รายงานการประชชุมสภาองคก
ค ารบรรหาร
สวส นจจงหวจดอาส งทอง
สมจยสามจญ สมจยททส ๒ ครจ งร ททส ๓ ประจาจ ปท
พ.ศ. ๒๕๖๑
วจนททส ๒๖ กจนยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐
น.
ณ หรองประชชุมสภาองคก
ค ารบรรหารสวส นจจงหวจด
อาส งทอง (ชจ น
ร ๓)

ฝสายการประชชุ ม
กองกรจการสภา อบจ.
โทร. ๐๓๕-๘๗๓๓๐๑ ตสอ ๒๐๓

รายงานการประชชุ มสภาองคก
ค ารบรร หารสสวนจจ งหวจ ดอสางทอง
สมจ ยสามจ ญ สมจ ยททส ๒ ครจ ร งททส ๓ ประจจาปท พ.ศ. ๒๕๖๑
วจ นททส ๒๖ กจ นยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หรองประชชุ มสภาองคก
ส นจจ งหวจ ดอสางทอง (ชจ ร น ๓)
ค ารบรร หารสว
**********************
ผผร มาประชชุ ม
๑. นายมณเฑฑยร ววิรวิยางกกูร
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ
๒. นายบชญชา ภชสสรศรวิ วิ
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
เมมองอาอ งทอง
๓. นางสาวสายชล สสุ ขมนตต
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
โพธวิตทอง
๔. นายเตมอนใจ ทรงไตร
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอเมมองอาอ งทอ
๕. นางประพวิม นวิ รชนดร
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
เมมองอาอ งทอง
๖. นายทวฑศชกดวิต กชนสถวิตยต
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอเมมอง
อาอ งทอง
๗. นายพสุทธวิพร ฉชตรบรวิ รชกษต
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ
๘. นายสช งคม ลาภเวช
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอววิเศษชช ยชาญ
๙. นายสสุชาตวิ โตสช มฤทธวิต
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอววิเศษชช ยชาญ
๑๐. นายชช ยรชตนต เปาอวินทรต
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ
๑๑. นางรชตนฑ ปกปปอง
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
โพธวิตทอง
๑๒. นายประเวศนต เดชคง
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
โพธวิตทอง
๑๓. นายอาอ นาจ เสมาทอง
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
โพธวิตทอง
๑๔. นายกฤตวิพงศ ต แซโอ ควป
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
แสวงหา
๑๕. นายสสุทชศนต ประดวิษฐตทรชพย ต สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
แสวงหา
๑๖. นายเทพพวิทชกษต ศรฑ วไวิ ล
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
แสวงหา
๑๗. นางมนชสมนตต จวิตรพวิทชกษตเลวิศ สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
ไชโย
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ผผร ขาดประชชุ ม
ผผร ลาประชชุ ม

๑๘. นายธวชชชช ย บชวทอง
ไชโย
๑๙. นายหยชบคาน เพฑยรรชกษต
ปอาโมก
๒๐. พ.อ.อ.สมโภชนต ชสุม
อ ยวิปม
ปอาโมก
๒๑. นายสาธวิต พกูลสวชสดวิต
สามโกป
๒๒. นายสสุพจนต นาคประดวิษฐ
อาอ เภอสามโกป

สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
สมาชวิกสภา อบจ. เขอาอ เภอ
สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
สมาชวิกสภา อบจ. เขต

- ไมม
อ ฑ๑. นายศสุภวชตร ปวิอ นววิเศษ
เมมองอาอ งทอง

สมาชวิกสภา อบจ. เขตอาอ เภอ
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๑. นายสสุรเชษ นวิอ มกสุล
นายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
๒. นายวชนชช ย ศรฑ โสภา
รองนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง (คนทฑอ ๑)
๓. นายชรวิ นทรต เปาอวินทรต
รองนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง (คนทฑอ ๒)
๔. นายประมวล โสนนปอย
ทฑอปรร กษานายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง
๕. น.ส.คอดฑยะฮต ทรงงาม
ทฑอปรร กษานายองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง
๖. นายสาอ เนฑ ยง เฟมอ องฟกู
ทฑอปรร กษานายองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง
๗. นายพชนธสุ เต ทพ สสุ ลฑสถวิร
ทฑอปรร กษานายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง
๘. นางรสุ องรชตนต มฑสมศช กดวิต
รองปลชดองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง คนทฑอ ๑
๙. นางพนตา ทองคาอ ใส
รองปลชดองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง คนทฑอ ๒
๑๐. นายสมศช กดวิต เมมองทอง
หชวหนปาสาอ นชกปลชด อบจ.
๑๑. นางอวินทวิรา สวนมะมวอ ง
หชวหนปาฝอายกวิจการสภา อบจ.
รกท.ผอ.กองกวิจฯ
วิ อรอามพงษต
๑๒. นายสสุชน
ผกูอป าอ นวยการกองแผนและงบประมาณ
๑๓. นางศรวิ วิ รชตนต อวินทแสน
หชวหนปาฝอายบชญชฑ รกท.ผกูอ
ป าอ นวยการก
องคลชง
๑๔. นายววินชย จชนทรตทอง
ผกูอ
ป าอ นวยการกองชาอ ง
ร ษา
๑๕. นายชนาภชทร เกวิดประกอบ หน.ฝอายบรวิ หารการศก
ร ษาฯ
รกท.ผอ.กองการศก
๑๖. ส.อ.พวิทยา นาคกสุญชร
ผกูอ
วิ
ป าอ นวยการกองสงอ เสรวิ มคสุณภาพชฑวต
วิ
๑๗. นางพรทวิพย ต กาศเจรวิ ญ
ผกูปอาอ นวยการกองพชสดสุและทรชพยสต น
๑๘. นางสาวผจงจวิตตต พกูลศลวิ ปต
นชกจชดการงานทชอวไปชาอ นาญการ
รกท.ผอ.กองการเจาป หนปาทฑอ
๑๙. นางสสุธาทวิพย ต รชกญาตวิ
หนอวยตรวจสอบภายใน
๒๐. น.ส.ธชญรชตนต เขขมทอง
หชวหนปาฝอายการประชสุม (เลขานสุ การ
สภา อบจ.)
๒๑. นางอารฑ สสุขประเสรวิ ฐ
เจาป พนชกงานธสุ รการชาอ นาญงาน
๒๒. นางลาอ ดวน เหมมอนทวิพย ต
นชกจชดการงานทชอวไปชาอ นาญการ
๒๓. นางนภชสนชนทนต จชนทรตฉาย นชกจชดการงานทชอวไปชาอ นาญการ

-4๒๔. นายนนทวชชรต นวิอ มกสุล
๒๕. นางสาวจวิราพร แสงทอง
๒๖. นางสาวเนตรนพวิศ ยอดแกวป
๒๗. นางอรรชนา หนสุ อวินทรต
๒๘. นายธงชช ย บสุญชวอ ย
ข ลฑ
๒๙. นายเกรฑ ยงไกร เซน
๓๐. นายสช นตวิธรรม จชนทร
๓๑. ร.ต.อ.สมหมาย ฉวิ มพาลฑ
๓๒. ร.ต.อ.พวินชย วรรณทอง

นวิ ตวิกรปฏวิบชตวิการ
ผกูชป วอ ยเจาป พนชกงานธสุ รการ
ผกูชป วอ ยนชจชดการงานทชอวไป
คนงานทชอวไป
คนงานทชอวไป
ผกูชป วอ ยนายชาอ งไฟฟปา
ผกูชป วอ ยเจาป หนปาทฑอนโยบายและแผน
รอง สว. กก.สส.
รอง สป. (ป) สภ.ววิเศษชช ยชาญ

-5-

เรรส มประชชุ มเวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวธจ ญรจ ตนค เขข มทอง
ขณะนฑป มฑสมาชวิกสภาองคกต ารบรวิหารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง ไดเป ขาป รอวมประชสุม
เลขานชุ การสภา อบจ. ในหอป งประชสุมครบองคป
ต ระชสุมแลวป ขอกราบเรฑ ยนเชวิญ
ทาอ นประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
และรองประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ทชงป ๒ ทาอ น ขรปนทาอ หนปาทฑอดาอ เนวิ นการประชสุมตาม
ระเบฑยบวาระตอ
อ ไป ขอเรฑ ยนเชวิญคะอ
และขออนสุ ญาตอาอ นประกาศขยายสมชยประชสุมฯ
ประกาศสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
เรมอ อง การขยายสมชยประชสุมสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง
สมชยสามชญ สมชยทฑอ ๒ ประจาอ ปฑ พ.ศ. ๒๕๖๑
******************
ตามทฑสอ ภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดป
ประกาศเรฑยกประชสุมสภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง สมชยสามชญ สมชยทฑอ ๒ ประจาอ ปฑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มฑ
ป วอ ช นทฑอ ๗ สวิงหาคม ๒๕๖๑ เปข นตน
กาอ หนด ๔๕ วชน นชบตชงแต
ป
ป
ไป ซงอร จะครบกาอ หนดในวชนทฑอ ๒๐ กชนยายน ๒๕๖๑ นชน
เนมอองจากขณะนฑป ยชงมฑขอป ราชการและญชตตวิตาอ ง ๆ ทฑจอ ะตอป ง
นอาเสนอตออ สภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เพมออ
รชบรอง เพมออ พวิจารณาคชดเลมอก และเพมออ พวิจารณาอนสุ มชตวิ ดชงนชนป
เพมออ ใหกป ารบรวิหารงานขององคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
เปขนไปดวป ยความเรฑยบรอป ย จรงอาศชยอาอ นาจตามความใน
มาตรา ๒๒ วรรคสฑอ แหงอ พระราชบชญญชตอวิ งคกต ารบรวิหารสวอ น
จชงหวชด พ.ศ. ๒๕๔๐ และทฑแอ กไป ขเพวิมอ เตวิม (ฉบชบทฑอ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๖ จรงใหขป ยายสมชยประชสุมสภาองคกต ารบรวิหารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง สมชยสามชญ สมชยทฑอ ๒ ประจาอ ปฑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มฑ
ป วอ ชนทฑอ ๒๑ กชนยายน ๒๕๖๑ เปขนตน
กาอ หนด ๑๕ วชน นชบตชงแต
ป
ไป จนถรงวชนทฑอ ๕ ตสุลาคม ๒๕๖๑
จรงประกาศใหท
ป ราบโดยทชอวกชน
ประกาศ ณ วชนทฑอ ๑๙ เดมอน กชนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มณเฑฑยร ววิรวิยางกกูร
(นายมณเฑฑยร ววิรวิยางกกูร)
ประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง

-6ขอเรฑ ยนเชวิญทาอ นประธานฯ ดาอ เนวิ นการประชสุมสภา
องคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด ตามระเบฑยบวาระตออ ไป ขอ
เรฑ ยนเชวิญคะอ
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เรฑ ยนทาอ นนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด, ทาอ น
รองนายกองคก
ต าร
ประธานสภา อบจ.
บรวิ หารสวอ นจชงหวชด ทชงป ๒ ทาอ น, ทาอ นทฑอปรร กษาและ
เลขานสุ การนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด สมาชวิกสภา
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด, รองปลชดองคก
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชด, หชวหนปาสวอ นราชการสช งกชดองคก
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ทสุกทาอ น
ผมตปองขอขอบคสุณทสุกทาอ นทฑอไดปสละเวลามารอวมประชสุม
ในวชนนฑป โดยพรปอมเพรฑ ยงกชน เพมออพวิจารณาญชตตวิตาอ ง ๆ
ทฑอทางองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดเป สนอมา
เพมออพวิจารณาอนสุ มชตวิตอ
อ ไป กอ
อ นอมอน ผมขอแจงป ตอ
อ ทฑอ
ประชสุมแหงอ นฑป วาอ
เนมอ องดวป ยนายกองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดป
เสนอญชตตวิขออนสุ มชตโวิ อนเงวินงบประมาณรายจาอ ย ประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพมออใหส
ป ภาองคก
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทองพวิจารณาอนสุ มชตวิ เมมออวชนทฑอ ๒๔
ปวิ ปฑ งบประมาณ
กชนยายน ๒๕๖๑ ประกอบกชบขณะนฑป ใกลส
ป น
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวชนทฑอ ๓๐ กชนยายน ๒๕๖๑ จรงจาอ เปข นตปอง
บรรจสุเขปาในระเบฑยบวาระการประชสุมในครชงป นฑป โดยขอ
เปลฑอยนแปลงระเบฑยบวาระการประชสุมใหปครบถปวน
ป เพมออใหปการปฏวิบชตวิงานของสภาองคก
ดชงนชน
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เปข นไปดวป ยความเรฑ ยบรปอยและถกูก
ตอ
ป ง อาศช ยอาอ นาจตามระเบฑยบกระทรวงมหาดไทย วาอ ดวป ย
ป อ
อ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทชงทฑ
ขอป บชงคชบการประชสุมสภาทอป งถวิน
อ เตวิม (ฉบชบทฑอ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอป ๒๘ กาอ หนด
แกไป ขเพวิม
ใหด
ป าอ เนวิ นการประชสุมตามระเบฑยบวาระ เวน
ป แตท
อ อฑประชสุม
ป
สภาทอ
ป งถวิอนจะไดปตกลงเปข นอยาอ งอมอนในคราวประชสุมนชน
จรงขอเปลฑอยนแปลงระเบฑยบวาระการประชสุมทฑอไดแ
ป จงป ใหป
สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทองทสุกทาอ น
ไดปทราบแลวป
จากเดร ม
ระเบฑยบวาระทฑอ ๑ เรมอ อง ประธานจะแจงป ตอ
อ ทฑอประชสุม
ระเบฑยบวาระทฑอ ๒ เรมอ อง รชบรองรายงานการประชสุม
- รายงานการประชสุมสภาองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง สมชย
สามชญ สมชยทฑอ ๒ ครชงป ทฑอ ๒ ประจาอ ปฑ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซอรงประชสุมเมมออวชนทฑอ ๗
กชนยายน ๒๕๖๑
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เรมอ อง ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณ
รายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๔
เรมออ ง ญชตตวิคชดเลมอกสมาชวิกสภา
อ ทฑสอ ภาทอป งถวิน
อ คชดเลมอกเปขน
ทอป งถวิน
กรรมการพชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง และกรรมการตวิดตาม
และประเมวินผลแผนพชฒนาองคกต าร
บรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ระเบฑยบวาระทฑอ ๕ เรมอ องอมอน ๆ (ถปามฑ)
โดยขอเปลทส ยนแปลงเปข น
ระเบฑยบวาระทฑอ ๑ เรมอ อง ประธานจะแจงป ตอ
อ ทฑอประชสุม
ระเบฑยบวาระทฑอ ๒ เรมอ อง รชบรองรายงานการประชสุม
- รายงานการประชสุมสภาองคกต าร
บรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง สมชย
ป อ ๒ ประจาอ ปฑ
สามชญ สมชยทฑอ ๒ ครชงทฑ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซงอร ประชสุมเมมออวชนทฑอ ๗
กชนยายน ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๓
เรมอ อง ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณ
รายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
อ ทฑอ
ระเบฑยบวาระทฑอ ๔ เรมออ ง ญชตตวิคชดเลมอกสมาชวิกสภาทอป งถวิน
อ คชดเลมอกเปขนกรรมการ
สภาทอป งถวิน
พชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง และกรรมการตวิดตามและ
ประเมวินผลแผนพชฒนาองคกต ารบรวิหาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ระเบฑยบวาระทฑอ ๕ เรมอ อง ญชตตวิขออนสุ มชตวิโอนเงวินงบ
ประมาณรายจาอ ย ประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๖เรมอ องอมอน ๆ (ถาป มฑ)
อ ระชสุมฯ ครบองคป
และในขณะนฑป ทฑป
ต ระชสุม จรงขอมตวิทอฑ
ประชสุมฯ วาอ สมาชวิกทาอ นใดเหขนสมควรใหเป ปลฑอยนแปลง
ระเบฑยบวาระการประชสุมดชงกลาอ ว โปรด ยกมมอดวป ยครชบ
(เหขนควร ๑๙ เสฑยง) ทาอ นใดเหขนควรไมใอ หเป ปลฑอยนแปลง
ระเบฑยบวาระการประชสุมดชงกลาอ ว โปรดยกมมอดวป ยครชบ (ไมอ
เหขนควร - เสฑยง) มฑผใกูป ดเหขนเปข นอยาอ งอมอนหรม อไมอ ถาป ไมม
อ ฑ
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ถมอวาอ ทฑป
ระเบฑยบวาระการประชสุมนะครชบ
มตร ทสท ประชชุ ม
ททส ประชชุ มมท มตร เปข นเอกฉจนทคเหข นควรใหร
เปลทส ยนแปลงระเบท ยบวาระการประชชุ มไดร
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
และอาศช ยอาอ นาจตามระเบฑยบกระทรวงมหาดไทย วาอ
ดวป ยขอป บชงคชบการประชสุม
ป อแกไป ขเพวิม
อ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทชงทฑ
อ เตวิม (ฉบชบ
ประธานสภา อบจ.
สภาทอป งถวิน
ทฑอ ๒) พ.ศ. ๒๕๕ ขอป ๒๔ กาอ หนดใหส
ป งอ ระเบฑยบวาระการ
ประชสุมไปพรปอมกชบการเรฑ ยกประชสุมตามขอ
ป ๒๒ หรม อการ
นชดประชสุมตามขอ
ป ๒๓ เวน
ป แตเอ ปข นการประชสุมอชนรฑ บดวอ น
อ
จะแจงป ระเบฑยบวาระการประชสุมใหส
ป มาชวิกสภาทอป งถวิน
ทราบในขณะเปวิ ดประชสุมกขไดป จรงขอแจงป ระเบฑยบวาระการ
ประชสุมทฑอมฑการเปลฑอยนแปลง ใหท
สุ ทาอ นไดท
ป ก
ป ราบ ราย
ละเอฑยดตามเอกสารทฑเอ จาป หนปาทฑไอ ดแป จกใหท
สุ ทาอ นนะครชบ
ป ก
ตอ
อ ไปผมขอดาอ เนวิ นการประชสุมตามระเบฑยบวาระการ
ประชสุมตอ
อ ไปนะครชบ ตออ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๑
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ระเบท ยบวาระททส ๑ เรรส องททส ประธานจะแจรงตสอททส ประชชุ ม

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
เรรสองททส ๑ สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง ขอลาออกจาก
ประธานสภา อบจ.
ตาอ แหนองสมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ดวป ย นายชช ยวชฒนต สวนมะมวอ ง สมาชวิกสภาองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขต ๒ อาอ เภอววิเศษชช ยชาญ
ไดปขอลาออกจากตาอ แหนองสมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หาร
ป วอ ช นทฑอ ๑๐ กชนยายน ๒๕๖๑
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ตชงแต
และไดยป อมนใบลาออกตอ
อ ผกูปวาอ ราชการจชงหวชดอาอ งทอง เมมออ
วชนทฑอ ๗ กชนยายน ๒๕๖๑ เรฑ ยบรปอยแลวป
ซอรงตามคาอ สช องหชวหนปาคณะรชกษาความสงบแหงอ ชาตวิ ทฑอ
๑/๒๕๖๑ เรมอ องการไดปมาซอรงสมาชวิกสภาทอ
ป งถวิอนหรม อผกูป
บรวิ หารทอ
ป งถวิอนเปข นการชช อวคราว ขอ
ป ๒ วรรคสอง ในกรณฑ
ทฑอสมาชวิกสภาทอ
ป งถวิอนมฑจาอนวนไมค
อ รบตามวรรคหนรอ งหรม อ
พน
ป จากตาอแหนองในภายหลชง เพราะเหตสุออมนนอกจากครบ
ป
วาระ ใหส
ป ภาทอ
ป งถวิอนประกอบดวป ยสมาชวิกสภาทอ
ป งถวิอนนชน
ๆ เทาอ ทฑอมฑอยกู อ โดยไมต
อ ปองดาอเนวิ นการคชดเลมอกสมาชวิกสภา
ทอ
ป งถวิอนแทนตาอแหนองทฑอวาอ ง
ป ขณะนฑป สภาองคก
ดชงนชน
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
จรงมฑสมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ป นะครชบ
จรงขอแจงป ใหป
เหลมอเพฑยง ๒๓ ทาอ นเทาอ นชน
เพมออนสมาชวิกทสุกทาอ นทราบโดยทชอวกชน
มตร ทสท ประชชุ ม
รจ บทราบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
เรรส องททส ๒ โครงการ “องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
พบประชาชน เพมออปวง
ประธานสภา อบจ.
ประชาทชอวหนปา...ชฑวามฑสสุข ประจาอ ปฑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดวป ยองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดจป ช ดทาอ
โครงการองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดพบประชาชนเพมออ
ปวงประชาทชอวหนปา...ชฑวามฑสสุข ประจาอ ปฑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพมออ
รชบทราบปชญหาและแกปไขปชญหาใหปแกป
อ ระชาชนในพมปนทฑอ
จชงหวชดอาอ งทอง ทชงป ๗ อาอ เภอ รอวมกชบโครงการ “หนอวย
บาอ บชดทสุกขต บาอ รสุ งสสุข สรปางรอยยวิปมใหป
ป ระชาชน” เพมออเสรวิ ม
สรปางความเขปาใจของประชาชนในการดาอ เนวิ นงานตาม
ยสุทธศาสตรตการพชฒนาจชงหวชดอาอ งทอง ประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจชงหวชดอาอ งทอง โดยจะ
ออกใหปบรวิ การ ครชงป ทฑอ ๑ ในวชนศสุกรตทอฑ ๒๑ ธชนวาคม ๒๕๖๑
ณ ศาลาการเปรฑ ยญวชดทางพระ หมกูท
อ อฑ ๑ ตาอ บลทางพระ
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อาอ เภอโพธวิตทอง จชงหวชดอาอ งทอง ตชงแต
๑๒.๐๐ น.
สาอ หรชบรายละเอฑยดกวิจกรรมทฑจอ ะนอาไปใหบ
ป รวิการแกอ
ป องนะ
ประชาชน เจาป หนปาทฑจอ ะแจงป ใหท
ป กสุ ทาอ นทราบอฑกครชงหนร
อฑ ระชสุมทราบโดยทชวอ กชน
ครชบ จรงขอแจงป ใหท
ป ป
มตร ทสท ประชชุ ม
รจ บทราบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ตอ
อ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๒
ประธานสภา อบจ.

ระเบท ยบวาระททส ๒ เรรส อง รจ บรองรายงานการประชชุ มสภา
องคก
ส นจจงหวจ ดอสางทอง สมจย
ค ารบรร หารสว
สามจญ สมจยททส ๒ ครจ ร งททส ๒ ประจจาปท พ.ศ.
๒๕๖๑ เมรส อวจ นททส ๗ กจนยายน ๒๕๖๑

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
รายงานการประชสุมดชงกลาอ ว คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชสุมไดป
ประธานสภา อบจ.
ตรวจรายงานการประชสุมแลวป ซอรงเจาป หนปาทฑอไดจป ช ดสงอ ใหก
ป ชบ
ทาอ นสมาชวิกแลวป
มฑสมาชวิกทาอ นใดขอแกไป ขรายงาน
การประชสุมฉบชบนฑป หรม อไมอ ขอเรฑ ยนเชวิญครชบ
ถาป ไมมอ สฑ มาชวิกทาอ นใดแกไป ข ขณะนฑปทปอฑ ระชสุมครบองคประชสุ
ม
ต
ผมขอมตวิทปอฑ ระชสุม ทาอ นใดเหขนสมควรรชบรองรายงานการประ
ชสุมฯ ฉบชบนฑป โปรดยกมมอดวป ย(รชบรอง ๑๙ เสฑยง)
ทาอ นใดเหขนควรไมรอ ช บรองรายงานดชงกลาอ วครชบ โปรด
ยกมมอดวป ย
(ไมรอ ช บรอง - เสฑยง) มฑผใกูป ดเหขนเปข น
อ ระชสุมมฑมตวิเหขนชอบนะครชบ
อยาอ งอมอนหรม อไมอ ถาป ไมม
ฑ อ
ม วาอ ทฑป
อ ถ
มตร ทสท ประชชุ ม
ททส ประชชุ มมท มตร เปข นเอกฉจนทครจบรองรายงานการ
ประชชุ มสภาองคก
ค ารบรร หารสสวนจจ งหวจ ดอสางทอง
สมจ ยสามจ ญ สมจ ยททส ๒ ครจ ร งททส ๒ ประจจาปท พ.ศ. ๒๕๖๑
เมรส อวจ นททส ๗ กจ นยายน ๒๕๖๑
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ตอ
อ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๓
ประธานสภา อบจ.

