- สาเนา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑ พฤศจิกายน 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
นายประทีป พูนศรี
นางลาดวน เที่ยงเดช
นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง
นายทองตื่ม สระพิมาย

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 ๑๒
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
ประทีป พูนศรี
ลาดวน เที่ยงเดช
สุรัตน์ ทับทิมกลาง
ทองตื่ม สระพิมาย

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- นายสมศักดิ์ จิตทองหลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๑ ติดภารกิจ
- นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๓ ติดภารกิจ

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
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๕
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๙
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๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ – สกุล
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
นายวุฒิศักดิ์ เจริญสันธิ์
นางพัชนี
แสนทวีสุข
นางสาวสุณิตา เหวนอก
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นางอุษณารัตน์ ทองทวี
นางณัฐพร
วรรณจันทร์
นายวุฒิพงศ์
นิลมัย
นายโกมล
บุญญพาพงศ์
นางกชลัลน์ พลอยนุช
นายยงยุทธ
คบทองหลาง
นางสาวอรพรรณ สีสัน
นางสาวสมพร สีใหม่
นายอัศวิน
พูนศรี
นางสาวมัทนา บัตรวิเศษ

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.จักราช
รองนายก อบต.จักราช
หัวหน้าสานักปลัด
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการกองคลัง
นักพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจา
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
ฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
วุฒิศักดิ์
เจริญสันธิ์
พัชนี
แสนทวีสุข
สุณิตา
เหวนอก
สุธาสินี
ปะวะโน
อุษณารัตน์ ทองทวี
ณัฐพร
วรรณจันทร์
พุฒิพงศ์
นิลมัย
โกมล
บุญญพาพงศ์
กชลัลน์
พลอยนุช
ยงยุทธ
คบทองหลาง
อรพรรณ
สีสัน
สมพร
สีใหม่
อัศวิน
พูนศรี
มัทนา
บัตรวิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญาเชิญ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๗ คน ไม่มาประชุม ๒ คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- นายสม
นึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖ และได้เชิญเลขานุการ
สภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์บริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัย สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖
นายอานวย ทนสระน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เลขานุการสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัย
ประจาปี ๒๕๕๖

ที่ ๔

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้กาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

๓
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕๖
มีกาหนดไม่เกิน 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 ๔
ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมนึก สาพิมาย
( นายสม
นึก สาพิมาย )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
๑.๒ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
- 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
และผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
( กรณีจาเป็นไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุ อาจมอบอานาจ เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้)

๔
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
๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาจักราช หรือ ธกส. สาขาจักราช
(กรณีผู้อื่นเป็นผู้ยื่นเอกสารแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจด้วยอย่างละ ๑ ฉบับ )
การรับจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
มติที่ประชุม - รับทราบ
๑.๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิง
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้รับการประสานงานจากสานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวง
คมนาคม เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการปล่อยโคมลอย โคมควัน
และดอกไม้เพลิงในช่วยเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้การดาเนินการปูองกันและลดความ
เสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน จึงขอให้ดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑ กรณีโคมลอยและโคมควันหรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบิน
หรืออากาศยานให้นาแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย แจ้งเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจุดพลุหรือบั้งไฟเป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นเดียวกันตลอดจนให้รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่รับผิดชอบร่วมรณรงค์ให้ใช้โคมลอยตามมาตรฐาน
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และใช้โคมควันตาม
ขนาดและรูปแบบทีเหมาะสม และหลีกเลี่ยง งด หรือห้ามปล่อยโคมในพื้นที่โซนนิ่งตาม
แนว ขึ้น – ลง ของเครื่องบินในทุกสนามบินพื้นที่
๒. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยและโคมควันตามช่วงเวลา
ที่กาหนดได้แก่

๕
- โคมควันให้ปล่อยระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เฉพาะในวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น
- โคมลอยให้ปล่อยหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไปในช่วงเทศกาลลอยกระทงระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓. กาหนดมาตรการเพื่อควบคุมวัสดุที่ใช้ในการผลิตโคมลอยและโคมควันตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
๔. ให้พื้นที่มีการจุดพลุหรือบั้งไฟตลอดจนโคมลอยและโคมควันหรือสิ่งที่มีชื่อเรียก
อย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน ให้ประสานการปฏิบัติงานหรือ
ประสานข้อมูลสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม
โดยตรง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคมลอยตามาตรฐาน สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขอความร่วมมือจากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านได้รับทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุมน - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายสมนึก สาพิมาย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๓ ครั้ง
ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๕๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

