- สาเนา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ผู้มาประชุม
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ชื่อ – สกุล
นายสมนึก สาพิมาย
นายสาราญ ผายพิมาย
นายอานวย ทนสระน้อย
นางนงลักษณ์ นิทรัพย์
นางปภาวี เกยพุดซา
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
นายสุพล กาพุดกลาง
นายสมชาย ดาละกอ
นายอุทัย ยุทธทองหลาง
นายสุพล พิมพ์ปรุ
นายวันชัย ในพิมาย
นายวศิน จิรวัฒธิติ
นางออน แจกกลาง
นางประเสริฐ ณะเสส
นายจารึก ทาไถ
นายอารี หล่วงทองหลาง
นายวิโรจน์ นามยา
นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย
นายสุบิน กองโส
นางแพรวพรรณ ย่อกลาง
นายประกวด พูนศรี
นายธนพัฒน์ เพชรเลิศ
นายสมัย ช่วงพิมาย
นายสมศักดิ์ จิตทองหลาง
นายประทีป พูนศรี
นางลาดวน เที่ยงเดช
นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา
นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง
นายทองตื่ม สระพิมาย

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม - (ไม่ม)ี

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.จักราช
รองประธานสภา อบต.จักราช
เลขานุการสภา อบต.จักราช
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๔

ลายมือชื่อ
สมนึก สาพิมาย
สาราญ ผายพิมาย
อานวย ทนสระน้อย
นงลักษณ์ นิทรัพย์
ปภาวี เกยพุดซา
แสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
สุพล กาพุดกลาง
สมชาย ดาละกอ
อุทัย ยุทธทองหลาง
สุพล พิมพ์ปรุ
วันชัย ในพิมาย
วศิน จิรวัฒธิติ
ออน แจกกลาง
ประเสริฐ ณะเสส
จารึก ทาไถ
อารี หล่วงทองหลาง
วิโรจน์ นามยา
ธัญยพัฒน์ สาพิมาย
สุบิน กองโส
แพรวพรรณ ย่อกลาง
ประกวด พูนศรี
ธนพัฒน์ เพชรเลิศ
สมัย ช่วงพิมาย
สมศักดิ์ จิตทองหลาง
ประทีป พูนศรี
ลาดวน เที่ยงเดช
สมศักดิ์ เหมือนวาจา
สุรัตน์ ทับทิมกลาง
ทองตื่ม สระพิมาย

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชื่อ – สกุล
นายจินดา พฤทธิวรากุล
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
นายวุฒิศักดิ์ เจริญสันธิ์
นางบุญสม
อู่พิมาย
นายสมบูรณ์
พูนศรี
นายสนั่น
มูลทองหลาง
นายผัน
คบทองหลาง
นางอานวย
นันกระโทก
นางศรีนวล
นาคโปย
นายสมส่วน
เหมือนวาจา
นายสุรพล
จงกลาง
นายประสิทธิ์
ปราสาทสูง
นายสมส่วน
เหมือนวาจา
นางทองดี
กิ่งพุดซา
นางพัชนี
แสนทวีสุข
นางสาวสุณิตา เหวนอก
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นางณัฐพร
วรรณจันทร์
นายพุฒิพงษ์
นิลมัย
นายโกมล
บุญญพาพงศ์
นางกชลัลน์ พลอยนุช
นายนิติธาดา นาชัย
นายยงยุทธ
คบทองหลาง
นางผานิท
ฟักสูงเนิน
นางสาวอรพรรณ สีสัน
นางสาวสมพร สีใหม่
นายอัศวิน
พูนศรี

ตาแหน่ง
นายก อบต.จักราช
รองนายก อบต.จักราช
รองนายก อบต.จักราช
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔
กานันตาบลจักราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓
ประชาชน หมู่ ๓
หัวหน้าสานักปลัด
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจา
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ลายมือชื่อ
ฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
จินดา
พฤทธิวรากุล
พินิจ
สุวรรณคา
บุญสม
อู่พิมาย
สมบูรณ์
พูนศรี
สนั่น
มูลทองหลาง
ผัน
คบทองหลาง
อานวย
นันกระโทก
ศรีนวล
นาคโปย
สมส่วน
เหมือนวาจา
สุรพล
จงกลาง
ประสิทธิ์
ปราสาทสูง
สมส่วน
เหมือนวาจา
ทองดี
กิ่งพุดซา
พัชนี
แสนทวีสุข
สุณิตา
เหวนอก
สุธาสินี
ปะวะโน
ณัฐพร
วรรณจันทร์
พุฒิพงษ์
นิลมัย
โกมล
บุญญพาพงศ์
กชลัลน์
พลอยนุช
นิติธาดา
นาชัย
ยงยุทธ
คบทองหลาง
ผานิท
ฟักสูงเนิน
อรพรรณ
สีสัน
สมพร
สีใหม่
อัศวิน
พูนศรี

๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญาเชิญ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๙ คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- นายสม
นึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ และได้เชิญเลขานุการ
สภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์บริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖
นายอานวย ทนสระน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เลขานุการสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัย
ประจาปี ๒๕๕๖

ที่ ๓

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้กาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕๖ มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๒๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมนึก สาพิมาย
( นายสม
นึก สาพิมาย )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

๔
- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
นายจินดา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ตามที่อาเภอจักราช ได้กาหนดจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคมอาเภอจักราช
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมในจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีกาหนดการดังนี้
๑. พิธีทาบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ภาคเช้า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า
ที่ว่าการอาเภอจักราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณสนาม
หญ้าที่ว่าอาเภอจักราช
- พระสงฆ์ พร้อมกัน ณ บริเวณปะราพิธีสงฆ์หน้าที่ว่าการ
อาเภอจักราช
เวลา ๐๗.๓๐ น. - นายอาเภอจักราช ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานเข้าสู่ปะราพิธีสงฆ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่นากล่าวถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้า
- พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
- ประธานและข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีตักบาตร
- พระสงฆ์เดินทางกลับ
- เสร็จพิธี
การแต่งกายพิธีทาบุญตักบาตร - ข้าราชการ ชุดไทยพระราชทาน หรือชุด
สุภาพ
- พ่อค้า ประชาชน ชุดสุภาพ
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ศาลาประชาคมอาเภอจักราช
เวลา ๐๘.๐๕ น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน
ณ ศาลาประชาคมอาเภอจักราช
เวลา ๐๙.๐๐ ฯ. - นายอาเภอจักราช ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

๕
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- นายอาเภอจักราช ประธานในพิธีฯ ลงนามถวายพระพร
- ประธานในพิธีไปที่โต๊ะหมู่เครื่องบูชา จุดธูปเทียน เครื่อง
นมัสการบูชาพระรัตนตรัย (กราบที่แท่นกราบ) ประธานใน
พิธีกลับมาประจาที่นั่ง
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
- ประธานในพิธีไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายา
ลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์
- ประธานเปิดกรวยครอบกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ
แล้วถวายความเคารพ (คานับ) พระฉายาลักษณ์/พระบรม
สาทิสลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ
- ประธานไปยังแท่นเกียรติยศ ถวายประกาศราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล จบแล้ว ถวายความ
เคารพ (คานับ)
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี)
- พระสงฆ์สวดถวายพระพร จบแล้ว ประธานและ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรมแก่พระสงฆ์ แล้วกลับนั่งที่เดิม
- พระสงฆ์อนุโมทนา (ประธานกรวดน้า) และถวายอดิเรก
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลฯ
- ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
- พ่อค้า ประชาชน ชุดสากลนิยม ชุดไทยหรือชุดสุภาพ
- นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบของสถาบันการศึกษา
- พ่อค้า ประชาชน คหบดี ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ แต่งเครือ่ งแบบปกติขาว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพุ่มดอกมะลิ) พิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (ภาคค่า) ณ ศาลา
ประชาคมอาเภอจักราช
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ศาลาประชาคมอาเภอจักราช
เวลา ๑๘.๔๕ น. - เริ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพุ่ม
ดอกมะลิ)

๖
- หน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นถวายพระพรของนักเรียนโรงเรียนจัก
ราชวิทยาและโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
เวลา ๑๙.๑๙ น. - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- การแสดงราถวายพระพรของนักเรียนโรงเรียนจักราช
วิทยาและโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
- ประธานเปิดกรวยทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายเครื่อง
ราชสักการะ (ถวายคานับ)
- ประธานในพิธีจุดเทียนชัย
- ประธานในพิธีนาโคมเทียน จุดเทียนจากเทียนชัย ส่ง
ให้กับผู้มาร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากรประธาน (ผู้ร่วมพิธีจุด
เทียนเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกัน)
เวทีลดแสงสว่าง มวลชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล
- จบแล้ว ประธานในพิธีนาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๑
จบ และเพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ ร่วมกับผู้มาร่วมพิธี
- พนักงานจุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติฯ (ถ้ามี)
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- ชาย ชุดไทยพระราชทานแขนยาว หรือแขนสั้น ชุดสุภาพ
- หญิง ชุดไทยเรือนต้น หรือชุดไทยจิตรลดา หรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม - รับทราบ
๑.๒ ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๖
- องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้จัดทาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าลาธารและพื้นที่ป่าชุมชน/
ที่สาธารณะประโยชน์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งซับน้าและป้องกันการชุล้าง
พังทลายของดิน ช่วยลดปัญหาอุทกภัยรุนแรง อีกทั้งช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
อีกทางหนึ่ง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงขอเชิญทุก
ท่านร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจักราช
ที่ประชุมฯ - รับทราบ