ระเบท ยบวาระททส ๓

เรรส อง ญจตตรกจนเงรนงบประมาณรายจาส ย
ประจจาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอเชวิญทาอ นนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
แถลงตอ
อ ทฑอประชสุมครชบ
ประธานสภา อบจ.

- 12 นายสชุ รเชษ นรส มกชุ ล
นายก อบจ.

เรฑ ยน ทาอ นประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด,
ทาอ นรองประธาน
สภาองคก
ป รงเกฑยรตวิ
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด และสมาชวิกผกูท
ทสุกทาอ น
ดวป ยองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ขอเสนอ
ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพมออใหปสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง พวิจารณาใหปความเหขนชอบ เนมอ องจากองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง มฑโครงการซอรงยชงมวิไดก
ป อ
อ หนฑป
ป ตอ
ผกูกพชน แตม
อ ฑความจาอ เปข นจะตอ
ป งใชจป าอ ยเงวินนชน
อ ไปอฑก
จาอ นวน ๒ โครงการ ดชงนฑป
1. โครงการระบบผลวิตนอาป ประปา (Water
Treatment System) POG ระบบขนาดใหญอ L
รองรชบ 121-300 ครชวเรม อน กาอ ลชงการผลวิต 10
ลกูกบาศกเต มตร/ชช วอ โมง ตวิดตชงป ณ องคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง ตาอ บลปอางวิวป อาอ เภอเมมองอาอ งทอง จชงหวชดอาอ งทอง
งบประมาณ 5,200,000.00 บาท

- 13 ป
๒. โครงการตวิดตชงไฟฟ
ป าสออ งสวาอ งพลชงงานแสงอาทวิตยต
สายทาง อท.ถ. 01-033 บาป นทาป ยยาอ น-บาป นนอาป อาบ
อาอ เภอเมมองอาอ งทอง จชงหวชดอาอ งทอง ขนาดไมน
อ ป อยกวาอ
60 วชตตต ความสกู งไมน
อ ป อยกวาอ 8.00 เมตร จาอ นวน 70
ตน
ป ตามแบบองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง งบ
ประมาณ 6,140,000.00 บาท
ตามระเบฑยบกระทรวงมหาดไทย วาอ ดปวยการรชบเงวิน
การเบวิกจาอ ยเงวิน การฝากเงวิน การเกขบรชกษาเงวิน และการ
ตรวจเงวินขององคก
ป งถวิอน พ.ศ. ๒๕๔๗
ต รปกครองสวอ นทอ
ขปอ ๕๙ ในกรณฑ ทอฑมฑรายจาอ ยหมวดคาอ ครสุ ภชณฑท
ต อฑดวินและ
สวิงอ กอ
อ สรปาง ยชงมวิไดก
ป อ
อ หนฑป ผกูกพชน แตม
อ ฑความจาอ เปข นจะตอ
ป ง
ป ตอ
ใชปจาอ ยเงวินนชน
อ ไปอฑก ใหอ
ป งคก
ป งถวิอน
ต รปกครองสวอ นทอ
รายงานขออนสุ มชตวิกชนเงวินตอ
อ สภาทปองถวิอนไดปอฑกไมเอ กวิน
ระยะเวลาหนรอ งปฑ
หากองคก
ป งถวิอนยชงมวิไดปดาอ เนวิ นการกอ
อ
ต รปกครองสวอ นทอ
หนฑป ผกูกพชนตามเงมออนไขในวรรคหนรอ งใหขป ออนสุ มชตวิขยาย
เวลาเบวิกจาอ ยเงวินไดไป มเอ กวินอฑกหนรอ งปฑ ตอ
อ สภาทอ
ป งถวิอน หรม อ
กรณฑ มฑความจาอ เปข นตปองแกปไขเปลฑอยนแปลงรายการดชง
กลาอ วทฑอทาอ ใหป ลชกษณะ ปรวิ มาณ คสุณภาพเปลฑอยน หรม อ
เปลฑอยนแปลงสถานทฑอกอ
อ สรปาง ใหปขออนสุ มชตวิเปลฑอยนแปลง
และหรม อขยายเวลาเบวิกจาอ ยเงวินไดไป มเอ กวินอฑกหนรอ งปฑ ตอ
อ
สภาทอ
ป งถวิอนแลวป แตก
อ รณฑ
ป สสุ ดระยะเวลาการกชนเงวินและขยายเวลา
กรณฑ เมมออสวิน
เบวิกจาอ ยเงวินแลวป หากไมไอ ดปดาอ เนวิ นการหรม อมฑเงวินเหลมอ
ป ตกเปข นเงวินสะสม
จาอ ยจากเงวินดชงกลาอ ว ใหปเงวินจาอ นวนนชน
จรงขอเสนอเพมออใหส
ป ภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง ไดโป ปรดพวิจารณาใหค
ป วามเหขนชอบตอ
อ ไป
ขอบคสุณครชบ
ร างกผร มฑสมาชวิกทาอ นใดจะอภวิปรายหรม อไมคอ รชบ ถาป มฑขอเรฑ ยน
นายมณเฑทยร วรรย
เชวิญนะครชบ
อฑ ระชสุมครบองคป
ประธานสภา อบจ.
ถาป ไมม
อ ฑ ขณะนฑป ทป
ต ระชสุม สมาชวิกทาอ นใด
เหขนควรอนสุ มชตใวิ หก
ป ช นเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาอ นวน ๒ รายการ เปข นเงวิน
๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมมอดวป ยครชบ (เหขนดวป ย ๑๙
เสฑยง)
มฑสมาชวิกทาอ นใดไมเอ หขนดปวย มฑหรม อไมค
อ รชบ
(ไมเอ หขนดปวย - เสฑยง)

- 14 อ ระชสุมมฑมตวิเปข นเอกฉชนทอต นสุ มชตใวิ หก
เปข นอชนวาอ ทฑป
ป ช นเงวินงบ
ประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดป
จาอ นวน ๒ รายการ เปข นเงวิน ๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
ส ระชชุมมทมตรเปข นเอกฉจนทอ
มตร ทสท ประชชุ ม
ททป
ค นชุ มจตใร หรกจนเงรนงบ
ประมาณรายจาส ยประจจาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดร
จจานวน ๒ รายการ เปข นเงรน ๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร ตอ
อ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๔
ประธานสภา อบจ.

ระเบทยบวาระททส ๔ เรรส อง ญจตตร คจดเลร อกสมาชรกสภาทรองถรส นททส
สภาทรองถรส นคจดเลร อกเปข นกรรมการ
พจฒนาองคก
ค ารบรร หารสสวนจจงหวจ ด
อสางทอง และกรรมการตร ดตามและ
ประเมร นผลแผนพจฒนาองคก
ค ารบรร หาร
สสวนจจงหวจ ดอสางทอง

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอเชวิญทาอ นนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
แถลงตอ
อ ทฑอประชสุมครชบ
ประธานสภา อบจ.
นายสชุ รเชษ นรส มกชุ ล
เรฑ ยน ทาอ นประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง และ
นายก อบจ.
สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ตามทฑอองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดปมฑคาอ สช องทฑอ
๑๒๙/๒๕๖๑ ลงวชนทฑอ ๓ สวิงหาคม ๒๕๖๑ เรมอ องแตงอ ตชงป
คณะกรรมการพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
และคาอ สช ององคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ทฑอ
๑๓๐/๒๕๖๑ ลงวชนทฑอ ๓ สวิงหาคม ๒๕๖๑ เรมอ อง แตงอ ตชงป
คณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนา
ป
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง นชน
เนมอ องจากคาอ สช องดชงกลาอ วขปาวตปน กรรมการทฑอเปข นสมาชวิก
สภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง มฑวาระอยกูใอ น
ตาอ แหนองคราวละสองปฑ ซอรงหมดวาระในวชนทฑอ ๒๔ ตสุลาคม
๒๕๖๑ จรงขอใหปสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดพวิจารณา
คชดเลมอก ดชงนฑป
๑. สมาชวิกสภาทอ
ป งถวิอนทฑอสภาทปองถวิอนคชดเลมอกจาอ นวน
สามคน เปข นกรรมการพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง

- 15 อ ทฑสอ ภาทอป งถวิน
อ คชดเลมอกจาอ นวนสาม
๒. สมาชวิกสภาทอป งถวิน
คน เปข นกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนา
องคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
จรงเรฑ ยนมาเพมออโปรดพวิจารณานอาเสนอตอ
อ ทฑอประชสุมสภา
องคก
อ ไป ขอบคสุณครชบ
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทองตอ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอบคสุณครชบ ขอเชวิญเลขานสุ การสภาฯ ชฑปแจงขปอ
ระเบฑยบ และกฎหมายทฑอ
ประธานสภา อบจ.
เกฑอยวขอ
ป งครชบ
นางสาวธจญรจ ตนค เขขมทอง เรฑ ยนทาอ นประธานสภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด และ
สมาชวิกสภาองคกต าร
เลขานชุ การสภา อบจ. บรวิ หารสวอ นจชงหวชดผกูปทรงเกฑยรตวิ ทสุกทาอ น ขออนสุ ญาต
เรฑ ยนชฑปแจงดชงนฑป
ระเบท ยบกระทรวงมหาดไทยวสาดรวยการจจ ดทจา
แผนพจ ฒนาองคก
ส นทรองถรส น พ.ศ.
ค รปกครองสว
๒๕๔๘
อ งต
ขอ
ฒ
ช นา
ชป
ร ๘ กาอ หนดวาอ ใหผกูป บรวิ
ป หารทองถวิ
ป นแต
อ งคณะกรรมการพ
ทองถวิ
ป นอ ประกอบดวย
ป
(๓) สมาชวิกสภาทอ
ป งถวิอนทฑอสภาทอ
ป งถวิอนคชดเลมอก
จาอ นวน ๓ คน