๖
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยายเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทองหลาง
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจักราช ทั้ง ๙ แห่ง ได้จัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีในหมู่คณะและระหว่างหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจักราช ในปี ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วน
ตาบลทองหลางได้เป็นเจ้าภาพดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑
ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทองหลาง
ประเภทกีฬาแข่งขัน
๑. ประเภทกีฬากลางแจ้ง
- ฟุตบอล
ประเภททีมชาย ๑๑ คน
- เซปัคตะกร้อ ประเภททีมชาย ๓ คน
- วอลเลย์บอล ประเภททีมชาย ๖ คน
ประเภททีมหญิง ๖ คน
- เปตอง
ประเภททีมผู้บริหาร ๓ คน
ประเภททีมสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓ คน
ประเภทข้าราชการ/พนักงานจ้าง (ชาย) ๓ คน
ประเภทข้าราชการ/พนักงานจ้าง (หญิง) ๓ คน
- ฟุตซอล ประเภททีมชาย ๕ คน
- แชร์บอล ประเภททีมหญิง ๗ คน
๒. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
- กินวิบาก(กินลาบาก) หน่วยงานละ ๑ คน
(ไม่จากัดเพศ)
- แหย่ลงรู หน่วยงานละ ๑ คน (ไม่จากัดเพศ)
- วิ่งกระสอบ หน่วยงานละ ๑ ทีม ๆ ละ ๔ คน (ชาย ๒ คน,หญิง ๒ คน)
- วิ่งผลัดแย่ หน่วยงานละ ๑ ทีม ๆ ละ ๖ คน (ชาย ๓ คน,หญิง ๓ คน)
- เต๊ะปี๊ป (นายก อปท.)
๓. ประเภทการประกวดกองเชียร์
ในการประกวดครั้งนี้จะมีการประกวดกองเชียร์ โดยจะมีคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดฯ ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จนถึงวันเปิด
การแข่งขันที่มีการเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติของนักกีฬา
๑. เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอจักราช
๒. เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอจักราช
๓. เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในเขต
อาเภอจักราช
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๗
หมายเหตุ กีฬาเปตองสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น คาว่า ผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้
หมายถึง นายก อปท. , รองนายก อปท. เลขานุการนายก อปท. ปลัด อปท. และ
รองปลัด อปท.
วันที่ทาการแข่งขัน
- ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้จนถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและ
เวลาราชการ
- วันทาการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ควบคุมทีมในการจัดเตรียมการนักกีฬาเพื่อลงแข่งขันตาม
รายการที่กาหนด
ฟุตบอล
- นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๒
เสนอให้นายจารึก ทาไถ ส.อบต. หมู่ ๖ เป็นผู้ควบคุมทีม ผู้รับรอง นายประกวด
พูนศรี ส.อบต. หมู่ ๑๐ และ นายวันชัย ในพิมาย ส.อบต. หมู่ ๔
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
-สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านเสนอผู้ควบคุม
ทีมกีฬาประเภทต่อไป
เซปัคตะกร้อ
-นายวศิน จิรวัฒธิติ ส.อบต. หมู่ ๕ เสนอ นายอุทัย ยุทธทองหลาง ส.อบต. หมู่ ๓ ผู้
รับรอง นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย ส.อบต. หมู่ ๗ และ นายประทีป พูนศรี ส.อบต.
หมู่ ๑๒
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านเสนอผู้ควบคุม
ทีมกีฬาประเภทต่อไป
วอลเลย์บอล (ชาย)
- นายสุบิน กองโส ส.อบต. หมู่ ๘ เสนอ นายอารี หล่วงทองหลาง ส.อบต. หมู่ ๗
ผู้รับรอง นายสมัย ช่วงพิมาย ส.อบต. หมู่ ๑๑ และ นายสุพล พิมพ์ปรุ ส.อบต. หมู่ ๔
วอลเลย์บอล (หญิง)
- นางปภาวี เสนอ นางลาดวน เที่ยงเดช ส.อบต. หมู่ ๑๓ ผู้รับรอง นางแพรวพรรณ
ย่อกลาง ส.อบต. หมู่ ๙ และ นางออน แจกกลาง ส.อบต. หมู่ ๕
เปตอง (ผู้บริหาร)
-นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เสนอ
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบิรหารส่วตาบล ผู้รับรอง
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาฯ และ นายสมชาย ดาละกอ ส.อบต.
หมู่ ๓
เปตอง (สมาชิกสภาฯ)
-นายวิโรจน์ นามยา ส.อบต. หมู่ ๗ เสนอ นายสุพล พิมพ์ปรุ ส.อบต. หมู่ ๔
ผู้รับรอง นายสุพล กาพุดกลาง ส.อบต. หมู่ ๒ และ นายธนพัฒน์ เพชรเลิศ ส.อบต.
หมู่ ๑๐