๗
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัย
ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ ๒

นายสมนึก สาพิมาย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน การพิจารณา
จึงแบ่งเป็น ๓ วาระ และจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวมิได้ ต่อไป
จะเริ่มพิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ด้วยได้รับญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เพื่อเสนอสภาฯ ให้พิจารณาเห็นชอบ และ
ขออนุมัติจากนายอาเภอจักราช ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
การพิจารณาขอสภาฯแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ และได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัก
ราช ได้แถลงงบประมาณ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

๘
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่ วน
ตาบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตาบลให้จัดทาเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล และจะเสนอได้ก็แต่ โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เมื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จะแปร
ญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัด
ทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้หรือเงินที่กาหนดให้จ่ายตาม
กฎหมาย ซึ่งในการพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จะ
พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ จึงต้องพิจารณาเป็นวาระ ๆ ไปประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ
๒๓ วรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอผู้บริหารเพื่อ
จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีนั้น จึงได้
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓ วิธีการจัดทางบประมาณ
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ซึ่งเป็นผู้ยื่นเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๗ ได้ช้แี จงถึงหลักการและเหตุผล
นายจินดา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ชี้แจงหลักการและเหตุผลการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ
งบประมาณฯ
ดังนี้

โดยการอ่านคาแถลง

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจักราช
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๙
๑. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานการณ์คลังนี้
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๙,๕๒๗,๘๙๙.๓๔ บาท
เงินสะสม ๙,๕๕๖,๐๑๒.๙๙ บาท
ทุนสารองเงินสะสม ๗,๖๐๑,๙๒๗.๗๒ บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย – โครงการ
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน – โครงการ
เงินกู้คงค้าง - บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๕,๗๐๖,๖๖๕.๘๙ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๘๐๔,๙๙๕.๘๓ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๒๒๕,๕๗๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๕๐,๒๒๐.๔๒ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ๓๓๔,๗๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๕๐,๒๒๐.๔๒ บาท
หมวดรายได้จากทุน
๖๐,๐๙๘.๔๔ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐,๕๕๘,๒๓๒ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๐,๘๕๗,๑๘ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๑๙,๔๓๕,๕๗๐.๐๑ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง ๕๑๔,๓๔๘ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
๔,๗๘๘,๒๒๔ บาท
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แลหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)
๑๐,๒๗๕,๓๒๔.๐๑ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑,๘๕๐,๘๗๔ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๒,๐๐๖,๘๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๑๐,๘๕๗,๑๘๖ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
๒,๑๕๗,๓๘๖ บาท

๑๐
๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะมี
จานวนจากัด เมื่อเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตาบลจักราชก็
สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
รายรับ

๒.๑ ประมาณการรายรับ
รายรับจริง
ปี ๒๕๕๕

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการ
๒๕๕๗

๘๐๔,๙๙๕.๘๓
๒๒๕,๕๗๐.๐๐
๑๕๐,๒๒๐.๐๐
๓๓๔,๗๐๐.๐๐

๗๐๔,๙๐๐.๐๐
๒๔๑,๑๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๗๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๓๗,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๙๘.๒๐
๑,๕๗๕,๕๘๔.๐๓

๑๐,๕๐๐.๐๐
๑,๒๕๖,๕๐๐.๐๐

๒๑,๐๐๐.๐๐
๑,๔๖๘,๐๐๐.๐๐

๑๓,๕๗๒,๘๔๙.๔๔
๑๓,๕๗๒,๘๔๙.๔๔

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๓๖๗,๐๐๐.๐๐
๑๕,๓๖๗,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๕๕๘,๒๓๒.๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๕,๗๐๖,๖๖๕.๔๗

๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๗,๓๓๕,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐,๕๕๘,๒๓๒.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

