
เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการ
(นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 3
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันทัด พรหมรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายล้วน ก้างยาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 6

- สภาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ............................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
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(ลงชื่อ) ธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ณัฐพณ ใจแก้ว ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม แล้ ว เห็ นถูกต้องแล้ ว
เมื่อวันที่ 23 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
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- สภาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโชคชัย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่.................................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