๘
เปตอง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (ชาย)
-นายวันชัย ในพิมาย เสนอ นายโกมล บุญยพาพงศ์ ผู้อานวยการกองช่าง ผู้รับรอง
นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง ส.อบต. หมู่ ๑๔ และนายอุทัย ยุทธทองหลาง ส.อบต. หมู่ ๓
เปตอง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (หญิง)
-นางแพรวพรรณ ย่อกลาง ส.อบต. หมู่ ๙ เสอน นางอุษณารัตน์ ทองทวี
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้รับรอง นางสาวนงลักษณ์ นิทรัพย์ ส.อบต. หมู่ ๑ และนาง
ประเสริฐ ณะเสส ส.อบต. หมู่ ๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
-ที่ประชุมฯ มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองผู้ควมคุมทีมกีฬาทุกประเภท
มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติรับรองผู้ควบคุมทีมกีฬาทุกประเภทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
ฟุตบอล นายจารึก ทาไถ ส.อบต. หมู่ ๖
ตะกร้อ นายอุทัย ยุทธทองหลาง ส.อบต. หมู่ ๓
วอลเลย์บอล (ชาย) นายอารี หล่วงทองหลาง ส.อบต. หมู่ ๗
วอลเลย์บอล (หญิง) นางลาดวน เที่ยงเดช ส.อบต. หมู่ ๑๓
เปตอง ผู้บริหาร นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกฯ
เปตอง สมาชิกฯ นายสุพล พิมพ์ปรุ ส.อบต. หมู่ ๔
เปตอง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (ชาย) นายโกมล บุญยพาพงศ์ ผู้อานวยการกองช่าง
เปตอง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง (หญิง) นางอุษณารัตน์ ทองทวี ผู้อานวยการกองคลัง
๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
-เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ชี้แจงรายละเอียดให้ทีประชุมทราบ
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไปแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการสารวจความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ด้วยจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งสาเนาร่าง
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในรายละเอียด
ผลดี ผลเสีย สมควร ให้คารับรองหรือไม่ พร้อมเหตุผลประกอบและมีนโยบายในเรื่องนี้
หรือไม่ อย่างไร และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดาเนินการจัดทา
ประชาคมสารวจความคิดเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มีเหตุผลจาเป็น
ผลดี ผลเสีย สมควรให้คารับรองหรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ และเชิญท่าน
ปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ต่อไป
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ตามเอกสารที่ได้แจงทุกท่านแล้ว
- ร่าง พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติตั้งจัดหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ..
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราช

๙
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แยกอาเภอบัวใหญ่ อาเภอบัวลาย อาเภอสีดา อาเภอโนนแดง อาเภอ
ประทาย อาเภอคง อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอบ้านเหลื่อม ออกจากจังหวัด
นครราชสีมา รวมตั้งเป็นจังหวัดบัวใหญ่ และมีเขตท้องที่ตามที่อาเภอ
ดังกล่าวมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔ ให้เปลี่ยนชื่ออาเภอบัวใหญ่เป็นอาเภอเมืองบัวใหญ่
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และงบประมาณของจังหวัด
นครราชสีมาในส่วนที่เกี่ยวกับอาเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นของจังหวัดบัวใหญ่
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ขึ้น โดยให้มีเขตตามจังหวัด
บัวใหญ่
มาตรา ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในส่วนที่เกี่ยวกับอาเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บัวใหญ่
มาตรา ๘ ให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บัวใหญ่ จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๙ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากร การทะเบียน และการอื่น ๆ ซึ่ง
ปฏิบัติอยู่ในอาเภอตามมาตรา ๓ ให้ดาเนินการเช่นเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีคาสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนรายได้ที่เก็บได้จากอาเภอตามมาตรา ๓ ตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้จัดส่งทางจังหวัดบัวใหญ่
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙(๑) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขต
เลือกตั้งที่ ๕ และเขตเลือกตั้งที่ ๖ จังหวัดนครราชสีมา ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดบัวใหญ่ และให้ถือ
ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่ ๗ จังหวัด
นครราชสีมา ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจาก
จังหวัดนครราชสีมา
มาตรา ๑๑ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในเขตเลือกตั้งของ
อาเภอตามมาตรา ๓ ซึง่ ดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ และให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่จนครบจานวน
ตามวรรคสาม ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ตามวรรค

