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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
**************************
ผู้มาประชุม จำนวน 17 คน ประกอบด้วย
1. นายณัฐพณ
ใจแก้ว
2. นายโสภณ
แซ่ลี
3. นายวงค์ไกร
แสนเครือคำ
4. นายสุพรรณ
ใจหล้า
5. นายสวาท
ใจแก้ว
6. นายเรืองฤทธิ์
กิตตะศาสตร์
7. นายสันทัด
พรหมรส
8. นายศิลป์ชัย
คำบาง
9. นายหลี
ไชยลังกา
10. นายชัชวาลย์
ไชยลังกา
11. นายวิโรจน์
อินใจ
12. นายเงิน
สมปาน
13. นายจีรศักดิ์
แซ่เติน๋
14. นางสาวมานิตา
กันทะวงค์
15. นายอำนาจ
หอมกลิ้ง
16. นายผัดแก้ว
จันทร์แก้ว
17. นายภัทรพล
ไร่กันทา

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

ผู้ลาประชุม
1. นายล้วน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

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

ก้างยาง
อุ่นกันทา
ก้างยาง
ทิมภราดร
ไชยวิเศษ
สัมพันธสิทธิ์
วิริยาธิบดี
ศักดิ์แสน
ชัยวุฒิ
หมายมั่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายสมสกุล
นายสุรินทร์พันธ์
นายบุญรัตน์
นางสาวรัศมี
นางสาวมัณทนา
นางกัญเกรา

มิลินทจินดา
มั่นกุง
จันทร์แก้ว
สอนศรี
ชัยวงค์
ชัยวุฒิ

นายช่างโยธาอาวุโส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชั ย และเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย ได้กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จุดเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ

- ในวัน นี้ เป็น การประชุ มสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลโชคชัย สมัย สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน เมื่อครบองค์
ประชุมและได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่กำหนดไว้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ลาการประชุม 1 ท่าน คือ นายล้วน ก้างยาง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย หมู่ที่ 1
- รับทราบ

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
- การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 24
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ได้แจ้งให้ทราบ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
- ไม่มี
- หากที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ประธานสภา
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจงรายละเอียด
นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์ - ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ปลัด อบต.
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรวบรวมโครงการปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่เป็นปัจจุบัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้งดเว้นการจัดการประชุม
ประชาคม ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จึงส่งแบบสำรวจไป
ยังคณะกรรมการหมู่บ้าน ว่ามีความต้องการเพิ่มเติมโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ซึ่งจะนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยต่อไป
- ในส่วนของรายละเอียดแผน ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง
น.ส.รัศมี สอนศรี
นักวิเคราะห์ฯ

- ตามเอกสารที่แจก ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันพิจารณารายละเอียดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปตาม
ยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย
- แผนงานเคหะและชุมชน
14 โครงการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
29 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
- แผนงานเคหะและชุมชน
- โครงการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
- โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ประกอบด้วย
- แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการ
- แผนงานการศึกษา
- โครงการ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- โครงการ
- โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
สมบูรณ์และยั่งยืน ประกอบด้วย
- แผนงานการเกษตร
5 โครงการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
- โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ประกอบด้วย
- แผนงานบริหารทั่วไป
2 โครงการ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัด อบต.โชคชัย

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- รายละเอียดตามแบบสรุปโครงการพัฒนาและร่างแผนที่ได้แจกให้ทุกท่าน
- มีท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วย
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
5.2 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลำโพง ข้อความเดิม ได้ระบุคุณลักษณะไว้ ว่าจะต้องมีรีโมท
- ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ
- ขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีง่ านระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จะได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง เพื่อใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ชี้แจงคุณลักษณะไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 5 มีรีโมท ซึ่งลำโพง
อเนกประสงค์ที่มีขายตามท้องตลาดจะไม่มีรีโมท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอตัดข้อความดังกล่าวออก จึงขอมติที่
ประชุมพิจารณาด้วยค่ะ
- มีใครจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้ตัดข้อความคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง ของงานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษาออก ด้วยการยกมือครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง ให้มตี ัดข้อความคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ลำโพง ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาออก ที่ตราไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ขอพักการประชุม และเชิญประชุมต่อในเวลา 13.00 น.
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยชี้แจงรายละเอียดต่อได้5.3 พิจารณา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ประธานสภาฯ

- ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เป็นผู้
ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

- ขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย จะได้ดำเนินการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ และได้ชี้แจงคุณลักษณะไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ข้อ 5 ผ้าใบคลุมหลังคาเป็นผ้าคูนิล่อนอย่างดี กำหนดความหนา 0.6 มิลลิเมตร
รอยต่อของผ้าใบ ใช้การรีดด้วยความร้อนพร้อมเข็มขัดและสายรัดเข็มขัด มีเชิงชายห้อย
ลงมาโดยรอบเต็นท์ พร้อมกุยชายระบายเพื่อความคงทนและสวยงาม ซึ่งได้กำหนดความ
หนามากเกินไปไม่เหมาะสมกับการใช้งาน จึงขอเปลี่ยนความหนาของผ้าใบ เป็นหนา
0.45 มิลลิเมตร จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาด้วยค่ะ