- 16 ขรอ ๘ วรรคทราย กาอ หนดวาอ กรรมการตามขอป ๘ (๓)
(๔) (๕) และ (๖) ใหม
ป ฑวาระอยกูใอ นตาอ แหนองคราวละสองปฑ
และอาจไดรป ช บการคชดเลมอกอฑกไดป
สาอ หรชบการเสนอชมออสมาชวิก และววิธฑการคชดเลมอก จะ
ดาอ เนวิ นการเชน
อ เดฑยวกชบการดาอ เนวิ นการคชดเลมอกคณะ
อ โดยอนสุ โลม
กรรมการสภาทอป งถวิน
ระเบท ยบกระทรวงมหาดไทยวาส ดรวยขรอบจ งคจ บการ
ส
ประชชุมสภาทรองถรสน พ.ศ. ๒๕๔๗ และททส แกรไขเพรม
เตรม (ฉบจ บททส ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทรองถรสน
ขรอ ๑๐๗ กาอ หนดวาอ ภายใตขป อป บชงคชบ ๑๐๓ ววิธฑเลมอก
อ ใหสป มาชวิกสภาทอป งถวิน
อ หรม อผกูป
คณะกรรมการสภาทอป งถวิน
อ เสนอชมออสมาชวิกสภาทอป งถวิน
อ หรมอบสุคคลทฑไอ มอ
บรวิหารทอป งถวิน
อ แลวป แตกอ รณฑ ในกรณฑ ทสอฑ มาชวิก
ไดเป ปข นสมาชวิกสภาทอป งถวิน
อ เปข นผกูเป สนอตอป งมฑสมาชวิกสภาทอป งถวิน
อ รชบรองไมอ
สภาทอป งถวิน
อฑ บ
อ เปข นผกูเป สนอไมอ
นปอยกวาอ สองคน สวอ นกรณฑ ทผ
กูป รวิหารทอป งถวิน
ตอป งมฑผรกูป ช บรอง
การเสนอชมออ ใหเป สนอไดโป ดยไมจอ าอ กชดจาอ นวน เวน
ป แตท
อ อฑ
อ และใหน
ประชสุมมฑมตวิเปข นอยาอ งอมน
ป อาววิธฑการเลมอกตามขอป ๑๒
มาใชบ
ป ช งคชบโดยอนสุ โลม
แนวทางการคจ ดเลร อกและแตงส ตจ รงคณะกรรมการ
พจ ฒนาทรองถรสน ตามระเบท ยบกระทรวงมหาดไทยวาส
ดรวยการจจ ดทจาแผนพจ ฒนาขององคก
ส น
ค รปกครองสว
ทรองถรสน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๑ คณะกรรมการพจ ฒนาทรองถรสน
๓.๑.๑ กรณท ททส ใหรสภาทรองถรสนคจ ดเลร อก
อ ภาทอป งถวิน
อ ทฑส
อ คชดเลมอก
(๑) สมาชวิกสภาทอป งถวิน
จาอ นวน ๓ คน
อ ดาอ เนวิ น
(๒) ใหอป งคกต รปกครองสวอ นทอป งถวิน
อ โดยดาอ เนวิ นการในสมชย
การประชสุมสมาชวิกสภาทอป งถวิน
ประชสุมสามชญหรม อสมชยประชสุมววิสามชญ โดยมฑหนชงสมอเชวิญ
ประชสุมพรปอมแจงป วชตถสุประสงคขต องการประชสุมใหชป ช ดเจน
อ เขาป
(๓) การประชสุมตอป งมฑสมาชวิกสภาทอป งถวิน
รอวมประชสุมไมน
อ ป อยกวาอ กรงอ หนรอ ง
อ ตออ ทฑอ
(๔) การเสนอชมออสมาชวิกสภาทอป งถวิน
ประชสุม ตอป งมฑผรกูป ช บรองจาอ นวนอยาอ งนปอย ๒ คน และผกูซป งอร ไดป

- 17 อ ระชสุมและตอป งใหค
รชบการเสนอชมออตอป งอยกูใอ นทฑป
ป วาม
ยวินยอม
(๕) ในการเสนอชมออ หากมฑการเสนอชมออครบ
ป ไดป
พอดฑตามจาอ นวน ใหถป อ
ม วาอ บสุคคลทฑไอ ดรป ช บการเสนอชมออนชน
รชบการคชดเลมอก หากมฑการเสนอชมออเกวินกวาอ จาอ นวนทฑอ
อ ระชสุมแจงป ใหผ
กาอ หนด ใหป
ป ระธานในทฑป
ป เกูป ขาป รอวมประชสุมคชด
เลมอกผกูไป ดรป ช บการเสนอชมออโดยการลงคะแนนลชบ ใชวป ธวิ ฑเขฑยน
ชมออตชวและชมออสกสุลผกูท
ป ไอฑ ดรป ช บการเสนอชมออลงในบชตรคะแนนทฑอ
อ ระชสุมมอบใหไป ดไป มเอ กวินตามจาอ นวนทฑก
อ าอ หนด
ประธานทฑป
อ ระชสุมตชงสมาชวิ
ป
อ
(๖) ใหป
กสภาทอป งถวิน
ป ระธานทฑป
อ ยกูใอ นทฑป
อ ระชสุมและมวิไดเป ปข นผกูรป ช บการเสนอชมออจาอ นวนไมอ
ทฑอ
เกวินสามคน เปข นกรรมการตรวจนชบคะแนน กรณฑ สมาชวิก
อ มฑไมคอ รบตามจาอ นวนใหเป ลมอกจากขาป ราชการ
สภาทอป งถวิน
องคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด หรม อพนชกงานเทศบาล หรม อ
พนชกงานสวอ นตาอ บล หรม อพนชกงานเมมองพชทยา แลวป แตกอ รณฑ
กขไดป
(๗) เมมออตรวจนชบคะแนนแลวป ใหผ
กูป ไอฑ ดรป ช บ
ป ท
คะแนนสกูงสสุดตามลาอ ดชบเปข นผกูซป งอร ไดรป ช บการคชดเลมอกจนครบ
อฑ ฑผไกูป ดรป ช บคะแนนในลาอ ดชบ
จาอ นวนทฑอกาอ หนด ในกรณฑ ทม
อฑ ระชสุม
เดฑยวกชนหลายคน ทาอ ใหไป มสอ ามารถคชดเลมอกไดใป หท
ป ป
จชดใหม
ป ฑการลงคะแนนใหมเอ ฉพาะผกูซป งอร ไดรป ช บคะแนนเทาอ กชน
อ องแลวป ปรากฏวาอ ไดค
ป ส
ถาป ลงคะแนนครชงทฑ
ป ะแนนเทาอ กชนอฑก
อ ระธานในทฑป
อ ระชสุมกาอ หนด
ใหใป ชวป ธวิ ฑการจชบสลากตามทฑป
อ มฑหนชงสมอแจงป ผลการ
(๘) ใหป
ป ระธานทอป งถวิน
ป ออ ไป ผกูป
อ เพมออออกคาอ สช งอ แตงอ ตชงต
คชดเลมอกใหผ
กูป รวิหารทอป งถวิน
ป บ
อ จชดทาอ เปข นคาอ สช งอ ขององคกต รปกครองสวอ น
บรวิหารทอป งถวิน
อ และมฑหนชงสมอแจงป หนอวยงานทฑเอ กฑอยวขอป งและแจงป เจาป
ทอป งถวิน
ตชวทราบโดยเรขว
(๙) ในกรณฑ ทอฑผกูปไดปรชบการคชดเลมอกลาออก
หรม อพปน จากตาอ แหนองใหปจชดใหปมฑการคชดเลมอกแทนผกูปทอฑพปน
วิ หปาวชนนชบแตวอ ช นทฑอตาอ แหนองวาอ งลง และใหผ
ไปภายในสฑอสบ
ป กูป
ป อยกูใอ นตาอ แหนองเพฑยงเทาอ
ซอรงไดรป ช บการคชดเลมอกแทนนชน
วาระทฑอเหลมออยกูขอ องผกูปซอรงตนแทน
ป วาอ งลงเนมอ องจาก
(๑๐) ในกรณฑ ทอฑตาอ แหนองนชน
ครบวาระการดาอ รงตาอ แหนองใหปจชดใหปมฑการคชดเลมอกแทน
วิ หปาวชนนชบแตวอ ช นทฑอครบวาระ
ตาอ แหนองทฑอวาอ งลงภายในสฑอสบ
การดาอ รงตาอ แหนอง โดยนอาววิธฑการคชดเลมอกทฑอกาอ หนดไวขป าป ง
ตน
ป มาใชปบชงคชบโดยอนสุ โลม

- 18 (๑๑) ในกรณฑ ทเอฑ หขนวาอ จะเปข นประโยชนตตออ
อ อาจคชดเลมอกไดป
ทางราชการองคกต รปกครองสวอ นทอป งถวิน
วิ หาป วชน
กออ นการครบวาระการดาอ รงตาอ แหนองไดป กออ นสฑสอ บ
และใหผ
ป ไกูป ดรป ช บการคชดเลมอกมฑวาระการดาอ รงตาอ แหนองไมอ
อ ด
กออ นวชนทฑผ
กูป าอ รงตาอ แหนองเดวิมครบวาระโดยนอาววิธฑการคชด
อ าอ หนดไวขป าป งตน
เลมอกทฑก
ป ช งคชบโดยอนสุ โลม ขอเรฑ ยน
ป มาใชบ
ชฑปแจงแคน
อ ปฑ คะอ ขอบคสุณคะอ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอบคสุณครชบ ตออ ไปกขจะเปขนการคจ ดเลรอกคณะ
กรรมการพจ ฒนาองคก
ค ารบรรหาร
อร
กาอ หนดวาให
วย
ประธานสภา อบจ.
สวนจจ
ส งหวจดอาส งทอง ซงระเบฑยบฯ
อ ประกอบด
ป
ป
อ
สมาชวิกสภาองคการบรวิ
หารสวนจ
การบรวิ
หารสวน
อ งช หวดช ทฑสภาองค
อ
ต
ต
จงช หวดช อางทองค
ดช เลมอก จาอ นวน ๓ ทาน
อ
อ
ขอเชวิญสมาชวิกเสนอผกูท
ป เอฑ หขนสมควรเปข นคณะกรรมการ
พชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๑ พรปอม
ป
รป ช บรองดวป ยครชบ เรฑยนเชวิญทาอ น
ทชงขอผกู
เทพ
พรทจกษค ศรท วไร ล ครชบ

- 19 นายเทพพร ทจกษค ศรท วรไล
กราบเรฑ ยนทาอ นประธานทฑอเคารพ ผม นาย
เทพพร ทจกษค ศรท วรไล สมาชวิก
ส.อบจ.อสางทอง
สภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอ
แสวงหา ขอเสนอ
เขต อ.แสวงหา
นายบจ ญชา ภจ สสรศรรร สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง
เขตอาอ เภอเมมองอาอ งทอง เปข น
คณะกรรมการพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
คนทฑอ ๑ ครชบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
ขอผกูรป ช บรองดวป ยครชบ (ผกูรป ช บรองครบ) ตออ ไปขอเชวิญ
สมาชวิกเสนอผกูท
ป เอฑ หขนสมควร
ประธานสภา อบจ.
เปข นคณะกรรมการพชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด
ป
อาอ งทอง คนทฑอ ๒ พรปอมทชงขอผกู
รป ช บรองดวป ยครชบ เชวิญทาอ น
ประเวศนค เดชคง
นายประเวศนค เดชคง
กราบเรฑ ยนทาอ นประธานทฑอเคารพ ผม นาย
ประเวศนค เดชคง สมาชวิกสภา
ส.อบจ.อสางทอง
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอโพธวิตทอง
ขอเสนอ นายสจ งคม
ค อง
เขต อ.โพธรท
ลาภเวช สมาชวิกสภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
เขตอาอ เภอววิเศษชช ยชาญ เปขนคณะกรรมการพชฒนาองคกต าร
บรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๒ ครชบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
ขอผกูรป ช บรองดวป ยครชบ (ผกูรป ช บรองครบ) ตออ ไปขอเชวิญ
สมาชวิกเสนอผกูท
ป เอฑ หขนสมควร
ประธานสภา อบจ.
เปขนคณะกรรมการพชฒนาองคการบรวิ
หารสวนจ
อ ชงหวชดอาอ งทอง
ต
ป
รป ช บรองดวป ยครชบ เชวิญทาอ น พชุทธรพร
คนทฑอ ๓ พรปอมทชงขอผกู
ฉจตรบรรรจกษค ครชบ
นายพชุ ทธรพร ฉจตรบรร รจกษค
กราบเรฑ ยนทาอ นประธานทฑอเคารพ ผม นาย
พชุ ทธรพร ฉจตรบรร รจกษค
ส.อบจ.อสางทอง
สมาชวิกสภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ ขอ
เขต อ.วรเศษชจ ยชาญ เสนอ นายสชุ พจนค นาคประดรษฐ สมาชวิกสภาองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอสามโกป เปข นคณะ
กรรมการพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง คน
ทฑอ ๓ ครชบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
ขอผกูรป ช บรองดวป ยครชบ (ผกูรป ช บรองครบ) ขณะนฑป ไดเป สนอ
ชมออ ผกูสป มควรไดรป ช บการ
ประธานสภา อบจ.
คชดเลมอกเปข นคณะกรรมการพชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง ๓ ทาอ น

