
เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจ าที่ 

เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อด า 

 -  เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป  

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อด า กล่าวเปิดการประชุม    

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตท าหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ ก็ขอท าการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 
พฤศจิกายน  ประจ าปี พ.ศ.2562 วันนี้ก็จะให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อ
วาระการประชุมอยู่หลายข้อด้วยกัน เพ่ือที่ให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ในหัวข้อที่มีการยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณทางสมาชิกสภา
   ฯ ที่เข้าร่วมในการมอบใบประกาศให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ได้จบการศึกษาของ
   นักเรียนผู้สูงอายุเมื่อวันที่ผ่านมา ซึ่งหลายท่านก็ไม่ได้เข้าร่วมเพราะติดภารกิจ ทาง
   ท่านนายก เจ้าหน้าที่ ที่ท าการจัดเตรียมงานและสถานที่ให้ทั้งหมด ตลอดจนถึงพิธี
   การทั้งหมดก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ทางประธานมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียง
   เรื่องเดียว ก็ขอเรียนเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
   ก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ 2 - 3 เรื่อง ก็คงจะมีการแจ้งก าหนดการตามวัน
   และเวลาขอกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในห้วงของเดือนธันวาคม และเดือน 
   มกราคม ตอนนี้เกี่ยวกับงานวันที่ 5 ธันวาคม ทางอ าเภอหรือทางจังหวัดยังไม่มี 
   หนังสือแจ้งเกี่ยวกับก าหนดการในการจัดงาน ว่าจะมีการจัดพิธีวันที่ 5 ธันวาคม ถ้า
   หากมีก าหนดการก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของงานวันที่ 7 – 9 
   ธันวาคม พ.ศ.2562 ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการแจ้งให้กับทุกท่านทราบแล้ว ว่า
   ทางอ าเภอแม่ลาวได้มีก าหนดการจัดงานมหกรรมอาหารและของดีอ าเภอแม่ลาว 
   ประจ าปี พ.ศ.2562 ในส่วนของรายละเอียดในส่วนของขบวนต่าง ๆ ทางปลัดก็
   จะแจ้งให้กับทางสมาชิกเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่ง เรื่องต่อไปขอแจ้งเกี่ยวกับก าหนดพิธีรับ
   พระราชทานนพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
   นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาง อบต.
   ป่าก่อด า ได้มีการก าหนดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
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   เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในมหามงคลพระราชพิธี
   บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยในเขตพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า ตามทะเบียน
   ราษฎร์มีทั้งหมด 1,271 ครัวเรือน ซึ่งจะต้องขอตัวแทนครัวเรือนละ 1 ท่าน เพ่ือ
   ที่จะมารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ก็ได้มีการจัดส่งหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้าน
   ในพ้ืนที่ อบต.ป่าก่อด า แล้วว่าให้มีการจัดส่งรายชื่อตัวแทนผู้เข้ารับพระราชทาน
   พระบรมฉายาลักษณ์ แต่บางหมู่บ้านก็จะมีบ้านที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่ก็ขอให้ทางผู้ใหญ่
   บ้านได้ท าการระบุมาด้วย อย่างไรก็ขอให้ทางสมาชิกได้ท าการประสาน งานกับผู้ ใหญ่
   บ้านอีกครั้ง เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่จะใส่มาในวันรับพระบรมฉายาลักษณ์พนัก 
   งานส่วนต าบลและในส่วนของผู้บริหารใส่ชุดปกติขาว ส่วนของผู้เข้ารับพระบรม ฉ า 
   ยาลักษณ์ในส่วนขอประชาชนหรือทางสมาชิกสภาฯ ก็จะใส่เสื้อสีเหลือง กางเกงสีด า
   หรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า ไม่สวมใส่รองเท้าแตะ เกี่ยวกับระเบียบกระผมได้
   ท าการแจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาแล้ว เกี่ยวกับ
   การจัดงานกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า ในเขตพ้ืนที่ ของ อบต.ป่าก่อด า โดยได้มีมติ
   และก าหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ในส่วนของประเภทกีฬาก็
   คงจะมีเกี่ยวกับสูจิบัตรประเภทกีฬา และเกี่ยวกับก าหนดการจัดท าเป็นหนังสือเพ่ือ
   ที่ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง กระผมก็คงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
   ทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านอ่ืนอีกหรือไม่ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ในวันนี้มีทางสมาชิกสภาไม่ได้
   เข้าร่วมประชุมจ านวน 1 ท่าน ซึ่งได้ท าการยื่นใบลาต่อกระผมเรียบร้อยแล้ว ในการ
   ประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 11 ท่าน  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2562  