๑๐
หนึ่ง และให้สภาองค์การบริหารส่วนตาจังหวัดนคราชสีมา หรือสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ ที่ยังไม่มีประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลือกประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารจังหวัด
ขึ้นทาหน้าที่ชั่วคราวไปพรางก่อน
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ให้ครบตามจานวนที่พึ่งมี
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่อายุของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้วาระการ
ดารงตาแหน่งตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งที่ได้รับ
เลือกตั้งดังกล่าวสิ้นสุดลงมาตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
มาตรา ๑๒ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่
ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทาหน้าที่ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัว
ใหญ่ เพื่อดาเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ให้ครบถ้วน และปฏิบัติการอื่น
ใดเท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบัวใหญ่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ ในระหว่างที่จังหวัดบัวใหญ่ยังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลของ
จังหวัดนครราชสีมา ทาหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลของจังหวัดบัวใหญ่ไปพลางก่อน
ให้ถือว่าบรรดาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และมติทีเ่ กีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลของ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และมติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลของ
จังหวัดบัวใหญ่ จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ผมขอความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไร พร้อมเหตุผล

๑๑
ประกอบความคิดเห็นด้วย ผมขอสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นรายหมู่บ้านนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑ นางปภาวี เกยพุดซา และนางสาวนงลักษณ์ นิทรัพย์
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง และ นายสุพล กาพุดกลาง
ข้อดี คือ เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลถ้าแยกแล้วน่าจะอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้
รวดเร็วขึ้นทุก ๆ ด้าน และบัวใหญ่ก็มีพื้นที่และสถานที่ราชการพร้อมที่จะตั้งเป็น
จังหวัดได้
ข้อเสีย คือ พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาลดน้อยลง
แต่อยากให้ถามพื้นที่ทั้ง ๘ อาเภอมากกว่าว่าพร้อมหรือไม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๒ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๓ นายสมชาย ดาละกอ และนายอุทัย ยุทธทองหลาง
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง และงบประมาณรายจ่ายก็จะต้องลดลงตามพื้นที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๓ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑
เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ นายสุพล พิมพ์ปรุ และนายวันชัย ในพิมาย
ข้อดี คือ เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลถ้าแยกแล้วน่าจะอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้
รวดเร็วขึ้นทุก ๆ ด้าน และบัวใหญ่ก็มีพื้นที่และสถานที่ราชการพร้อมที่จะตั้งเป็น
จังหวัดได้ และงบประมาณต่าง ๆ จะได้เข้าถึงการพัฒนาได้รวดเร็ว
ข้อเสีย จังหวัดนครราชสีมาเสียพื้นที่จังหวัดทาให้มีพื้นที่ลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๔ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑
เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ นายวศิน จิรวัฒธิติ และนางออน แจกกลาง
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง

๑๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๕ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ นางประเสริฐ ณะเสส และ นายจารึก ทาไถ
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๖ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑
เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ นายอารี หล่วงทองหลาง และ นายวิโรจน์ นามยา
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๗ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย และนายสุบิน กองโส
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๘ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑
เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๙ นายสาราญ ผายพิมาย และนางแพรวพรรณ ย่อกลาง
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๙ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑
เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๐ นายประกวด พูนศรี และนายธนพัฒน์ เพชรเลิศ
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง

๑๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๐ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๑ นายสมัย ช่วงพิมาย และนายสมศักดิ์ จิตทองหลาง (ไม่มาประชุม)
- เห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๗ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๒ นายสมนึก สาพิมาย และนายประทีป พูนศรี
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๒ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๓นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา (ไม่มาประชุม) และนางลาดวน เที่ยงเดช
- เห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
แต่อยากให้ถามพื้นที่ทั้ง ๘ อาเภอมากกว่าว่าพร้อมหรือไม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๓ เห็นด้วย ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๔ นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง และนายทองตื่ม สระพิมาย
- ทั้งสองเห็นด้วยในการแยกตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ข้อดี คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ข้อเสีย คือ อยากให้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอยู่รวมกันเหมือนเดิม
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลง
แต่อยากให้ถามพื้นที่ทั้ง ๘ อาเภอมากกว่าว่าพร้อมหรือไม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๔ เห็นด้วยทั้ง ๒ เสียง
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกฯ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านแล้วผมขอมติที่
ประชุมฯ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร โดยให้ท่านกรุณายกมือขึ้น