- 20 อ หรมอไมคอ รชบ ไมมอ น
มฑผใดเสนอเปข
กูป
นอยางอม
ฑ ะครชบ ถาป ไมมอ ผ
ฑ กูป
อ น
อ ขณะนฑป ทฑอประชสุมครบองคป
ใดเสนอเปขนอยางอม
อ น
ต ระชสุม
สมาชวิกทาอ นใดเหขนควรใหป
๑. นายบชญชา ภชสสรศรวิ วิ สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง เขต
อาอ เภอเมมองอาอ งทอง
๒. นายสช งคม ลาภเวช สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ
๓. นายสสุ พจนต นาคประดวิษฐ สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง
เขตอาอ เภอสามโกป
เปข นคณะกรรมการพชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง โปรดยกมมอดวป ยครชบ (เหขนดวป ย ๑๖ เสฑยง) มฑ
สมาชวิกทาอ นใดไมเอ หขนดปวย มฑไหมครชบ
(ไมเอ หขน
ดปวย – เสฑยง) ไมม
อ ฑนะครชบ
อ ระชสุมแหงอ นฑป มฑมตวิเปข นเอกฉชนทใต หผ
เปข นอชนวาอ ทฑป
กูป ไอฑ ดรป ช บ
ป ท
การเสนอชมออ ใหเป ปข นคณะกรรมการพชฒนาองคกต ารบรวิหาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง จาอ นวน ๓ ทาอ น ดชงนฑป
๑. นายบชญชา ภชสสรศรวิ วิ สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง เขต
อาอ เภอเมมองอาอ งทอง
๒. นายสช งคม ลาภเวช สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ
๓. นายสสุ พจนต นาคประดวิษฐ สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง
เขตอาอ เภอสามโกป
มตร ทสท ประชชุ ม
ทฑอประชชุมมทมตรเปข นเอกฉจนทใค หรผรท
ผ สทไดรรจบการเสนอ
ชรสอใหรเปข นคณะกรรมการพจ ฒนาองคก
ค ารบรรหารสวส น
จจ งหวจ ดอาส งทอง จจานวน ๓ ทาส น ดจ งนทร
๑. นายบจ ญชา ภจ สสรศรรร สมาชรกสภา อบจ.อสางทอง
เขตอจาเภอเมรองอสางทอง
๒. นายสจ งคม ลาภเวช สมาชรกสภา อบจ.อาส งทอง เขต
อจาเภอวรเศษชจ ยชาญ
๓. นายสชุ พจนค นาคประดร ษฐ สมาชร กสภา
อบจ.อสางทอง เขตอจาเภอสามโกร
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอบคสุณครชบ ตออ ไปกขจะเปข นการคจ ดเลรอกคณะ
กรรมการตรดตามและประเมรน
ประธานสภา อบจ.
ผลแผนพจ ฒนาองคก
ส นจจ งหวจ ดอสางทอง
ค ารบรรหารสว
ขอเชวิญเลขานสุ การสภาฯ ชฑปแจงขปอระเบฑยบ และกฎหมายทฑอ
เกฑอยวขปองครชบ

- 21 นางสาวธจญรจ ตนค เขขมทอง เรฑ ยนทาอ นประธานสภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด และ
สมาชวิกสภาองคกต าร
เลขานชุ การสภา อบจ. บรวิ หารสวอ นจชงหวชดผกูท
ป รงเกฑยรตวิ ทสุกทาอ น ขออนสุ ญาต
เรฑ ยนชฑปแจงดชงนฑป
ระเบท ยบกระทรวงมหาดไทยวสาดรวยการจจ ดทจา
แผนพจ ฒนาองคก
ค รปกครองสสวนทรองถรส น พ.ศ.
๒๕๔๘
ป
ขรอ ๒๘ กาอ หนดวาอ ใหผ
ป กูบ
ป รวิ หารทอ
ป งถวิอนแตงอ ตชงคณะ
กรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนาทอ
ป งถวิอน
ประกอบดวป ย
(๑) สมาชวิกสภาทอ
ป งถวิอนทฑอสภาทปองถวิอนคชดเลมอก
จาอ นวนสามคน
ขรอ ๒๘ วรรคทราย กาอ หนดวาอ กรรมการตามขปอ ๒๘
ใหม
ป ฑวาระอยกูใอ นตาอ แหนองคราวละสองปฑ และอาจไดรป ช บการ
คชดเลมอกอฑกไดป
แนวทางการคจ ดเลร อกและแตงส ตจ รงคณะกรรมการ
พจ ฒนาทรองถรสน ตามระเบท ยบกระทรวงมหาดไทยวาส
ดรวยการจจ ดทจาแผนพจ ฒนาขององคก
ส น
ค รปกครองสว
ทรองถรสน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๓ คณะกรรมการตรดตามและประเมรนผลแผน
พจ ฒนาทรองถรสน
๓.๓.๑ กรณท ททส ใหรสภาทรองถรสนคจ ดเลร อก
อ ภาทอป งถวิน
อ ทฑส
อ คชดเลมอก
(๑) สมาชวิกสภาทอป งถวิน
จาอ นวน ๓ คน
(๒) ใหด
ป าอ เนวิ นการในคราวเดฑยวกชนกชบการ
อ ในคณะกรรมการ
ประชสุมคชดเลมอกสมาชวิกสภาทอป งถวิน
อ โดยใหน
พชฒนาทอป งถวิน
ป อาววิธฑการตามความในขอป ๓.๑.๑ มา
ใชบ
ป ช งคชบโดยอนสุ โลม
สาอ หรชบการเสนอชมออ สมาชวิก และววิธก
ฑ ารคชดเลมอก จะดาอ เนวิ น
การเชน
อ เดฑยวกชบการดาอ เนวิ นการคชดเลมอกคณะกรรมการ
พชฒนาองคกต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ทฑอผาอ นไปเมมออ
สช กครกู อนปฑ ขอเรฑ ยนชฑปแจงแคน
อ ปฑ คะอ ขอบคสุณคะอ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอบคสุณครชบ ตออ ไปกขจะเปข นการคจ ดเลรอกคณะ
กรรมการตรดตามและประเมรน
ประธานสภา อบจ.
ผลแผนพจ ฒนาองคก
ค ารบรร หารสสวนจจ งหวจ ดอสางทอง
ซอรงระเบฑยบฯ กาอ หนดวาอ ใหป
ป ระกอบดวป ยสมาชวิกสภา

- 22 องคก
ต ารบรวิ หารสาอ วนจชงหวชด ทฑอสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทองคชดเลมอก จาอ นวน ๓ ทาอ น
ขอเชวิญสมาชวิกเสนอผกูท
ป เอฑ หขนสมควรเปข นคณะกรรมการ
ตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
ป
จชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๑ พรปอมทชงขอผกู
รป ช บรองดวป ยครชบ
เรฑยนเชวิญทาอ น สชุพจนค นาคประดรษฐ ครชบ
นายสชุ พจนค นาคประดร ษฐ
กราบเรฑ ยนทาอ นประธานทฑอเคารพ ผม นายสชุ
พจนค นาคประดร ษฐ สมาชวิก
ส.อบจ.อสางทอง
สภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอ
สามโกป ขอเสนอ
เขต อ.สามโกร
นายประเวศนค เดชคง สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอโพธวิตทอง เปข นคณะกรรมการ
ตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๑ ครชบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
ขอผกูรป ช บรองดวป ยครชบ (ผกูรป ช บรองครบ) ตออ ไปขอเชวิญ
สมาชวิกเสนอผกูท
ป เอฑ หขนสมควร
ประธานสภา อบจ.
เปข นคณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนา
ป
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๒ พรปอมทชงขอ
ผกูรป ช บรองดวป ยครชบ เชวิญทาอ น สจ งคม
ลาภเวช ครชบ
นายสจ งคม ลาภเวช
กราบเรฑ ยนทาอ นประธานทฑอเคารพ ผม นายสจ งคม ลาภ
เวช สมาชวิกสภา
ส.อบจ.อสางทอง
สภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอ
ววิเศษชช ยชาญ ขอเสนอ
เขต อ.วรเศษชจ ยชาญ นายสชุทจศนค ประดรษฐท
ค รจ พยค สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขตอาอ เภอแสวงหา เปข นคณะ
กรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนาองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๒ ครชบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
ขอผกูรป ชบรองดวยคร
ชบ (ผกูรป ชบรองครบ) ตอไปขอเชวิญ
ป
อ
อ
สมาชวิกเสนอผกูทฑป เหขนสมควรเปขน
ประธานสภา อบจ.
คณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพฒ
หาร
ช นาองคการบรวิ
ต
สวนจ
คนทฑอ ๓ พรอป มทงขอผกู
ช ป รป ชบรองดวยคร
ชบ เชวิญ
อ งช หวดช อางทอง
อ
ป
จ ดรค กจนสถรตยค ครชบ
ทาน
อ ทวทศก
นายทวท ศจกดรค กจ นสถร ตยค
กราบเรฑ ยนทาอ นประธานทฑอเคารพ ผม นายทวท ศจกดรค
กจ นสถร ตยค สมาชวิกสภา
ส.อบจ.อสางทอง
องคกต ารบรวิหารสวนจ
เขตอาอ เภอเมมองอางทอง
ขอ
อ งช หวดช อางทอง
อ
อ
เสนอ นายธวจชชจย บจวทอง

- 23 สมาชวิกสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เขต
อาอ เภอไชโย เปข นคณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผล
แผนพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง คนทฑอ ๓
ครชบ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผร
ขอผกูรป ช บรองดวป ยครชบ (ผกูรป ช บรองครบ) ขณะนฑป ไดเป สนอ
ชมออ ผกูสป มควรไดรป ช บการ
ประธานสภา อบจ.
คชดเลมอกเปข นคณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผน
พชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ๓ คนแลวป มฑผกูป
อ หรมอไมคอ รชบ ถาป ไมมอ ผ
ใดเสนอเปข นอยาอ งอมน
ฑ ใกูป ดเสนอเปข น
อ ขณะนฑป ทป
อฑ ระชสุมครบองคปต ระชสุม สมาชวิกทาอ นใดเหขน
อยาอ งอมน
ควรใหป
๑. นายประเวศนต เดชคง สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง
ต อง
เขตอาอ เภอโพธวิท
๒. นายสสุทชศนต ประดวิษฐท
ต รชพยต สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง เขต
อาอ เภอแสวงหา
๓. นายธวชชชช ย บชวทอง สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง
เขตอาอ เภอไชโย
เปข นคณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนา
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง โปรดยกมมอดวป ยครชบ
(เหขนดวป ย ๑๗ เสฑยง) มฑสมาชวิกทาอ นใด
ไมเอ หขนดปวย
มฑไหมครชบ (ไมเอ หขนดปวย - เสฑยง) ไมม
อ ฑนะครชบ
เปข นอชนวาอ ทฑอประชสุมแหงอ นฑป มฑมตวิเปข นเอกฉชนทใต หปผกูปทอฑไดป
รชบการเสนอชมออใหเป ปข นคณะกรรมการตวิดตามและ
ประเมวินผลแผนพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง จาอ นวน ๓ ทาอ น ดชงนฑป
๑. นายประเวศนต เดชคง สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง
ต อง
เขตอาอ เภอโพธวิท
๒. นายสสุทชศนต ประดวิษฐท
ต รชพยต สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง เขต
อาอ เภอแสวงหา
๓. นายธวชชชช ย บชวทอง สมาชวิกสภา อบจ.อาอ งทอง
เขตอาอ เภอไชโย
มตร ทสท ประชชุ ม
ททส มทมตร เปข นเอกฉจนทคใหรผรผ ทสท ไดรรจบการเสนอชรส อใหร
เปข นคณะกรรมการตรดตามและประเมร นผลแผน
พจ ฒนาองคก
ค ารบรร หารสสวนจจ งหวจ ดอสางทอง จจานวน
๓ ทสาน ดจ งนทร
๑. นายประเวศนค เดชคง สมาชรกสภา อบจ.อาส งทอง
ค อง
เขตอจาเภอโพธรท
เขต อ.เมร องอสางทอง

- 24 ๒. นายสชุทจศนค ประดรษฐท
ค รจ พยค สมาชรกสภา
อบจ.อสางทอง เขตอจาเภอแสวงหา
๓. นายธวจ ชชจ ย บจ วทอง สมาชร กสภา
อบจ.อสางทอง เขตอจาเภอไชโย
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร ตอ
อ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๕
ประธานสภา อบจ.