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
   สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันที่  24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ก็ได้ท าการจัดส่ง
   เอกสารให้ท าการศึกษาดู หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนก็ 
   สามารถยกมือขอท าการแก้ไขได้ ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
   2554) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการ
   ประชุมสภาฯ ถ้ามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม 
   พ.ศ.2562 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันที่  24 ตุลาคม พ.ศ.2562 (มติเห็นชอบ 11 
เสียง  มติเป็นเอกฉันท์) 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา / เพ่ือทราบ 

3.1 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการ
จ านวน 2 โครงการ 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี 3 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
   และแบบแปลนโครงการ จ านวน 2 โครงการ ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่และทางท่าน
   นายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก่อนที่จะมีการแจ้งเกี่ยวกับก็คงจะให้ทาง 
   ผอ.กองช่าง ได้น าเรียนในส่วนของแบบแปลนนอกเหนือจากมีการแก้ไขข้อความ  

ผอ.กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
   สนธยา  ศรีกุลณะ ผู้อ านวยการกองช่าง ตามที่ทางท่านนายกให้อธิบายเกี่ยวกับ 2 
   โครงการ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง
   มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ข้อ 5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มาตรฐาน
   งานหลวงท้องถิ่น (มทถ.) เพ่ือการก่อสร้างและบ ารุงรักษาตามประกาศ รวมทั้งใช้
   วัสดุตามมาตรฐานงานทางหลวง งานผิวจราจรคอนกรีต มีค่าก าลังอัดประลัยคอน
   กรีต 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ให้เป็นไปตาม มทถ.231 : มาตรฐานงาน
   ผิวจราจรแบบคอนกรีต จากนั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการทดสอบ  
   เกี่ยวกับมาตรฐานเหล็กหรือวัสดุอ่ืนก็จะใช้มาตรฐานเดิมที่เคยใช้มาอยู่แล้ว เกี่ยวกับ
   รายละเอียดของแบบก็ถือตามเดิม กว้าง ยาว หนา มีแต่การเพ่ิมแรงอัดของคอนกรีต 
   นี่คือส่วนของรายละเอียดทั้ง 2 โครงการ ซึ่งมีการเปลี่ยนเหมือนกันทั้ง 2 โครงการ 

นายก อบต.  - เกี่ยวกับรายละเอียดตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการแจ้งไปก็คงจะมีการเปลี่ยน
   ข้อความจากข้อความเดิม เพ่ือให้ตรงกับแผนจากข้อความเดิมท่ีเคยขอมติความ 
   เห็นชอบการสภา ที่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับโครงการเดิมโครงการที่ 1  

          โครงการที่ 1  

 

โครงการเดิม โครงการใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11    
หมู่ที่  1 ต าบลป่าก่อด า  อ า เภอแม่ลาว จั งหวัด
เชียงราย งบประมาณ 266,000.00 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 1 ต าบล   
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
266,000.00 บาท 
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ประธานสภาฯ - ตามที่ทางท่านนายกและทาง ผอ.กองช่าง ได้ท าการแถลงไปแล้ว มีท่านใดมีข้อ

ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมตคิวามเห็นชอบจากที่ประชุม ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายและแบบแปลนโครงการจ านวน 2 โครงการ  โครงการที่ 1(มติเห็นชอบ 
   10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง)       

   โครงการที่  2 
 

โครงการเดิม โครงการใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า  บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 
6 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 461,000.00 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.
ป่าก่อด า(ต่อจากของเดิม) บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 461,000.00 บาท 
 

 

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอเชิญทางท่านนายกได้มีการน าเสนอในข้อ 3.1.2 

นายก อบต. - ในส่วนของโครงการที่ 2 เกี่ยวกับงานผิวจราจรคอนกรีต มีค่าก าลังอัดประลัย
คอนกรีต 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ให้เป็นไปตาม มทถ.231 : มาตรฐาน
งานผิวจราจรแบบคอนกรีต ก็จะมีรายละเอียดเหมือนโครงการที่ 1 แต่ที่เพ่ิมเติม
ขึ้นมาก็คงจะเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อความเพ่ือที่จะให้ตรงกับท่ีมีการบรรจุไว้ในแผน  