งบประมาณการ
๒๕๕๖

๑๑
๒.๒ รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๕

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

งบประมาณการ
๒๕๕๖

ประมาณการ
๒๕๕๗

๕๑๔,๓๔๘.๐๐
๔,๗๘๘,๒๒๔.๐๐

๑,๒๔๓,๑๐๐.๐๐
๖,๙๙๐,๙๐๐.๐๐

๑,๔๖๐,๑๔๐.๐๐
๑๐,๐๙๖,๓๒๐.๐๐

๑๐,๒๗๕,๓๒๔.๐๐

๑๑,๒๘๖,๗๐๐.๐๐

๙,๕๙๓,๘๔๐.๐๐

๑,๘๕๐,๘๗๔.๐๐

๒,๗๒๑,๓๐๐.๐๐

๓,๐๔๓,๗๐๐.๐๐

๒,๐๐๖,๘๐๐.๐๐
๑๙,๔๓๕,๕๗๐.๐๐

๒,๒๕๘,๐๐๐.๐๐
๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๑๔๑,๐๐๐.๐๐
๒๗,๓๓๕,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร ๖,๘๕๙,๕๖๐ ๑,๔๘๘,๒๔๐ ๘,๓๔๗,๘๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายเมือง) ๓,๒๖๒,๓๒๐ ๓,๒๖๒,๓๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ๓,๕๙๗,๒๔๐
๑,๔๘๘,๒๔๐
งบดาเนินการ ๓,๓๗๙,๐๐๐ ๕๔๗,๐๐๐ ๓,๙๒๖,๐๐๐
ค่าตอบแทน ๗๒๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๒๖,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๑,๒๗๕,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑,๔๖๗,๐๐๐
ค่าวัสดุ ๗๕๘,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๘๑๓,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐
งบลงทุน ๒๙๔,๑๐๐ ๗๒,๒๐๐ ๓๖๖,๓๐๐
ค่าครุภัณฑ์ ๑๙๔,๑๐๐ ๗๒,๒๐๐ ๓๖๖,๓๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
รวม ๑๐,๕๔๗,๖๖๐ ๒,๑๐๗,๔๔๐ ๑๒,๖๕๕,๑๐๐

แผนงานรักษาความสงบภายใน

๕,๐๘๕,๔๘๐

๑๒
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน รวม
งบดาเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน ๒๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๑๘๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป งานระดับก่อนวัยเรียน รวม
เกี่ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา
งบบุคลากร ๗๑๑,๙๖๐
- ๗๑๑,๙๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ๗๑๑,๙๖๐
- ๗๑๑,๙๖๐
งบดาเนินการ ๔๑๐,๐๐๐ ๒,๓๘๗,๘๔๐ ๒,๗๙๗,๘๔๐
ค่าตอบแทน ๑๑๐,๐๐๐
- ๑๑๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๒๔๕,๐๐๐ ๙๐๑,๖๐๐ ๑,๑๔๖,๖๐๐
ค่าวัสดุ ๕๕,๐๐๐ ๑,๔๘๖,๒๔๐ ๑,๕๔๑,๒๔๐
งบลงทุน ๘๔,๓๐๐
- ๘๔,๓๐๐
ค่าครุภัณฑ์ ๓๔,๓๐๐
- ๓๔,๓๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐
- ๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน
- ๒,๙๒๖,๐๐๐ ๒,๙๒๖,๐๐๐
เงินอุดหนุน
- ๒,๙๒๖,๐๐๐ ๒,๙๒๖,๐๐๐
รวม ๑,๒๐๖,๒๖๐ ๕,๙๒๖,๘๔๐ ๒,๙๒๖,๑๐๐
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม
งบดาเนินการ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐
งบลงทุน ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐
รวม ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑๓
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม
งบเงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
รวม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ งานไฟฟ้า รวม
และชุมชน
งบบุคลากร ๑,๐๓๖,๕๖๐
- ๑,๐๓๖,๕๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ๑,๐๓๖,๕๖๐
- ๑,๐๓๖,๕๖๐
งบดาเนินการ ๘๘๐,๐๐๐
- ๘๘๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน ๑๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๔๖๐,๐๐๐
- ๔๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ ๒๖๐,๐๐๐
- ๒๖๐,๐๐๐
งบลงทุน ๕๕๗,๑๐๐ ๑,๙๖๑,๐๐๐ ๒,๕๑๘,๑๐๐
ค่าครุภัณฑ์ ๑๒๙,๑๐๐
- ๑๒๙,๑๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๒๘,๐๐๐ ๑,๙๖๑,๐๐๐ ๒,๓๘๙,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐๐
เงินอุดหนุน ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐
รวม ๒,๙๗๓,๖๖๐ ๑,๙๖๑,๐๐๐ ๔,๙๓๔,๖๖๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
งบดาเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
รวม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกีฬาและนันทนาการ รวม
ศาสนาและนันทนาการ
งบดาเนินการ ๒๓๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย
๒๓๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๒๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
รวม ๒๓๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๗๓๐,๐๐๐

รวม

๑๔
งานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
งบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
งบกลาง ๑,๓๐๘,๖๔๐ ๑,๓๐๘,๖๔๐
งบกลาง ๑,๓๐๘,๖๔๐ ๑,๓๐๘,๖๔๐
บาเหน็จ/บานาญ ๑๕๑,๕๐๐ ๑๕๑,๕๐๐
รวม ๑,๔๖๐,๑๔๐ ๑,๔๖๐,๑๔๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกองร่างข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๒๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็นรายละเอียดตาม
แผนงานไดดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๖๕๕,๑๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๐๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๙๓๔,๖๖๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๗๘๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา ๖,๕๒๐,๑๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๐๐,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ๑,๔๖๐,๑๔๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๗,๓๓๕,๐๐๐