ปลัด อบต.โชคชัย

- และครุภัณฑ์อื่น กระจกนูนโค้ง ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ได้ชี้แจงคุณลักษณะไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 1 ตัวกระจกเป็นกระจกเงาแท้ ไม่แตกลายเมื่อตากแดด แต่ด้วยราคาที่ตั้งไว้ไม่
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากกระจกเงาแท้มีราคาสูง จึงขอเปลี่ยนคุณลักษณะ
เป็น ข้อ 1 ตัวกระจกทำจากโพลีคาร์บอเนต จึงมติที่ประชุมพิจารณาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณ์ของรายละเอียดที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัตฯิ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- มีใครจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบ ของงานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ด้วยการยกมือครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง ให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบ ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ที่ตราไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
- และขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์อื่น
กระจกนูนโค้ง ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ด้วยการยกมือครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
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มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง ให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์อื่น
กระจกนูนโค้ง ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
5.4 พิจารณาขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประธานสภาฯ

- ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

- พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อเพิ่มเติมในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลำโพง เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ จำนวน 7
เครือ่ ง ๆ ละ 4,200.- บาท ซึ่งปัจจุบันราคาตามท้องตลาดได้มีการปรับราคาขึ้น จึงไม่
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงขอมติในการประชุมพิจารณา โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม
อีกเครื่องละ 500.- บาท รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอนทั้งสิ้น 3,500.- บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

- มีใครจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
พิ จ ารณาโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โอนมาจาก
แผนงานการศึ ก ษา งานบริห ารทั่ วไปเกี่ย วกั บการศึกษา งบดำเนิน งาน ค่ าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 3,500.- บาท ตามที่ท่านปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย
ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ด้วยการยกมือครับ
เห็นชอบ
จำนวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง
แผนงาน การศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 3,500.- บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
- ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ร่วมประชุมมีใครเสนอเรื่องอื่น ๆ บ้างครับ ขอเชิญครับ
- มีเรื่องทีจ่ ะแจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบ จำนวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขอเชิญนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ชี้แจง

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
ปลัด อบต.โชคชัย
นายสุรินทร์พันธ์ มั่นกุง
นักพัฒนาชุมชน

- ขอสวัสดีท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริห ารส่ วนตำบลโชคชัย ได้รับหนังสื อแจ้ งจากจังหวัด
เชีย งราย ที่ ชร 0005/ว 716 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับ ปรุงประกาศกระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการ
ศพผู้ สูงอายุต ามประเพณี และส่งเอกสารให้ สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด พิจารณาให้การช่วยเหลือตามประกาศต่อไป
- การสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี นั้ น ผู้ สู งอายุ ที่ ตายต้องเข้า หลั กเกณฑ์
ต่อไปนี้
1. อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สัญชาติไทย
3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังมีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อำนวยการ
เขต หรื อ นายอำเภอ หรือ กำนั น หรือ ผู้ ใหญ่ บ้ าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือ
รับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด
- ในส่ ว นของแบบฟอร์ ม ขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ และเอกสารประกอบของยื่ น คำขอ
สามารถมาขอรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย หรือดาวโหลดได้ที่เว็ป
ไซต์ของ อบต.โชคชัย www.sao-chockchai.com/
- จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประชาสั มพันธ์ให้
หมู่บ้านของท่านทราบด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ครับ ขอบคุณครับ
ทีป่ ระชุมฯ

- รับทราบ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
ปลัด อบต.โชคชัย

2. เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการ
จัดซื้อวัคซีน ป้ องกันโรคพิ ษสุ นั ขบ้ าน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจัดเก็บไว้ในตู้เย็น ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชั ย จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนมาก และได้
ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากวัน
เสาร์ ที่ 20 และวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ ตู้เย็นห้อง
กองช่างได้ชำรุด ไม่ทำงาน ส่งผลให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้วัคซีน
เสียและทำให้เชื้อที่อยู่ในวัคซีนตาย จำนวน 1,300 โด๊ส
- ทางองค์ การบริห ารส่วนตำบลโชคชัย จึ งขอแจ้งยกเลิ กการออกให้บริ การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 บ้านดอนงาม
หมู่ที่ 4 บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 และ
บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ ที่ 11 หากดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเสร็จเรียบร้อย ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลโชคชัย จะมีหนังสือแจ้งให้ทางหมู่บ้านทราบทันที

ที่ประชุมฯ

- รับทราบ
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ประธานสภา ฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว
เห็นถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
(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 2
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ...........................................................
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพณ ใจแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

9