โครงการเดิม โครงการใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า  บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 
6 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 461,000.00 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.
ป่าก่อด า(ต่อจากของเดิม) บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 461,000.00 บาท 
 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ถ้ามีมติเห็นชอบ ขอยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการจ านวน 2 โครงการ โครงการที่ 2(มติเห็นชอบ 
10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง 

3.2 การขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ 



๕ 
 

 3.2.1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง      
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปข้อ 3.2 การขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ ขอเชิญ
   ทางท่านนายกได้น าเสนอโครงการที่ 1 ในข้อ 3.2.1  โครงการก่อสร้างลานคอน
   กรีตภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. 
   หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
   นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก่อนที่จะเข้าสู่ ราย
   ละเอียดเกี่ยวกับแต่ละโครงการ กระผมขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อนุญาต
   ให้ทาง ผอ.กองคลัง ได้น าเรียนในที่ประชุมเก่ียวกับเงินส ารองและในส่วนของ 
   ระเบียบที่จะสามารถใช้เงินส ารองเงินสะสม มาขอมติสภาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
   ทางสภาในการด าเนินการ  

ผอ.กองคลัง   - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเงินทุนส ารองเงินสะสม 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 
นายก อบต.  - เกี่ยวกับยอดเงิน หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่สามารถด าเนินการก็คงจะเข้าใน (2) ถ้า
   องค์กรปกครองท้องถิ่นใดมีเงินส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีก็สามารถที่จะขอทางสภาพิจารณาขอความเห็นชอบในการอนุมัติ
   งบประมาณในการด าเนินการ เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 81 (1) 
   ดังนั้นส่วนของยอดที่ทาง อบต.ป่าก่อด า สามารถด าเนินการได้อยู่ที่ 2,500,000.-
   บาท โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อ 3.2.1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภาย
   ในฌาปณสถาน หมู่ที ่3 บ้านต้นม่วง ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. หนา  
   0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีทางท่านนายกได้น าเสนอให้กับทางท่ีประชุม การสร้างลานคอนกรีตภายใน
   ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. หนา 0.10 
   ม. มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบใน
   โครงการข้อ 3.2.1 ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในฌาปณสถาน 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (มติ
เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

  3.2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3 หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
110 ม.หนา 0.15  ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ - ต่อไป ข้อ 3.2.2 ขอเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซ.3 หมู่ที่ 4 บ้านท่าขีเ้หล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 110 ม.หนา 0.15  
ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบข้อ 3.2.2 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3 หมู่ที่ 4 บ้านท่า 
   ขีเ้หล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 110 ม.หนา 0.15  ม. (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่
   เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

   3.2.3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 617 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปข้อ 3.2.3 ขอเชิญทางท่านนายกได้ท าการน าเสนอ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ
วาระที่ 3.2.3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง 
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 617 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญซักถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีก็จะ

ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 5 
   บ้านแม่ผง ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 617 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (มติเห็นชอบ 10 
   เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง 

***พักรับประธานอาหารว่าง 15 นาที*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 
   3.2.4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.
บัวสลี  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ  - เข้าสู่ระบบวาระข้อ 3.2.4 เรียนเชิญทางท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่ระบบ
   วาระข้อ 3.2.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 11 บ้านสนัหนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 
   2 ต าบลบัวสลี ความกว้าง 4 เมตรยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด
   ตามแนบท้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ในระเบียบวาระนี้ ถ้าไม่มีขอมติ ความเห็นชอบ ถ้า
   เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคสลหมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัวหมู่ที่ 2 ต าบลบัวสลี
   ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านสันหนอง
   บัว เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.บัวสลี  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม. (มติ
   เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

  3.2.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย4/1 หมู่ที่ 11  บ้านสันหนองบัว ขนาดกว้าง 4 
ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายก น าเสนอระเบียบวาระข้อ 3.2.5 ต่อ 