๓๗๕,๐๐๐

๑๕
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราช ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จึงขอ
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ เพื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช พิจารณาเห็นชอบต่อไป
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๘๗ จึงขอตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จักราช
และโดยอนุมัติของนายอาเภอจักราช ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ตั้งจ่าย
เป็น ๒๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
๑. ด้านบริหารทั่วไป
๑.๑
แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๖๕๕,๑๐๐.บาท
๑.๒
แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒๐๐,๐๐๐.บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม
๒.๑
แผนงานการศึกษา
๖,๕๒๐,๑๐๐.บาท
๒.๒
แผนงานสาธารณสุข
๓๗๕,๐๐๐- บาท
๒.๓
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐,๐๐๐.บาท
๒.๔
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๙๓๔,๖๖๐.บาท
๒.๕
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๖
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๗๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ด้านการเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ด้านการดาเนินงานอื่น

๑๖
๔.๑

แผนงานงบกลาง

๑,๔๖๐,๑๔๐.-

บาท

ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
หลักการและเหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช จึงจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อ
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชพิจารณาเห็นชอบต่อไป
(ขอให้ปลัด อบต. / เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช (เจ้าหน้าที่งบประมาณ)
- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
การจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้
จัดทาขึ้นโดยข้อมูลรายรับ – รายจ่ายจริง ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เป็นแนวทางหลัก
โดยรายละเอียดได้อยู่ในเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกจ่ายให้แล้ว
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
รวม ๗๖๐,๐๐๐.- บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๕๘๐,๐๐๐.- บาท
ภาษีบารุงท้องที่ ๑๒๐,๐๐.- บาท
ภาษีป้าย ๖๐,๐๐๐.- บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๒๓๗,๐๐๐.- บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก ๕๐๐.บาท
ค่าปรับผิดสัญญา ๕,๐๐๐.บาท
ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ ๗๐,๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๑,๐๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ๕๐๐.บาท

๑๗
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ๕๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ๒,๐๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ ๕๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียม ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อการโฆษณา
๑,๐๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ๕๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๑,๐๐๐.บาท
ค่าปรับผู้กระทาผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ ๕๐๐.บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ๕๐๐.บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
๑,๐๐๐.บาท
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๑,๐๐๐.บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๑,๐๐๐.บาท
ค่าใบอนุญาต ๕๐๐.บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๒๑,๐๐๐.บาท
ค่าขายแบบแปลน ๑๐,๐๐๐.บาท
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง ๕๐๐.บาท
ค่ารับรองและถ่ายเอกสาร ๕๐๐.บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ๑๐,๐๐๐.บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม ๑๕,๓๖๗,๐๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ ๗,๗๖๐,๐๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ๒,๙๖๗,๐๐๐.- บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท
ภาษีสุรา ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ภาษีสรรพสามิต ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ๔๕,๐๐๐.บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๙๕,๐๐๐.บาท
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.-

๑๘
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปราย ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน
วาระที่ ๑ ว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัตินี้ไว้เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป หรือไม่
หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๑ กรุณายกมือพ้นศีรษะ เพื่อจะได้ให้เลขานุการสภาฯ นับผู้ที่
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๗ วาระที่ ๑ ดังนี้ รับหลักการ ๒๗ เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนืองด้วยขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. แล้วขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช ก่อ แล้วค่อยเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๑๐ น.
เริ่มประชุม (ต่อ) เวลา ๑๓.๓๕ น.
เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญา
เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๘ คน ไม่มาประชุม - คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อ

นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่ ๒ การแปรญัตติตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และขอให้สมาชิก
สภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการและผู้รับรอง และลงมติคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติรายละเอียดดังนี้
มติที่ประชุม - ที่ประชุมฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๖ คน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

๑๙
- นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ เสนอ นา ยสุพล พิมพ์ปรุ สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๔ โดยมีผู้รับรองสองท่านได้แก่ นาย สมชาย ดาละกอ สมาชิก อบต. หมู่ที่
๓ และ นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต. หมูที่ ๑๓
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
- นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ เสนอ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ โดยมีผู้รับรองสองท่านได้แก่ นายจารึก ทาไถ สมาชิก อบต.หมู่
ที่ ๖ และ นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
- นายทองตื่ม สระพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ เสนอ นางแพรวพรรณ ย่อกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ โดยมีผู้รับรองสองท่านได้แก่ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๒ และ นายสมัย ช่วงพิมาย อบต. หมู่ที่ ๑๑