๑๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติ
ให้คารับรองการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่
เห็นด้วย ๒๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย ๕ เสียง
งดออกเสียง - เสียง
ไม่มาประชุม ๒ คน
เห็นด้วยเนื่องจากผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ที่จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ จะได้
สะดวก ในการบริการต่าง ๆ จากภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาต้องมีพื้นที่ลดลง อยากให้ครองความเป็น
หนึ่งในด้านจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
นายสมนึก สาพิมาย - แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตอนนี้ เวลา ๑๒.๐๕ น. แล้วให้ที่ประชุมสภาฯ
พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนแล้วค่อยเริ่มพิจารณาญัตติในข้อต่อไป
เวลา ๑๓.๑๕ น.
เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑๓.๓๐ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้
สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์
ประชุม ผลปรากฏว่าครบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๙ คน จึง
ได้เชิญประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘
วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๑๕
๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล
(นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เรื่องการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ก. วิสัยทัศน์
“สร้างชุมชนให้มีความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาตาบล
จักราช เพื่อจุดหมายที่ยั่งยืน”
ข. พันธกิจ
๑. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
๓. ส่งเสริมประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี รู้จักสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๕. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดารัส
๑. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมและภัยแล้ง
๒. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งใน และนอกระบบโรงเรียน
ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน
โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรมี
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
๒. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค
และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มรายได้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต
๕. ดาเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อปูองกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจาหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ
๖. ดาเนินการโครงการ อบต.สัญจรเพื่อให้บริหารประชาชน และรับทราบ
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้
มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การ
ปูองกันโรค

๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ
๓. การก่อสร้างและขยายเขตประปา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
กีฬา
๑. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับ
จังหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจใน
กิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่อาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการ
กับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๒. สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ได้รับการศึกษา
อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทางานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
๓. บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาร่วมกัน
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาตาบลจักราช
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและกร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนและสถานที่สาคัญ
เพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ( อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

๑๘
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้า ลาคลอง
และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทุกระดับ
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้กาหนดโครงการ
ที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) โครงการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามแผนฯ มีทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ งบประมาณ
๕๘,๙๘๔,๐๐๐ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี กีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จ
รวม

๖
๘
๑
๑๑
๔
๔๖
๑๑

งบประมาณ
(บาท)
๙๕๒,๐๐๐
๔,๓๗๕,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๖,๒๓๖,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๔,๕๕๑,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐

๗
๕
๖
๓

๘๔๕,๐๐๐
๓๖๕,๐๐๐
๕๓๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑๐๒

๕๘,๙๘๔,๐๐๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑๙
. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน ๕๑ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จานวนเงิน ๑๗,๓๓๗,๙๐๐ บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ
(บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑
๒๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๘
๖,๐๑๔,๔๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๗
๗,๕๘๒,๘๐๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข
๔
๓๒๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
๑๓
๑,๐๒๘,๗๐๐
พื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
๗
๗๕๐,๐๐๐
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
๔
๘๕๖,๐๐๐
ที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
๔
๔๗๖,๐๐๐
ชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
๓
๑๑๐,๐๐๐
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
๕๑
๑๗,๓๓๗,๙๐๐
ผลการจัดทางบประมาณจ่ายจากเงินสะสม
คณะผู้บริหารได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ทั้งหมด จานวน ๓๖ โครงการ เป็นเงินจานวน ๓,๐๑๖,๗๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๓๖
๓๖

๓,๐๒๖,๗๐๐
๓,๐๑๖,๗๐๐

๒๐

ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี
๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี กีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

โครงการ
ตามแผน
๖
๘
๑
๑๑
๔
๔๖
๑๑

โครงการ
โครงการ
ตาม
จ่ายขาดฯ
ข้อบัญญัติ
๑
๘
๗
๔
๑๓
๓๖
๗

๗
๕

๔
๔

๓

๓

๑๐๒

๕๑

จานวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตาบลจักราชได้ดาเนินการคิดเป็นร้อย ๘๕.๒๙
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้เชิญให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่
จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อไป
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