นายก อบต.  - ระเบียบวาระข้อ 3.2.5 โครงการก่อสร้างถนนคสลซอย 4/1 หมู่ที่ 11 บ้านสัน
   หนองบัวขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 70 เมตรหนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 
ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีข้อซักถาม เพ่ิม เติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ 
   ประชุมในที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคสลซอย 4/1 หมู่ที่ 11 บ้านสัน
   หนองบัวขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 70 เมตรหนา 0.15 เมตร (มติเห็นชอบ 10 
   เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 เสียง) 

3.3 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ(แทนต าแหน่งว่าง) 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปก็ขอจ านวนการต่อในระเบียบวาระข้อ 3.3 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
   สภาเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แทนต าแหน่งว่าง ก็
   ขอเรียนเชิญน าเสนอเก่ียวกับวาระนี้ 

นายก อบต.  - เกี่ยวกับระเบียบวาระข้อ 3.3 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเพ่ือเป็น 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ( แทนต าแหน่งที่ว่างลง) ตรงนี้ก็
   จะได้ให้ทางนักวิเคราะห์ได้ท าการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป 

นักวิเคราะหฯ์  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   จากค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 92/2559 ได้มีการแต่งตั้งคณะ 
   กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้มี
   การแต่งตั้งสมาชิกสภา มีจ านวน 3 ท่าน ท่านแรกคือท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว เป็น
   ประธานกรรมการ ท่านที่ 2 นายจันทร์ อินธิยศ และท่านที่ 3 ที่จะมีการคัดเลือก
   เพ่ือเป็นตัวแทนของสมาชิกแทนท่านสมพงษ์ ค าจ้อย ส.อบต.หมู่ที่ 11 ได้ลาออก
   จากต าแหน่งแล้วจึงต้องมีการขอให้ทางสภา เพ่ือจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
   คณะกรรมการที่ได้ลาออกไป 

ประธานสภาฯ  - มีเก่ียวกับกฎระเบียบอย่างไรบ้าง ในการคัดเลือกคณะกรรมการ ขอให้มีการชี้แจง
   เพ่ิมเติม 

นักวิเคราะหฯ์  - ก็จะให้ทางสมาชิกสภา ได้ท าการเสนอรายชื่อเพ่ือที่จะมาพิจารณา ถ้าหากมีการ
   คัดเลือก 2 ท่าน ต้องมีการลงมติและท าการโหวต ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ  - มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะท าการคัดเลือก คณะกรรมการแผนแทนต า 
   แหน่งที่ว่างลง จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยวิธีการน าเสนอและมีผู้รับรองจ านวน 2  ท่าน 
   ถ้าเราเสนอเกิน 2 ท่านก็ต้องท าการโหวต เพ่ือท าการลงคะแนน ถ้าไม่มีข้อซักถาม
   หรือข้อสงสัยก็จะได้ ให้ทางสภา มีการน าเสนอ ผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแผน
   พัฒนาฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ต าแหน่ง ก็ขอให้ในที่ประชุมน าเสนอรายชื่อ 
ส.อบต.หมู่  ๔   - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

สถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นางพรศรี ค าฟู เป็นคณะกรรมการ
แผนพัฒนาฯ  



๑๓ 
 
ส.อบต. หมู่ ๔  - กระผมนายสมบัติ รัดเร็ว ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 1  - กระผมนางอรนงค์  แสนใส ขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ทางท่านสถิตย์ เสียงแขกได้น าเสนอ ส.อบต.พรศรี ค าฟู มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม
   หรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่า ส.อบต.พรศรี ค าฟู เป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ (แทนต าแหน่ง
   ที่ว่างลง) ต่อไปก็จะขอมติความเห็นชอบที่จะให้ ส.อบต.พรศรี ค าฟู เป็น 
   คณะกรรมการแผนพัฒนาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลงถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อเป็นคณะ 
   กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(แทนต าแหน่งว่าง) (มติ 
   เห็นชอบ 11 เสียง มติเอกฉันท์) 

3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปข้อ 3.4 ขอเชิญท่านนายก 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วาระข้อ 
   3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 3 รายการ มี
   กระผมก็ขอมอบหมายให้ทาง ผอ. กองช่าง ชี้แจงเกี่ยวกันการขออนุมัติงบประมาณ 
   เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือจะใช้ในการด าเนินการตามภารกิจของกองช่าง 