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
- นา ยแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ เสนอ นา งออน แจกกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ โดยมีผู้รับรองสองท่านได้แก่ นา ยธัญยพัฒน์ สาพิมาย สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๘ และ นางลาดวน เที่ยงเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
- นางลาดวน เที่ยงเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ เสนอ นา ยทองตื่ม สระพิมาย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ โดยมีผู้รับรองสองท่านได้แก่ นา ยอารี หล่วงทองหลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ และ นายประทีป พูนศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖
- นายอุทัย ยุทธทองหลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอ นา งลาดวน เที่ยงเดช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ โดยมีผู้รับรองสองท่านได้แก่ นา งประเสริฐ ณะเสส สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๖ และ นายสุพล กาพุดกลาง อบต. หมู่ที่ ๒

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๒๐
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ ต่อไปว่า มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก
หรือไม่
- เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย
๑. นายสุพล พิมพ์ปรุ
สมาชิก อบต. หมู่
๔
๒. นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ ๒
๓. นางแพรวพรรณ ย่อกลาง สมาชิก อบต. หมู่ ๙
๔. นางออน แจกลาง สมาชิก อบต.
หมู่ ๕
๕. นายทองตื่ม สระพิมาย
สมาชิก
อบต. หมู่ ๑๔
นางลาดวน เที่ยงเดช สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓

๖.

- ได้กาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐
ให้ผู้ที่
ประสงค์จะยื่นแปรญัตติ ให้ยื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ จะกระทาได้
เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือ การขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จานวนสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย สองคน และห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้น
ใหม่
นายสมนึก สาพิมาย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- นัดหมายการประชุมฯ การพิจารณาแปรญัตติฯ ให้ที่ประชุมทราบภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ หากมีผู้เสนอแปรญัตติ คณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติ
จะประชุมและส่งเรื่องเสนอสภาฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และสภาฯ นัดเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เพื่อพิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
นายสมนึก สาพิมาย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- มีท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจะถามหรือเสนออะไรต่อ
ที่ประชุมหรือไม่
ถ้าหากไม่มีผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บัดนี้

๒๑
ปิดการประชุมเวลา

๑๔. ๒๐ น.

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
สม นึก สาพิมาย
(นายสม
นึก สาพิมาย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

อานวย ทนสระน้อย ผู้จดบันทึก
(นายอานวย ทนสระน้อย )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

๒๒
- สาเนา บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑
นายสมนึก
สาพิมาย
๒
นายสาราญ
ผายพิมาย
๓
นายอานวย
ทนสระน้อย
๔
นางนงลักษณ์
นิทรัพย์
๕
นางปภาวี
เกยพุดซา
๖
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
๗
นายสุพล
กาพุดกลาง
๘
นายสมชาย
ดาละกอ
๙
นายอุทัย
ยุทธทองหลาง
๑๐ นายสุพล
พิมพ์ปรุ
๑๑ นายวันชัย
ในพิมาย
๑๒ นายวศิน
จิรวัฒธิติ
๑๓ นางออน
แจกกลาง
๑๔ นางประเสริฐ
ณะเสส
๑๕ นายจารึก
ทาไถ
๑๖ นายอารี
หล่วงทองหลาง
๑๗ นายวิโรจน์
นามยา
๑๘ นายธัญพัฒน์
สาพิมาย
๑๙ นายสุบิน
กองโส
๒๐ นางแพรวพรรณ ย่อกลาง
๒๑ นายประกวด
พูนศรี
๒๒ นายธนพัฒน์
เพชรเลิศ
๒๓ นายสมัย
ช่วงพิมาย
๒๔ นายสมศักดิ์
จิตทองหลาง
๒๕ นายประทีป
พูนศรี
๒๖ นางลาดวน
เที่ยงเดช
๒๗ นายสมศักดิ์
เหมือนวาจา
๒๘ นายสุรัตน์
ทับทิมกลาง
๒๙ นายตื่ม
สระพิมาย
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.จักราช
รองประธานสภา อบต.จักราช
เลขานุการสภา อบต.จักราช
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๔

ลายมือชื่อ
สมนึก
สาพิมาย
สาราญ
ผายพิมาย
อานวย
ทนสระน้อย
นงลักษ์
นิทรัพย์
ปภาวี
เกยพุดซา
แสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
สุพล
กาพุดซา
สมชาย
ดาละกอ
อุทัย
ยุทธทองหลาง
สุพล
พิมพ์ปรุ
วันชัย
ในพิมาย
วศิน
จิรวัฒธิติ
ออน
แจกกลาง
ประเสริฐ
ณะเสส
จารึก
ทาไถ
อารี
หล่วงทองหลาง
วิโรจน์
นามยา
ธัญพัฒน์
สาพิมาย
สุบิน
กองโส
แพรวพรรณ ย่อกลาง
ประกวด
พูนศรี
ธนพัฒน์
เพชรเลิศ
สมัย
ช่วงพิมาย
สมศักดิ์
จิตทองหลาง
ประทีป
พูนศรี
ลาดวน
เที่ยงเดช
สมศักดิ์
เหมือนวาจา
สุรัตน์
ทับทิมกลาง
ตื่ม
สระพิมาย