ระเบทยบวาระททส ๕ เรรส อง ญจตตรขออนชุ มจตรโอนเงรนงบประมาณ
รายจาส ยประจจาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอเชวิญทาอ นนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
แถลงตอ
อ ทฑอประชสุมครชบ
ประธานสภา อบจ.
นายสชุ รเชษ นรส มกชุ ล
เรฑ ยน ทาอ นประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด,
ทาอ นรองประธาน
นายก อบจ.
สภาองคก
ป รงเกฑยรตวิ
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด และสมาชวิกผกูท
ทสุกทาอ น
ดวป ยองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง มฑความ
จาอ เปข นตปองเสนอญชตตวิขออนสุ มชตวิโอนเงวินงบประมาณราย
จาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพมออนอามา
ป าอ ยเปข นรายการใหมอ ดชงนฑป
ตชงจ
ป าอ ยรายการใหมอ แผนงานอสุตสาหกรรม
โอนเพรส ม ตชงจ
และการโยธา งานกอ
อ สรปางโครงสรปางพมปนฐาน งบลงทสุน
หมวดคาอ ครสุ ภชณฑต ทฑอดวิน และสวิงอ กอ
อ สรปาง จาอ นวน ๓
รายการ งบประมาณ ๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท ดชงนฑป
๒.๑ โครงการซออ มสรปางผวิวทางแอสฟชลทตต ก
วิ คอนกรฑต
โดยววิธฑ Pavement
ln – Place
Recycling สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๑๕ บาป นลาดตาล บาป นอวินทราวาส อาอ เภอววิเศษชช ยชาญ จชงหวชดอาอ งทอง
ขนาดผวิวจราจรกวาป ง ๖.๐๐ เมตร
ไหลท
อ างกวาป ง
ขาป งละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร ตามแบบของ
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง งบประมาณ
๒,๐๕๒,๐๐๐ บาท

- 25 ๒.๒ โครงการซอ
อ มสรปางผวิวทางแอสฟชลทต
ต วิกคอนกรฑ ต
โดยววิธฑ Pavement ln – Place Recycling
สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๒ บาป นดอน - บาป นทาป ยยาง
อาอ เภอโพธวิตทอง จชงหวชดอาอ งทอง ขนาดผวิวจราจรกวาป ง
๖.๐๐ เมตร ไหลท
อ างกวาป งขาป งละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐
เมตร ตามแบบขององคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
งบประมาณ ๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ โครงการซอ
อ มสรปางผวิวทางแอสฟชลทต
ต วิกคอนกรฑ ต
โดยววิธฑ Pavement ln – Place Recycling สาย
ทาง อท.ถ. ๐๑-๐๓๒ บาป นบางพลชบ – บาป นบางหชก อาอ เภอ
โพธวิตทอง จชงหวชดอาอ งทอง ขนาดผวิวจราจรกวาป ง ๖.๐๐
เมตร ไหลท
อ างกวาป งขปางละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร
ตามแบบขององคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง งบ
ประมาณ ๒,๐๑๘,๐๐๐ บาท
ป ๕ รายการ งบประมาณ
ป น
โอนลด จาอ นวนทชงสวิ
๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท ดชงนฑป
แผนงานบรวิ หารทชอวไป งานบรวิ หารทชอวไป งบบสุคลากร
หมวดเงวินเดมอน (ฝอายประจาอ ) จาอ นวน ๓ รายการ งบ
ประมาณ ๑,๗๐๑,๐๐๐ บาท
ป ป ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มฑ
๑. เงวินเดมอนพนชกงาน ตชงไว
เงวินงบประมาณคงเหลมอ ๕๓๕,๓๑๘ บาท ขออนสุ มชตวิโอน
ลด ๑๑,๐๐๐ บาท
ป ป ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มฑ
๒. คาอ จาป งลกูกจาป งประจาอ ตชงไว
เงวินงบประมาณคงเหลมอ ๑,๐๗๘,๐๓๓ บาท ขออนสุ มชตวิ
โอนลด ๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท
ป ป ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.คาอ ตอบแทนพนชกงานจปาง ตชงไว
มฑเงวินงบประมาณคงเหลมอ ๖๑๒,๘๔๙ บาท ขออนสุ มชตวิโอน
ลด ๖๑๒,๐๐๐ บาท
แผนงานอสุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
อ สรปาง
โครงสรปางพมปนฐาน งบลงทสุน หมวดคาอ ครสุ ภชณฑต ทฑอดวิน และ
สวิงอ กอ
อ สรปาง จาอ นวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔,๓๙๐,๐๐๐
บาท ดชงนฑป
- โครงการกออ สรปางสะพานคอนกรฑตเสรวิมเหลขก หมกูท
อ อฑ ๑
ป ป
ตาอ บลโพสะ อาอ เภอเมมองอาอ งทอง จชงหวชดอาอ งทอง ตชงไว
๑,๓๙๐,๐๐๐บาท มฑเงวินงบประมาณคงเหลมอ
๑,๓๙๐,๐๐๐บาท ขออนสุ มชตโวิ อนลด ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท

- 26 - โครงการกออ สราป งถนนคอนกรฑตเสรวิมเหลขก หมกูทอ อฑ ๑๒
ตาอ บลศาลเจาป โรงทอง เชมออมตอ
อ หมกูท
อ อฑ ๑ ตาอ บลยฑอลน
ป อาอ เภอ
ป ป ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มฑ
ววิเศษชช ยชาญ จชงหวชดอาอ งทอง ตชงไว
เงวินงบประมาณคงเหลมอ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขออนสุ มชตวิ
โอนลด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามระเบฑยบกระทรวงมหาดไทยวาอ ดวป ยววิธฑการงบ
ประมาณขององคก
ป งถวิอน พ.ศ. ๒๕๔๑
ต รปกครองสวอ นทอ
หมวด ๔ การโอนและแกปไขเปลฑอยนแปลงงบประมาณ ขปอ
๒๗ การโอนเงวินงบประมาณรายจาอ ยในหมวดคาอ ครสุ ภชณฑต
ทฑอดวินและสวิงอ กอ
อ สรปางทฑอทาอ ใหปลชกษณะ ปรวิ มาณ คสุณภาพ
ป าอ ยรายการใหมใอ หเป ปข นอาอ นาจ
เปลฑอยน หรม อโอนไปตชงจ
อนสุ มชตวิของสภาทอ
ป งถวิอน
จรงเรฑ ยนมาเพมออโปรดพวิจารณานอาเสนอตอ
อ ทฑอประชสุมสภา
องคก
อ ไป
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทองพวิจารณาอนสุ มชตวิตอ
ขอบคสุณครชบ
ร างกผร
นายมณเฑทยร วรรย
มฑสมาชวิกทาอ นใดจะอภวิปรายหรม อไมคอ รชบ ถาป มฑขอ
เรฑ ยนเชวิญนะครชบ
อฑ ระชสุมครบองคป
ประธานสภา อบจ.
ถาป ไมม
อ ฑ ขณะนฑป ทป
ต ระชสุม สมาชวิกทาอ นใด
เหขนควรอนสุ มชตใวิ หปโอนเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาอ นวน ๓ รายการ เปข นเงวิน
๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท โปรดยกมมอดปวยครชบ (เหขนดปวย ๑๙
เสฑยง)
มฑสมาชวิกทาอ นใดไมเอ หขนดปวย มฑหรม อไมอ
ครชบ (ไมเอ หขนดปวย - เสฑยง)
อ ระชสุมมฑมตวิเปข นเอกฉชนทอต นสุ มชตใวิ หโป อนเงวิน
เปข นอชนวาอ ทฑป
งบประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดป
จาอ นวน ๓ รายการ เปข นเงวิน ๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท
มตร ทสท ประชชุ ม
ททส ประชชุมมทมตรเปข นเอกฉจนทอ
ค นชุ มจตใร หรโอนเงรนงบ
ประมาณรายจาส ยประจจาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไดร จจานวน ๓ รายการ เปข นเงรน ๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
และเพมออใหก
ป ารบรวิหารงานเกฑอยวกชบการโอนงบ
ประมาณรายจาอ ยของทางฝอาย
ประธานสภา อบจ.
ผกูบ
ป รวิหารองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เปข นไป
ดวป ยความเรฑ ยบรปอย
จรงอาศช ยอาอ นาจตามระเบฑยบ
กระทรวงมหาดไทยวาอ ดปวยขอ
ป บชงคชบการประชสุมสภาทอ
ป ง
ถวิอน พ.ศ. ๒๕๔๐ และทฑอแกไป ขเพวิอมเตวิม (ฉบชบทฑอ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔
ขอ
ป ๓๐ กาอ หนดวาอ ถาป ประธานสภาทอ
ป งถวิอน