๓๖

๒๑

มติที่ประชุม

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ ๒
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๕.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ๒ ข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือรวมพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

๒. โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ ๓
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
สายที๑่ สายบ้าสนตะกุดเครือปลอก-บ้านหนองมโนรมย์
จุดที๑่ ลงดินถมถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๑.๐๐ เมตรหรือ
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ ๒ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
สายที่ ๒ สายบ้านตะกุดเครือปลอก-บ้านจักราช ลงดินถมถนนเป็นช่วงๆ
ช่วงที่๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
ช่วงที่๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร
ช่วงที่๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือรวมปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรและลงลูกรังถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐
ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดบดทับแน่นถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือ
รวมพื้นที่เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจักราช หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๗.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือรวมพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐
ตารางเมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๔.โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ ๗ งบประมาณ
๕๔,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๕๐
เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ลูกบาศก์เมตรและลงลูกรังถนน

๒๒

มติที่ประชุม

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๘
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๓๗.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ๒ ข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือรวมพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

๖.โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองพฤกษ์ (สายหนองพฤกษ์-หนองกระโดน)บ้าน
หนองพฤกษ์ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการ ช่วงที่๑
จุดที๑่ วางท่อระบายน้าØ๐.๖๐ เมตร จานวน ๖ ท่อนและลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ ๒ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือ
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จุดที๓่ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า ๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ ๔ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยา ว๑๕.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร
หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า ๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมลงลูกรังถนนกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

๗.โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองพฤกษ์-บ้านน้าซับ (ช่วงที่๑) บ้านหนองพฤกษ์
หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการ ถมดินถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐
เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔ ลูกบาศก์เมตรพร้อมดาเนินการเกรด

๒๓

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เกลี่ยบดทับแน่นถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่เกรดเกลี่ย
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๘. โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านน้าซับ หมู่ที่ ๑๑-บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ
๙๖,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการ เกรดบดทับแน่นถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวม
พื้นที่เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๙.โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านโนนพะไล หมู่ที่ ๑๔ ) งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยดาเนินการ จุดที๑่ ลงดินถมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลง
ลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือรวม
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดบดทับแน่นถนนกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตรหรือรวมพื้นที่เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐
ตารางเมตร
จุดที่ ๒ เกรดบดทับแน่นถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่
เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๓ เกรดบดทับแน่นถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่
เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๔ลงดินถมถนนกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรและลงลูกรังถนนกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดบดทับแน่นถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐
เมตร หรือรวมพื้นที่เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๔.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
- ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มีความจาเป็นที่จะ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ซึง่ การโอนเงิน
และการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครั้งนี้ เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๙ รายละเอียดดังนี้

๒๔

รายการที่ ๑
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ หน้า ๔๓
สานักปลัด
ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ ๔๓,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๑
เครื่องปรับอากาศ
ข้อความเดิม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้
๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ – ๒๕๔๕
และฉลากประหยัดไปเบอร์ ๕
๒. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๓. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุุนละออง
และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
๔. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ข้อความใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้
๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ – ๒๕๔๕
และฉลากประหยัดไปเบอร์ ๕
๒. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๓. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุุนละออง
และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
๔. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
รายการที่ ๒
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ หน้า ๔๙-๕๐
สานักปลัด
ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์

๒๕
งบประมาณอนุมัติ ๔๓,๕๐๐ บาท
เครื่องปรับอากาศ
ข้อความเดิม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้
๕. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ – ๒๕๔๕
และฉลากประหยัดไปเบอร์ ๕
๖. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๗. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุุนละออง
และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
๘. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ข้อความใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้
๕. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ – ๒๕๔๕
และฉลากประหยัดไปเบอร์ ๕
๖. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๗. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุุนละออง
และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
๘. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
มติที่ประชุม
ครั้งที่ ๑

-

ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗
นี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- กฐินอาเภอจักราช
นายฤกษ์บัญชา พฤทธิวรากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มาร่วมงานกฐิน
อาเภอจักราช ที่ วัดบ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ ๓ ตาบลจักราช อาเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- มีท่านใดต้องการชี้แจงหรือแจ้งเรื่องใดต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่

๒๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- หมดระเบียบวาระการประชุมผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บัดนี้
ปิดการประชุมเวลา

๑๕.๔๕ น.

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

อานวย ทนสระน้อย ผู้จดบันทึก
(นายอานวย ทนสระน้อย )