๒๓

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ – สกุล
นายจินดา
พฤทธิวรากุล
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
นายวุฒิศักดิ์
เจริญสันธ์
นางสาวอภิกขณา ธวัชกรสกุล
นางพัชนี
แสนทวีสุข
นายพุฒิพงษ์
นิลมัย
นางผานิท
ฟักสูงเนิน
นายโกมล
บุญญพาพงศ์
นางสาวสมพร สีใหม่
นางกชลัลน์
พลอยนุช
นางสาวสุณิตา เหวนอก
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นางณัฐพร
วรรณจันทร์

ตาแหน่ง
นายก อบต.จักราช
รองนายก อบต.จักราช
รองนายก อบต.จักราช
เลขานุการ นายก อบต.จักราช
หัวหน้าสานักปลัด
ลูกจ้างประจา
นักวิชาการคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
จินดา
พฤทธิวรากุล
ฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
วุฒิศักดิ์
เจริญสันธ์
อภิกขณา
ธวัชกรสกุล
พัชนี
แสนทวีสุข
พุฒิพงษ์
นิลมัย
ผานิท
ฟักสูงเนิน
โกมล
บุญญพาพงศ์
สมพร
สีใหม่
กชลัลน์
พลอยนุช
สุณิตา
เหวนอก
สุธาสินี
ปะวะโน
ณัฐพร
วรรณจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญาเชิญ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๙ คน ไม่มาประชุม - คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- นายสม
นึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ และได้เชิญ
เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์บริหารส่วน
ตาบลจักราช สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
นายจินดา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- แจ้งว่าด้วยโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ จะจัดทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อนาจตุปัจจัยไป
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และจัดทาศูนย์การเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้

๒๔
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณในการ
ดาเนินการเป็นจานวนมาก โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จึงขอความอนุเคราะห์บอก
บุญมายังทุกท่าน ได้โปรดให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
พัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ ตามกาลังศรัทธา ผมจึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
มติที่ประชุม - รับทราบ
๑.๒ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
นายจินดา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ จะเริ่มรับขึ้นทะเบียน
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๗ (ในกรณี
ที่ทะเบียนราษฎร์ระบุ เฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของ
ปีนั้น)
๓. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ยกเว้นผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
( กรณีจาเป็นไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุ อาจมอบอานาจ เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้)
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน ประกอบด้วย
๑. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนา
๒. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาจักราช หรือ ธกส. สาขาจักราช
(กรณีผู้อื่นเป็นผู้ยื่นเอกสารแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจด้วยอย่างละ ๑ ฉบับ )
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีบัตรประจาตัวคนพิการ
๓. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือตามบัญชี
รายชื่อที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน ประกอบด้วย
๔. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนา

๒๕
๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาจักราช หรือ ธกส. สาขาจักราช
(กรณีผู้อื่นเป็นผู้ยื่นเอกสารแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจด้วยอย่างละ ๑ ฉบับ )
การรับจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
มติที่ประชุม - รับทราบ
๑.๓ การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
นายจินดา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ด้วยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการ
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่ผ่านมาพบว่างาน
ส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ทราบ
ข้อมูลเนื่องจาก
๑. การยื่นเรื่องแบบคาขอรับเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเกิน
กาหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่ออกใบมรณบัตร
๒. ผู้รับรองผู้รับผิดชอบการจัดการศพ รับรองโดยบุคคลที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีสัญชาติไทย รู้เห็นการจัดการศพผู้สูงอายุรายนั้น พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
๓. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนเงินค่าจัดการศพว่า เป็นการช่วยเหลือ
กับประชาชนที่มีสัญชาติไทยทุกคนที่เสียชีวิต การส่งเสริมสนับสนุนเงินค่าจัดการศพ
เป็นการให้ความช่วยเหลือสาหรับการจัดการศพผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีสัญชาติไทย
๔. เอกสารประกอบการยื่นเรื่องแบบคาขอไม่ครบถ้วน
จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ และผู้นาชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณีต่อไป ซึ่งการช่วยเหลือจะได้ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่าน
ใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ

๒๖
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานบันทึกการประชุมสภาฯ
ดังกล่าว จึงได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- อ่านบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้องบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
........................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายสุพล
พิมพ์ปรุ
๒
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
๓
นางแพรวพรรณ ย่อกลาง
๔
นางออน
แจกกลาง
๕
นายทองตื่ม
สระพิมาย
๖
นางลาดวน
เที่ยงเดช

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลายมือชื่อ
สุพล
พิมพ์ปรุ
แสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
แพรวพรรณ ย่อกลาง
ออน
แจกกลาง
ทองตื่ม
สระพิมาย
ลาดวน
เที่ยงเดช