- 27 เปข นเปข นการสมควร จะสช องใหปหยสุดพชกการประชสุมสภาทอ
ป ง
ถวิอน ไวชป ช อวคราวกขไดป
อ ใหก
ป เพมอ
ดชงนชน
ป ารบรวิหารงานเกฑอยวกชบการโอนงบ
ประมาณ เปข นไปดวป ยความเรฑ ยบรปอย ขณะนฑป เวลา ๑๑.๓๐
น. ผมจรงขอสช งอ พชกการประชสุมชช วอ คราว เปข นเวลา ๓๐ นาทฑ
ป เอ วลา ๑๑.๓๐ น. ถรงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซงอร เราจะเรวิอม
ตชงแต
ป
ประชสุมอฑกครชงในเวลา
๑๒.๐๐ น. นะครชบ
พจ กการประชชุม เวลา ๑๑.๓๐ น..
เรรสมประชชุมตอ
ส เวลา ๑๒.๐๐ น.
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ผมขอเรวิอ มการประชสุมฯ ตอ
อ นะครชบ
ประธานสภา อบจ.
ตามทฑอสภาองคก
ป ฑมตวิ
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดม
อนสุ มชตวิใหโป อนเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาอ นวน ๓ รายการ เปข นเงวิน
๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท ไปแลวป ในระเบฑยบวาระทฑอ ๕ และ
องคก
ป ระกาศอนสุ มชตวิ
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดป
โอนเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ครงทฑ
ช ทฑอ ๒๖ กชนยายน ๒๕๖๑ เรฑยบรอป ยแลวป นชนป
ช ป อ ๖ เมมออ วน
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การเบวิกจาอ ยเงวิน การฝากเงวิน การเกขบรชกษาเงวิน และการ
ตรวจเงวินขององคก
ป งถวิอน พ.ศ. ๒๕๔๗
ต รปกครองสวอ นทอ
ขอ
ป ๕๙ วรรคหนรอ ง กาอ หนดวาอ ในกรณฑ ทอฑมฑรายจาอ ยหมวด
คาอ ครสุ ภชณฑท
อ สรปาง ยชงมวิไดปกอ
อ หนฑป ผกูกพชน แตอ
ต อฑดวินและสวิงอ กอ
ป ตอ
มฑความจาอ เปข นจะตปองใชปจาอ ยเงวินนชน
อ ไปอฑก ใหปองคก
ต ร
ปกครองสวอ นทอ
ป งถวิอนรายงานขออนสุ มชตวิกชนเงวินตอ
อ สภา
ทอ
ป งถวิอนไดอ
ป ฑกไมเอ กวินระยะเวลาหนรอ งปฑ และเนมอ องจาก
โครงการดชงกลาอ วทชงป ๓ โครงการ เปข นรายการทฑอยชงมวิไดป
ป ตอ
กอ
อ หนฑป ผกูกพชน แตม
อ ฑความจาอ เปข นจะตปองใชปจาอ ยเงวินนชน
อ
วิ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
ไปอฑก ประกอบกชบขณะนฑป ใกลส
ป ปน
๒๕๖๑ ในวชนทฑอ ๓๐ กชนยายน ๒๕๖๑ นายกองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
จรงไดเป สนอญชตตวิกชน
เงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เสนอตอ
อ ทฑอประชสุมสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง เพมออพวิจารณาใหค
ป วามเหขนชอบตอ
อ ไป
อ ใหก
ป เพมอ
ดชงนชน
ป ารปฏวิบชตงวิ านของสภาองคกต ารบรวิหาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง เปข นไปดวป ยความเรฑ ยบรปอยและถกูก
ตอป ง จรงขอใหท
ป างเลขานสุ การสภาฯ ชฑปแจงระเบฑยบและขอป
กฎหมายทฑเอ กฑอยวขอป งครชบ เรฑ ยนเชวิญครชบ
นางสาวธจญรจ ตนค เขขมทอง เรฑ ยนทาอ นประธานสภาองคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด และ
สมาชวิกสภาองคกต าร
เลขานชุ การสภา อบจ. บรวิ หารสวอ นจชงหวชดผกูปทรงเกฑยรตวิ ทสุกทาอ น ขออนสุ ญาต
เรฑ ยนชฑปแจงดชงนฑป
ระเบท ยบกระทรวงมหาดไทย วาส ดรวยการรจ บเงร น
การเบรกจสายเงร น การฝากเงร น การเกข บรจ กษาเงร น และ
การตรวจเงร นขององคก
ค รปกครองสสวนทรองถรส น พ.ศ.
๒๕๔๗
ขปอ ๕๙ ในกรณฑ ทอฑมฑรายจาอ ยหมวดคาอ ครสุ ภชณฑท
ต อฑดวินและ
สวิงอ กอ
อ สรปาง ยชงมวิไดปกอ
อ หนฑป ผกูกพชน แตม
อ ฑความจาอ เปข นจะตปอง
ป ตอ
ใชจป าอ ยเงวินนชน
อ ไปอฑก ใหอ
ป งคก
ป งถวิอน
ต รปกครองสวอ นทอ
รายงานขออนสุ มชตวิกชนเงวินตอ
อ สภาทอ
ป งถวิอนไดอ
ป ฑกไมเอ กวินระยะ
เวลาหนรอ งปฑ และเนมอ องจากโครงการดชงกลาอ วทชงป ๓
โครงการ เปข นรายการทฑอยชงมวิไดปกอ
อ หนฑป ผกูกพชน แตม
อ ฑความ
ป ตอ
จาอ เปข นจะตปองใชปจาอ ยเงวินนชน
อ ไปอฑก
หากองคก
ป งถวิอนยชงมวิไดด
ป าอ เนวิ นการกอ
อ
ต รปกครองสวอ นทอ
หนฑป ผกูกพชนตามเงมออนใขในวรรคหนรอ งใหขป ออนสุ มชตวิขยายเวลา
เบวิกจาอ ยเงวินไดปไมเอ กวินอฑกหนรอ งปฑ ตอ
อ สภาทอ
ป งถวิอน หรม อกรณฑ มฑ
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ทาอ ใหป ลชกษณะ ปรวิ มาณ คสุณภาพเปลฑอยน หรม อเปลฑอยนแปลง
สถานทฑอกอ
อ สรปาง ใหขป ออนสุ มชตวิเปลฑอยนแปลงและหรม อขยาย
เวลาเบวิกจาอ ยเงวินไดปไมเอ กวินอฑกหนรอ งปฑ ตอ
อ สภาทอ
ป งถวิอนแลวป แตอ
กรณฑ
ป สสุ ดระยะเวลาการกชนเงวินและขยายเวลาเบวิก
กรณฑ เมมออสวิน
จาอ ยเงวินแลวป หากไมไอ ดด
ป าอ เนวิ นการหรม อมฑเงวินเหลมอจาอ ยจาก
ป ตกเปข นเงวินสะสม
เงวินดชงกลาอ ว ใหเป งวินจาอ นวนนชน
ระเบท ยบกระทรวงมหาดไทย วาส ดรวยขรอบจ งคจ บการ
ประชชุมสภาทรองถรสน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทจ ร งททส แกรไขเพรส ม
เตร ม (ฉบจ บททส ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอป ๒๔ กาอ หนดใหสป งอ ระเบฑยบวาระการประชสุมไปพรอป มกชบ
การเรฑยกประชสุมตามขอป ๒๒ หรมอการนชดประชสุมตามขอป ๒๓ เวน
ป
แตเอ ปขนการประชสุมอชนรฑบดวอ นจะแจงป ระเบฑยบวาระการประชสุม
อ ทราบในขณะเปวิ ดประชสุมกขไดป
ใหสป มาชวิกสภาทอป งถวิน
อฑ ระธานสภาทอป ง
ขอป ๒๗ วรรคสอง กาอ หนดวาอ ในกรณฑ ทป
อ เหขนวาอ เรมอองใดเปข นเรมอองดวอ น จะจชดไวใป นลาอ ดชบใดของ
ถวิน
อ ณะ
ระเบฑยบวาระการประชสุมกขไดป แตจอ ะจชดไวกป ออ นเรมอองทฑค
อ ภาทอป งถวิน
ป ปนพวิจารณาเสรขจแลวป ไมไอ ดป
อ ตชงขร
กรรมการทฑส
ขอป ๒๘ กาอ หนดวาอ ใหด
ป าอ เนวิ นการประชสุมตามระเบฑยบวาระ
อฑ ระชสุมสภาทอป งถวิน
อ จะไดต
เวน
ป แตท
อ ป
ป กลงเปข นอยาอ งอมอนในคราว
ป
ประชสุมนชน
ขอ
ป ๓๘ วรรคหาป กาอ หนดวาอ ญชตตวิดชงตออ ไปนฑป อาจเสนอ
อ ระชสุมสภาทอป งถวิน
อ ไดโป ดยใหน
ดวป ยวาจาในทฑป
ป อาความในขอป
๓๙ มาใชบ
ป ช งคชบ
(๓) ขอปรร กษาหรม อขอใหพ
ป จวิ ารณาเปข นเรมอองดวอ น
ขปอ ๓๘ วรรคหก กาอ หนดวาอ การบรรจสุญชตตวิทเอฑ สนอดวป ย
อ ระชสุมบรรจสุเขาป
วาจาตามวรรคหาป
ใหป
ป ระธานทฑป
ป
ระเบฑยบวาระการประชสุมคราวนชน
ป ใหน
ขอป ๓๙ การเสนอญชตตวิดวป ยวาจานชน
ป อาความในขอป ๖๓
วรรคหนรอ ง มาใชบ
ป ช งคชบโดยอนสุ โลม
การรชบรองญชตตวิเชน
อ วาอ นฑป ใหก
ป ระทาอ โดยววิธฑยกมมอขรปนพน
ป
ศรฑ ษะ
อ ผกูใป ด
ขอป ๖๓ วรรคหนรอ ง กาอ หนดวาอ สมาชวิกสภาทอป งถวิน
อ ระชสุมสภาทอป งถวิน
อ ใหยป กมมอ
ประสงคจต ะกลาอ วถอป ยคาอ ใดตออ ทฑป
อ อนสุ ญาตแลวป จรงกลาอ ว
ขรปนพน
ป ศรฑ ษะ เมมออประธานสภาทอป งถวิน
อ งอร จชดไวกป ไข ดป และตอป งกลาอ วกชบ
ไดป ณ ทฑขอ องตนหรม อ ณ ทฑซ
อ
ประธานสภาทอป งถวิน

- 30 ขอเรฑ ยนชฑปแจงแคน
อ ปฑ คะอ
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอบคสุณครชบ และเพมออใหก
ป ารปฏวิบชตงวิ านของสภา
องคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชด
ประธานสภา อบจ.
อาอ งทอง เปข นไปดวป ยความเรฑ ยบรปอยและเปข นการปฏวิบชตต
วิ าม
อ ายกองคกต าร
ขอป ระเบฑยบและกฎหมายทฑเอ กฑอยวขอป ง การทฑน
บรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ไดเป สนอญชตตวิกชนเงวินงบ
ประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เปข นการเสนอตามปกตวิไมท
อ ช น จรงถมอเปข นการปฏวิบชตวิโดย
อาศช ยอาอ นาจตามระเบฑยบฯ ขอ
ป ๓๘ วรรคหาป (๓), ขอ
ป ๓๙
และขอ
ป ๖๓ โดยอนสุ โลม
ดชงนชนป ญชตตวิฯ ดชงกลาอ ว จรงใหถป อม เปขนเรมออ งดวอ น ตามขอป ๒๗
วรรคสอง และอาศชยอาอ นาจตามระเบฑยบกระทรวงมหาดไทย วาอ
ดวป ยขอป บชงคชบการประชสุมสภาทอป งถวินอ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทงทฑ
ชป อ
อ ม (ฉบชบทฑอ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอป ๒๘ กาอ หนดใหป
แกไป ขเพวิมเตวิ
ดาอ เนวินการประชสุมตามระเบฑยบวาระ เวน
ป แตทอ ปอฑ ระชสุมสภาทอป งถวินอ
อ ในคราวประชสุมนชนป และขอป ๓๘ วรรค
จะไดตป กลงเปขนอยาอ งอมน
หก กาอ หนดวาอ การบรรจสุญชตตวิทเอฑ สนอดวป ยวาจาตามวรรคหาป ใหป
ประธานทฑปอ ระชสุมบรรจสุเขาป ระเบฑยบวาระการประชสุมคราวนชนป จรง
ขอเปลฑยอ นแปลงระเบฑยบวาระการประชสุมทฑไอ ดแป จงป ใหสป มาชวิกสภา
องคกต ารบรวิหารสวนจ
อ ชงหวชดอาอ งทองทสุกทาอ นไดท
ป ราบแลวป ใน
ระเบฑยบวาระทฑอ ๑ จากเดรม
ระเบฑยบวาระทฑอ ๑ เรมอ อง ประธานจะแจงป ตอ
อ ทฑอประชสุม
ระเบฑยบวาระทฑอ ๒ เรมอ อง รชบรองรายงานการประชสุม
- รายงานการประชสุมสภาองคกต าร
บรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง สมชย
ป อ ๒ ประจาอ ปฑ
สามชญ สมชยทฑอ ๒ ครชงทฑ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซงอร ประชสุมเมมออวชนทฑอ ๗
กชนยายน ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๓
เรมอ อง ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณ
รายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๔
เรมออง ญชตตวิคชดเลมอกสมาชวิกสภา
อ ทฑสอ ภาทอป งถวิน
อ คชดเลมอกเปข น
ทอป งถวิน
กรรมการพชฒนาองคกต ารบรวิหารสวอ น
จชงหวชดอาอ งทอง และกรรมการตวิดตาม
และประเมวินผลแผนพชฒนาองคกต าร
บรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง

- 31 ระเบฑยบวาระทฑอ ๕ เรมอ อง ญชตตวิขออนสุ มชตวิโอนเงวินงบ
ประมาณรายจาอ ย ประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๖เรมอ องอมอน ๆ (ถาป มฑ)
โดยขอเปลทส ยนแปลงเปข น
ระเบฑยบวาระทฑอ ๑ เรมอ อง ประธานจะแจงป ตอ
อ ทฑอประชสุม
ระเบฑยบวาระทฑอ ๒ เรมอ อง รชบรองรายงานการประชสุม
- รายงานการประชสุมสภาองคการ
ต
บรวิหารสวนจ
อ ชงหวชดอาอ งทอง สมชยสามชญ
ป อ ๒ ประจาอ ปฑ พ.ศ. ๒๕๖๑
สมชยทฑอ ๒ ครชงทฑ
ซงอร ประชสุมเมมออ วชนทฑอ ๗ กชนยายน ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๓
เรมอ อง ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณ
รายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๔
เรมอ อง ญชตตวิคชดเลมอกสมาชวิก
สภาทอ
ป งถวิอนทฑอสภาทอ
ป งถวิอนคชดเลมอก
เปข นกรรมการพชฒนาองคก
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง และกรรมการ
ตวิดตามและประเมวินผลแผนพชฒนา
องคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง
ระเบฑยบวาระทฑอ ๕ เรมอ อง ญชตตวิขออนสุ มชตวิโอนเงวินงบ
ประมาณรายจาอ ย ประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๖ เรมอ อง ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณราย
จาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบฑยบวาระทฑอ ๗เรมอ องอมอน ๆ (ถปามฑ)

- 32 อ ระชสุมฯ ครบองคป
และในขณะนฑป ทฑป
ต ระชสุม จรงขอมตวิทอฑ
ประชสุมฯ วาอ สมาชวิกทาอ นใดเหขนสมควรใหเป ปลฑอยนแปลง
ระเบฑยบวาระการประชสุมดชงกลาอ ว โปรด ยกมมอดวป ยครชบ
(เหขนควร ๑๙ สฑยง) ทาอ นใดเหขนควรไมใอ หเป ปลฑอยนแปลง
ระเบฑยบวาระการประชสุมดชงกลาอ ว โปรดยกมมอดวป ยครชบ (ไมอ
เหขนควร - เสฑยง) มฑผใกูป ดเหขนเปข นอยาอ งอมอนหรม อไมอ ถาป ไมม
อ ฑ
อ ระชสุมมฑมตวิเหขนสมควรใหเป ปลฑอยนแปลง
ถมอวาอ ทฑป
ระเบฑยบวาระการประชสุมนะครชบ
มตร ทสท ประชชุ ม
ททส ประชชุ มมท มตร เปข นเอกฉจนทคเหข นควรใหร
เปลทส ยนแปลงระเบท ยบวาระการประชชุ มไดร
และอาศช ยอาอ นาจตามระเบฑยบกระทรวงมหาดไทย วาอ
อ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม
ดวป ยขอ
ป บชงคชบการประชสุมสภาทอป งถวิน
ป อแกไป ขเพวิม
อ เตวิม (ฉบชบทฑอ ๒) พ.ศ. ๒๕๕ ขอป ๒๔
ทชงทฑ
กาอ หนดใหส
ป งอ ระเบฑยบวาระการประชสุมไปพรปอมกชบการ
เรฑ ยกประชสุมตามขอ
ป ๒๒ หรม อการนชดประชสุมตามขอ
ป ๒๓
เวน
ป แตเอ ปข นการประชสุมอชนรฑ บดวอ นจะแจงป ระเบฑยบวาระการ
อ ทราบในขณะเปวิ ดประชสุม
ประชสุมใหส
ป มาชวิกสภาทอป งถวิน
กขไดป จรงขอแจงป ระเบฑยบวาระการประชสุมทฑอมฑการ
เปลฑอยนแปลง ใหปทก
สุ ทาอ นไดท
ป ราบ รายละเอฑยดตามเอกสาร
ทฑเอ จาป หนปาทฑไอ ดแป จกใหท
สุ ทาอ นนะครชบ
ป ก
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ตอ
อ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๖
ประธานสภา อบจ.

ระเบท ยบวาระททส ๖ เรรส อง ญจตตรกจนเงรนงบประมาณรายจาส ย
ประจจาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ขอเชวิญทาอ นนายกองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
แถลงตอ
อ ทฑอประชสุมครชบ
ประธานสภา อบจ.
นายสชุ รเชษ นรส มกชุ ล
เรฑ ยน ทาอ นประธานสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด,
ทาอ นรองประธาน
นายก อบจ.
สภาองคก
ป รงเกฑยรตวิ
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด และสมาชวิกผกูท
ทสุกทาอ น
ดวป ยองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง ขอเสนอ
ญชตตวิกชนเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพมออใหปสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง พวิจารณาใหปความเหขนชอบ เนมอ องจากองคก
ต าร
บรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง มฑโครงการซอรงยชงมวิไดก
ป อ
อ หนฑป

- 33 ป ตอ
ผกูกพชน แตม
อ ฑความจาอ เปข นจะตปองใชปจาอ ยเงวินนชน
อ ไปอฑก
จาอ นวน ๓ โครงการ ดชงนฑป
๑. โครงการซออ มสราป งผวิวทางแอสฟชลทตต กวิ คอนกรฑต สาย
ทาง อท.ถ. ๐๑-๐๑๕ บาป นลาดตาล–บาป นอวินทราวาส
อาอ เภอววิเศษชช ยชาญ จชงหวชดอาอ งทอง
ขนาดผวิว
จราจรกวาป ง ๖.๐๐ เมตร ไหลท
อ างกวาป งขาป งละ ๑.๐๐ เมตร
ยาว
๕๔๕ เมตร ตามแบบขององคก
ต ารบรวิ หาร
สวอ นจชงหวชดอาอ งทอง งบประมาณ ๒,๐๕๒,๐๐๐.00 บาท
๒. โครงการซออ มสราป งผวิวทางแอสฟชลทตต กวิ คอนกรฑต สาย
ทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๒ บาป นดอน–บาป นทปายยาง อาอ เภอ
โพธวิตทอง จชงหวชดอาอ งทอง ขนาดผวิวจราจรกวาป ง ๖.๐๐
เมตร ไหลท
อ างกวาป ง ขาป งละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร
ตามแบบขององคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง งบ
ประมาณ ๒,๐๒๑,๐๐๐.00 บาท
๓. โครงการซออ มสราป งผวิวทางแอสฟชลทตต กวิ คอนกรฑต สาย
ทาง อท.ถ. ๐๑-๐๓๒ บาป นบางพลชบ–บาป นบางหชก อาอ เภอ
โพธวิตทอง จชงหวชดอาอ งทอง ขนาดผวิวจราจรกวาป ง ๖.๐๐
เมตร ไหลท
อ างกวาป งขาป งละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร
ตามแบบขององคกต ารบรวิหารสวอ นจชงหวชดอาอ งทอง งบ
ประมาณ ๒,๐๑๘,๐๐๐.00 บาท ตามระเบฑยบกระทรวง
มหาดไทย วาอ ดปวยการรชบเงวิน การเบวิกจาอ ยเงวิน การฝาก
เงวิน การเกขบรชกษาเงวิน และการตรวจเงวินขององคก
ต ร
ปกครองสวอ นทอ
ป งถวิอน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ
ป ๕๙ ในกรณฑ ทอฑมฑ
รายจาอ ยหมวดคาอ ครสุ ภชณฑท
อ สรปาง ยชงมวิไดก
ป อ
อ
ต อฑดวินและสวิงอ กอ
ป ตอ
หนฑป ผกูกพชน แตม
อ ฑความจาอ เปข นจะตอ
ป งใชปจาอ ยเงวินนชน
อ ไป
อฑก ใหปองคก
ป งถวิอนรายงานขออนสุ มชตวิกชน
ต รปกครองสวอ นทอ
เงวินตอ
อ สภาทอ
ป งถวิอนไดปอฑกไมเอ กวินระยะเวลาหนรอ งปฑ
หากองคก
ป งถวิอนยชงมวิไดด
ป าอ เนวิ นการกอ
อ
ต รปกครองสวอ นทอ
หนฑป ผกูกพชนตามเงมออนไขในวรรคหนรอ งใหขป ออนสุ มชตวิขยาย
เวลาเบวิกจาอ ยเงวินไดไป มเอ กวินอฑกหนรอ งปฑ ตอ
อ สภาทอ
ป งถวิอน หรม อ
กรณฑ มฑความจาอ เปข นตปองแกปไขเปลฑอยนแปลงรายการดชง
กลาอ วทฑอทาอ ใหป ลชกษณะ ปรวิ มาณ คสุณภาพเปลฑอยน หรม อ
เปลฑอยนแปลงสถานทฑอกอ
อ สรปาง ใหขป ออนสุ มชตวิเปลฑอยนแปลง
และหรม อขยายเวลาเบวิกจาอ ยเงวินไดไป มเอ กวินอฑกหนรอ งปฑ ตอ
อ
สภาทอ
ป งถวิอนแลวป แตก
อ รณฑ

- 34 ป สสุ ดระยะเวลาการกชนเงวินและขยายเวลา
กรณฑ เมมออสวิน
เบวิกจาอ ยเงวินแลวป หากไมไอ ดด
ป าอ เนวิ นการหรม อมฑเงวินเหลมอ
ป ตกเปข นเงวินสะสม
จาอ ยจากเงวินดชงกลาอ ว ใหเป งวินจาอ นวนนชน
จรงขอเสนอเพมออใหปสภาองคก
ต ารบรวิ หารสวอ นจชงหวชด
อาอ งทอง ไดโป ปรดพวิจารณาใหปความเหขนชอบตอ
อ ไป
ขอบคสุณครชบ
ร างกผร มฑสมาชวิกทาอ นใดจะอภวิปรายหรม อไมคอ รชบ ถาป มฑขอเรฑ ยน
นายมณเฑทยร วรรย
เชวิญนะครชบ
อฑ ระชสุมครบองคป
ประธานสภา อบจ.
ถาป ไมม
อ ฑ ขณะนฑป ทป
ต ระชสุม สมาชวิกทาอ นใด
เหขนควรอนสุ มชตใวิ หปกชนเงวินงบประมาณรายจาอ ยประจาอ
ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาอ นวน ๓ รายการ เปข นเงวิน
๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท โปรดยกมมอดปวยครชบ (เหขนดปวย ๑๙
เสฑยง)
มฑสมาชวิกทาอ นใดไมเอ หขนดปวย มฑหรม อไมค
อ รชบ
(ไมเอ หขนดปวย - เสฑยง)
อ ระชสุมมฑมตวิเปข นเอกฉชนทอต นสุ มชตใวิ หก
เปข นอชนวาอ ทฑป
ป ช นเงวินงบ
ประมาณรายจาอ ยประจาอ ปฑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดป
จาอ นวน ๓ รายการ เปข นเงวิน ๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท
มตร ทสท ประชชุ ม
ททส ประชชุมมทมตรเปข นเอกฉจนทอ
ค นชุ มจตใร หรกจนเงรนงบ
ประมาณรายจาส ยประจจาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไดร จจานวน ๓ รายการ เปข นเงรน ๖,๐๙๑,๐๐๐ บาท
นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
ตอ
อ ไปเปข นระเบฑยบวาระทฑอ ๗
ประธานสภา อบจ.

ระเบท ยบวาระททส ๗

เรรส องอรส น ๆ

ปร ดประชชุ ม

เวลา ๑๒.๑๕ น.

นายมณเฑท ยร วรรรยางกผ ร
มฑสมาชวิกทาอ นใด มฑเรมอ องอะไรจะเสนออฑกหรม อไมอ ถาป
มฑขอเรฑ ยนเชวิญนะครชบ
ประธานสภา อบจ.
มฑไหมครชบ ถาป ไมม
อ ฑสมาชวิกทาอ นใดเสนออะไรอฑก ผมขอปวิ ด
การประชสุมครชบ

(ลงชมออ)
ผกูจป ด/ผกูพ
ป วิมพต
(นางสาวเนตรนพวิศ ยอดแกวป )
(ลงชมออ)
บรวิ หารสวอ นจชงหวชด

เลขานสุ การสภาองคก
ต าร

- 35 (นางสาวธชญรชตนต เขขมทอง)