ผอ. กองช่าง  - เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
   สนธยา ศรีกุลณะ ผู้อ านวยการกองช่าง ในวาระข้อ 3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 3 รายการ 

รายการที่ 1 

โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการที่ 1  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์อิงค์
เจ็ท 
งบประมาณตั้งไว้                 8,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ             8,000.00 บาท 
โอนลด                           8,000.00 บาท 
คงเหลือ                                0.00 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมฯ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    22,990.00บาท 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  



๑๔ 
 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ ด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้จ่าย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณตั้งไว้              350,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ          316,000.00 บาท 
โอนลด                          14,990.00  บาท 
คงเหลือ                       301,010.00 บาท    

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
ผอ.กองช่าง  - ตรงนี้ไม่อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งที่ทางเราต้องการคือสามารถตอบสนองความ
   ต้องการได้ ทั้งการสแกนไฟล์และสามารถถ่ายเอกสารได้ เพราะบางครั้งถ่ายเอกสาร
   แค่แผ่นเดียวก็ต้องขึ้นมาถ่ายเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารด้านบนส านักงานปลัด 
   แต่ถ้ามีเครื่องพิมพ์ก็สามารถพิมพ์แบบขนาด A๓ ได้ พิมพ์สีได้ หรือถ่ายเอกสารได้
   เลย จากการก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เดิม งบประมาณ 5,800. - บาท 
   ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ และในการพิมพ์แบบต้องพิมพ์ขนาดกระดาษ A3 เพราะ
   ทางนายช่างโยธาถ้าจะท าการพิมพ์แบบต้องกลับไปพิมพ์ที่บ้าน ส าหรับงานที่ต้อง
   พิมพ์ขนาดกระดาษ A3 ซึ่งจะสามารถอ านวยความสะดวกและท างานได้เร็วมากขึ้น 
   ก็ขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - ในรายการที่ 1 มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบใน
   รายการที่ 1 ถ้ามีมติเห็นชอบขอมตยิกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการที ่1 (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งด
   ออกเสียง 1 เสียง) 

รายการที่ 2 

โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ 2  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบ ด าเนินงาน 

หมวด ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

งบประมาณตั้งไว้             350,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ          301,010.00 บาท 

โอนลด                            5,800.00 บาท 

คงเหลือ                       295,210.00 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบ  ลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมฯ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    5,800.00บาท 

 

 

 

 

 

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 



๑๖ 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง -ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติม เนื่องจากทางกองช่างได้ท าการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว
   เตอร์แล้ว แต่ไม่ได้จัดซื้อเครื่องส ารองไฟก็จะมีปัญหาเวลาไฟดับเกิดการกระชาก
   ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วงนี้ทางไฟฟ้าได้ท าการตัดไฟบ่อย เพ่ือที่จะมาใช้ใน การ
   ส ารองไฟให้กับคอมพิวเตอร์ 

ประธานสภาฯ  - ในรายการที่ 2 ตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้มีการน าเสนอมามีท่านใดจะสอบถาม
   เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในการเห็นชอบในรายการที่ 2 ถ้าในที่ประชุมมีมติ 
   เห็นชอบ ขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการที่ 2 (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งด
   ออกเสียง 1 เสียง) 

 

รายการที่ 3 

โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ 3  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบ ด าเนินงาน 

หมวด ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

งบประมาณตั้งไว้             350,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ          295,210.00 บาท 

โอนลด                            15,000.00 บาท 

คงเหลือ                       280,210.00 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบ  ลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะทาง 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    15,000.00บาท 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ  - ในรายการที่ 3 ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญยกมือ 
   ซักถามได้ 



๑๗ 
 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  - กระผมนายสถิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 กระผมอยากให้ทาง ผอ.กองช่างได้
   ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดอีกครั้ง 

ผอ.กองช่าง  - รายการที่ 3 ล้อวัดระยะทาง ตรงนี้ได้มีการสอบถามตามท้องตลาดซึ่งไม่มี 
   มาตรฐานครุภัณฑ์ 