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
- วันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เวลา ๑๕.๓๐ น.) ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒๗
(เวลา ๑๖.๐๐ น.) คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๖ ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ประชุมคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติคัดเลือก
กรรมการฯ ดังนี้
๑. นายทองตื่ม สระพิมาย เป็นประธานกรรมการ
๒. นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง เป็นกรรมการ
๓. นางแพรวพรรณ ย่อกลาง เป็นกรรมการ
๔. นางออน
แจกกลาง เป็นกรรมการ
๕. นางลาดวน
เที่ยงเดช เป็นกรรมการ
๖. นายสุพล
พิมพ์ปรุ เป็นกรรมการ และเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาขอแปรญัตติ
นายทองตื่ม สระพิมาย ประธานกรรมการแปรญัตติ แจ้งกับที่ประชุมดังนี้
- คณะกรรมการฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราช เพื่อรอรับการยื่นคาขอแปรญัตติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตาบลปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีคณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใดมายื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด
ต่อมาในวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ได้ประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ พร้อมกัน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ที่ได้มีมติรับหลักการไปแล้ว
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หัวหน้า
ส่วนราชการ มารอตอบข้อซักถามอยู่ด้วย ผลการประชุมปรากฏผลดังนี้
ข้อ
๑ ชื่อข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ
๒ กาหนดให้ใช้บังคับข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ
๓ ยอดตั้งจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ
๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีการแก้ไข
ข้อ
๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ
๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติการเบิกจ่ายฯ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ

๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่รักษาการฯ
ไม่มีการแก้ไข

๒๘

คณะกรรมการการแปรญัตติร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอเสนอร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามร่างเดิมที่ไม่มีการขอแปรญัตติและไม่มีการ
แก้ไขใด ๆ นี้ มาเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
นายตื่ม สระพิมาย ประธานคณะกรรมการฯ - ได้สอบถามที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าหาก
ไม่มีผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.
(ลงชื่อ)
(

สุพล พิมพ์ปรุ ผู้จดบันทึก
นายสุพล พิมพ์ปรุ)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

(ลงชื่อ)
(นาย

ทองตื่ม สระพิมาย ผู้ตรวจ
ทองตื่ม สระพิมาย)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตามที่ได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
นั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่าง
ข้อบัญญัติได้ประชุมและมีมติให้จัดส่งร่างข้อบัญญัติเดิมมายังประธานสภาฯ ดังนั้น
เมื่อไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ ก็ถือได้ว่า ได้ผ่านการพิจารณาขั้นแปรญัตติแล้ว
ให้ลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ เดิมไว้
มติที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๓ ว่าจะเห็นชอบในการประกาศใช้ร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม่

๒๙
มติที่ประชุมฯ - มีมติดังนี้ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ
๒๖ เสียง ไม่เห็นชอบฯ - เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชแล้ว
จะส่งไปให้นายอาเภอเป็นผู้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนืองด้วยขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. แล้วขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช ก่อ แล้วค่อยเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๑๐ น.
เริ่มประชุม (ต่อ) เวลา ๑๓.๓๕ น.
เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญา
เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๙ คน ไม่มาประชุม - คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อ
๔.๒ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
นายจินดา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ขออนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามที่ได้ตั้งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๒ โครงการ
รายการที่ ๑
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลาดับที่
๔.๒.๒ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐ ประเภทค่าถมดิน ๕๐๙ หน้าที่ ๖๘ ด้าน
เคหะและชุมชน ๐๐๒๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑
๑. โครงการก่อสร้างโรงเก็บเอนกประสงค์ งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐.- บาท โดย
ดาเนินการก่อสร้างโรงเก็บเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
สถานที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
(รายละเอียดตามใบประมาณการและตามแบบ อบต.จักราช เลขที่ ๑๙/๒๕๕๖)
รายการที่ ๒
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลาดับที่
๕.๒.๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐ ประเภทรั้ว ๕๑๗ หน้าที่ ๘๐ ด้าน

๓๐
บริการชุมชมและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา ๐๐๒๑๒
๒. ก่อสร้างรั้ว งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท โดยดาเนินการก่อสร้างรั้ว ยาว
๒๐๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามใบประมาณการ
และตามแบบ อบต.จักราช เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖)
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีที่เสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- มีท่านใดต้องการชี้แจงหรือแจ้งเรื่องใดต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- หมดระเบียบวาระการประชุมผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บัดนี้
ปิดการประชุมเวลา

๑๕.๓๕ น.

(ลงชื่อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
สมนึก สาพิมาย
(นายสม
นึก สาพิมาย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

อานวย ทนสระน้อย ผู้จดบันทึก
(นายอานวย ทนสระน้อย )