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 
ผอ.กองช่าง   - รายการที่ 3 ล้อวัดระยะทาง ตอนนี้ได้มีการสอบถามตามท้องตลาดซึ่งไม่มีมาตร
   ฐานครุภัณฑ์ซึ่งตรงนี้ก็ขออธิบาย งานของเรามีทั้งการวัดระยะ สั้นและระยะยาว 
   บางครั้งการวัดถนนต้องมีการวัดทีละ 50 เมตร เส้นทางวัดระยะในระยะยาวก็ไม่
   ไหว ตรงนี้ถ้ามีการจะซื้อก็จะสามารถสนับสนุนการวัดระยะยาวได้ ในการวัดระยะ
   บางครั้งต้องใช้ระยะจากรถจักรยานยนต์ เทปวัดระยะสามารถใช้ได้ทั้งถนนทางตรง
   และวัดระยะทางโค้ง อธิบายเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  - มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ตามเอกสารที่ได้มีการชี้แจง ไม่มีข้อสงสัย หรือสอบ
   ถามเพ่ิมเติมก็จะขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ในรายการที่ 3 ตามที่ทางเจ้า
   หน้าที่ได้ท าการแถลงและชี้แจงไป ถ้าไม่มีข้อซักถามก็จะขอมติความเห็นชอบจากที่
   ประชุม ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการที่ 3 (มติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – งด
   ออกเสียง 1 เสียง) 

3..5 การพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2562 

ประธานสภาฯ  - ต่อไประเบียบวาระท่ี 3.5 ขอเรียนเชิญทางท่านนายกได้ท าการน าเสนอ 
นายก อบต.  - เกี่ยวกับระเบียบวาระข้อ 35 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 
   พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2562 ครับผมก็คงจะมีการมอบหมายให้ทางนักวิ
   เคราะห์ฯ ได้ท าการน าเสนอ 
นักวิเคราะหฯ์  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาและผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ. ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่  
   3/2562 เนื่องมาจาก ทางท่านนายก ก่อนที่จะมีการเข้าสู่การประชุมสภา 

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมมีข้อสงสัยและข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอยกมือเพ่ือซักถาม ถ้า
   ไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ ในระเบียบวาระข้อ 3.5 การพิจารณาร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ 

มติที่ประชุม  - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
   2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2562 (มติเหน็ชอบ 11 เสียง มติเอกฉันท์) 

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้แนะน าตัว เนื่องจาก ส.อบต. บางท่านยังไม่ได้
 พบปะ 

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 กระผมนายยุทธนา กุลดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อ
 เล่นหมาย ย้ายมาจากเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมา
 แทนต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยท่านเดิม อาศัยอยู่บ้านป่าไผ่
 ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ  - บ้านอยู่บ้านป่าไผ่ บ้านภรรยาอยู่อ าเภอเวียงชัย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านใดมีเรื่อง
 สอบถามเพ่ิมเติมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถ สอบถามได้ 
 ก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ป้องกัน ยินดีต้อนรับได้ยินดีร่วมงาน 

นายก อบต.  - แจ้งเกี่ยวกับ กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางประจ าอ าเภอได้ส่งเข้าไลน์
 กลุ่มหัวหน้าส่วน เกี่ยวกับก าหนดการในการจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติซึ่งทางอ าเภอแม่ลาวได้ก าหนดจัดพิธีเริ่มพิธีตั้งแต่
 เวลา 07:30 น. เกี่ยวกับพิธีท าบุญตักบาตร และในเวลา 08.30 น พิธีถวายพาน
 พุ่มดอกไม้ ถวายบังคม ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอแม่ลาว โดยการแต่งกายหัวหน้า
 ส่วน ส่วนข้าราชการ ชุดปกติขาว ในส่วนของสมาชิกก็คงจะใส่ชุดเครื่องแบบตาม
 สังกัด ตรงนี้ก็ขอแจ้งเบื้องต้นก่อน 

ประธานสภาฯ   - ตรงนี้ก็คงจะมีหนังสือแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบ ตรงนี้ก็ถือว่าทางท่านนายกเริ่มมี  
  การแจ้งเก่ียวกับก าหนดการเบื้องต้นก่อน เกี่ยวกับวาระอ่ืนๆไม่มีเพ่ิมเติมแล้ว ในการ
  ประชุมในวันนี้งานสภาได้ร่วมกันพิจารณาครบทุกวาระในนามประธานสภาก็ขอขอบ
  คุณทางผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ ระเบียบวาระการ
  ประชุม ท้ายที่สุดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอปิดประชุมสภาในวันนี้
  

 

 

 




