บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑
นายสมนึก สาพิมาย
๒
นายสาราญ ผายพิมาย
๓
นายอานวย ทนสระน้อย
๔
นางสาวนงลักษณ์ 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 นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย
๑๙ นายสุบิน กองโส
๒๐ นางแพรวพรรณ ย่อกลาง
๒๑ นายประกวด พูนศรี
๒๒ นายสมัย ช่วงพิมาย
๒๓ นายสมศักดิ์ จิตทองหลาง
๒๔ นายประทีป พูนศรี
๒๕ นางลาดวน เที่ยงเดช
๒๖ นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา
๒๗ นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง
๒๘ 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 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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- นายธนพัฒน์ เพชรเลิศ สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐ ติดภารกิจ

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
สมัย
ช่วงพิมาย
สมศักดิ์ จิตทองหลาง
ประทีป พูนศรี
ลาดวน เที่ยงเดช
สมศักดิ์ เหมือนวาจา
สุรัตน์ ทับทิมกลาง
ทองตื่ม สระพิมาย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ – สกุล
นายโกมล
บุญญพาพงศ์
นางอุษณารัตน์ ทองทวี
นางพัชนี
แสนทวีสุข
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นางกชลัลน์
พลอยนุช
นางณัฐพร
วรรณจันทร์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ
โกมล บุญญพาพงศ์
อุษณารัตน์ ทองทวี
พัชนี แสนทวีสุข
สุธาสินี ปะวะโน
กชลัลน์ พลอยนุช
ณัฐพร วรรณจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญาเชิญ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏองค์ประชุม มีสมาชิก
สภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๘ คน ไม่มาประชุม ๑ คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- นายสม
นึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗ และได้เชิญเลขานุการ
สภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์บริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัย สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗

นายอานวย ทนสระน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เลขานุการสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี ๒๕๕๗
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ครั้งแรก ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้กาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มี
กาหนดไม่เกิน 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 สมัยแรก
ประจาปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สมนึก สาพิมาย
( นายสม
นึก สาพิมาย )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่
๔
ประจาปี
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานบันทึกการประชุมสภาฯ
ดังกล่าว จึงได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมฯ มีท่านใดสงสัยจะส
อบอีกหรือไม่
นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๑๓
- สอบถามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีหลายหมู่บ้านที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง
จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยที่
เกิดด้วย
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภา อบต. จักราช
- ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก ให้รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนแล้วแจ้งที่องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากการขอน้าจากการประปาส่วนภูมิภาค อาเภอจักราช ปัจจุบันจะต้องซื้อ
ในราคาเที่ยวละ ๑๒๐ บาท องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณางบประมาณเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้าดื่ม จะขอหารือเรื่องการตั้งงบประมาณให้การ
ช่วยเหลือต่อไป
นายสมชาย ดาละกอ สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๓
- เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายหมู่บ้านเกิดภัยแล้งขึ้น ทาให้มีปัญหาทั้งน้าดื่ม น้าใช้
จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๕
- สอบถามปัญหาภัยแล้ง กรณีการขอน้าดื่มของทางโรงเรียน วัด จะให้ความ
ช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง และตอนนี้หมู่ ๕ มีปัญหาเรื่องซับเมิร์ทเสียทาให้เกิดปัญหา
เรื่องน้าใช้ในหมู่บ้าน จึงอยากทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จัดซื้อซับเมิร์ท
ให้กับทางหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากมีอยู่ให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ แล้วจะเร่งการ
ดาเนินการจัดซื้อให้กับหมู่บ้านต่อไป
นายสุพล พิมพ์ปรุ สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๔
- เนื่องจากในหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องน้าใช้ไม่เพียงพอ จึงอยากขอความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จัดน้าใช้ใส่ในถังประปาหมู่บ้านโดยส่งวันเว้นวัน
ครั้งละ ๒ เที่ยว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
นายวิโรจน์ นามยา สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๕
- เนื่องจากในหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องน้าใช้ไม่เพียงพอ จึงอยากขอความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จัดน้าใช้ใส่ในถังประปาหมู่บ้านโดยส่งวันเว้นวัน
ครั้งละ ๓ เที่ยว ในหมู่บ้านมีถังน้าประปา ๘ ถัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้
ประชาชน
นางปภาวี เกยพุดซา สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๑
- ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลเป่าบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป
นายวิโรจน์ นามยา สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๗
- ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลเป่าบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย
นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๕
- หากจะดาเนินการเป่าบาดาลให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชดาเนินการเป่า
บ่อให้ครบทุกหมู่บ้าน หากหมู่บ้านไหนที่ไม่สามารถใช้บ่อบาดาลได้จะได้หาแนว
ทางแก้ไขในทางอื่น ๆ ต่อไป
นางแพรวพรรณ ย่อกลาง สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๙
- เนื่องจากตอนนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับมีการขนอ้อยเป็นจานวนมาก ทาให้
มีฝุ่นมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง จึงอยากให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช จัดรถบรรทุกน้ารถถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนต่อไป และให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชดาเนินการขอน้าโมลาส
เพื่อรดถนนให้ด้วย

นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้จัดทาหนังสือขอน้าโมลาสไม่ประมาณ ๒
หมู่บ้านแล้ว หากหมู่ไหนมีปัญหาเรื่องฝุ่นที่ติดต่อกับทางส่วนโยธาเพื่อจะได้ทา
หนังสือขอความอนุเคราห์น้าโมลาสต่อไป
นายทองตื่ม สระพิมาย สมาชิก อบต. จักราช หมู่ที่ ๑๔
- เมื่อทาหนังสือถึงทางโรงงานน้าตาล หรือฝ่ายจัดการไร่อ้อย จะมีเจ้าหน้าที่ออกมา
ทาแผนที่และขอเอกสารประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแนบไปด้วย
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ หากท่านรู้จักกับทางโรงงานน้าตาล หรือผู้จัดการ
ฝ่ายไร่อ้อย ให้ท่านช่วยเร่ง และติดตามเรื่องน้าโมลาสให้ด้วยเพื่อจะทาให้การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
นายอุทัย ยุทธทองหลาง สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ที่ ๓
- ออกให้ช่างออกไปตรวจดูทานบฝายกักเก็บน้าประปา หมู่ที่ ๓ เนื่องจากมีท่อน้า
แตก เพื่อให้จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- กรณีปัญหาเรื่องน้าใช้ น้าดื่ม อยากจะให้ทางหมู่บ้านแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช เพื่อจะได้วางแผนการออกแจกจ่ายน้า ส่วนปัญหาเรื่องฝุ่นละอองก็ให้
แจ้งความประสงค์กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เช่นกัน ส่วนกรณี
งบประมาณในการจัดซื้อน้ากับการประปา ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชขอ
หารือการตั้งงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การกาหนดการวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๗ ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป
นายอานวย ทนสระน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ให้ประธานสภาฯ นาปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาฯ
ได้กาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด
และมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
๒. ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสอง
สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่าวนตาบลและจะกาหนด แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยาย

เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
ประธานสภาฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม ในการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
กาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
มติที่ประชุม
กาหนด

๒๕๕๗ และ

ที่ประชุมสภาฯ มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี
๒๕๕๖
๓ สมัย และกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

- ประชุมสามัญ สมัยที่
๒
ระหว่างวันที่ ๑
- ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่
- ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑
- ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปประจาปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่
โดยมีระยะเวลาสมัยหนึ่ง ๆ ไม่เกิน
๑๕ วัน

– ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑ -๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจาปี ๒๕๕๗
จานวน ๓ ราย
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- สอบถามที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ประจาปี
๒๕๕๗ จานวน ๓ ราย
- นายสุพล พิมพ์ปรุ สมาชิก อบต. หมู่ ๔ เสนอ นายสมชาย ดาละกอ สมาชิก
อบต. หมู่ ๓ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายประกวด พูนศรี สมาชิก อบต.
หมู่ ๑๐ และ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ ๒
- นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓ เสนอ นายวศิน จิรวัฒธิติ
สมาชิก อบต. หมู่ ๕ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก
อบต. หมู่ ๔ และ นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๘
- นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓ เสนอ นายอุทัย ยุทธทองหลาง
สมาชิก อบต. หมู่ ๓ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก
อบต. หมู่ ๒ และ นายอารีย์ หล่วงทองหลาง สมาชิก อบต. หมู่ ๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ ต่อไปว่า มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก
หรือไม่
- เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมกา รตรวจรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ประกอบด้วย
๑. นายสมชาย ดาละกอ สมาชิก อบต. หมู่ ๓
๒. นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ ๕
๓. นายอุทัย ยุทธทองหลาง สมาชิก อบต. หมู่ ๓

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช
๔.๓ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จานวน ๓ คน
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- สอบถามที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ
- นายสมชาย ดาละกอ สมาชิก อบต. หมู่ ๓ เสนอ นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา
สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓ นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓ ขอถอนตัว
- นายจารึก ทาไถ สมาชิก อบต. หมู่ ๖ เสนอ นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก
อบต. หมู่ ๔ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ ๕
และ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ ๒
- นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๔ เสนอ นายทองตื่ม สระพิมาย สมาชิก
อบต. หมู่ ๑๔ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย สมาชิก อบต.
หมู่ ๘ และ นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ ๕
- นายสมศักดิ์ จิตทองหลาง สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ เสนอ นายสุบิน กองโส
สมาชิก อบต. หมู่ ๘ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก
อบต. หมู่ ๒ และ นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๔
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ ต่อไปว่า มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก
หรือไม่
- เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ประกอบด้วย
๑. นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๔
๒. นายทองตื่ม สระพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๑๔
๓. นายสุบิน กองโส สมาชิก อบต. หมู่ ๘
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ทั้งสามท่าน
๔.๔ คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช จานวน ๓ คน
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- สอบถามที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ ๕ เสนอ นายจารึก ทาไถ สมาชิก
อบต. หมู่ ๖ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต.
หมู่ ๑๓ และ นายประทีป พูนศรี สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒
- นายสมศักดิ์ จิตทองหลาง สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ เสนอ นายสุพล พิมพ์ปรุ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย สมาชิก
อบต. หมู่ ๘ และ นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ ๒
- นายสุพล พิมพ์ปรุ สมาชิก อบต. หมู่ ๔ เสนอ นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา

สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓ โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ นิทรัพย์
สมาชิก อบต. หมู่ ๑ และ นางออน แจกกลาง สมาชิก อบต. หมู่ ๕
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ ต่อไปว่า มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก
หรือไม่
- เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ประกอบด้วย
๑. นายจารึก ทาไถ สมาชิก อบต. หมู่
๖
๒. นายสุพล พิมพ์ปรุ สมาชิก อบต. หมู่
๔
๓. นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ทั้งสามท่าน
๔.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ และขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ และได้มีการโอนงบประมาณไปแล้ว ๓ ครั้ง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณไปแล้ว ๑ ครั้ง นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มีความจาเป็นที่จะโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ โอนเพิ่มเนื่องจาก โครงการที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
จึงขอยกเลิกโครงการ และตั้งจ่ายโครงการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ซึง่ การโอนเงิน และ
การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครั้งนี้
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ , ๒๙ รายละเอียดดังนี้
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔
สานักปลัด
โอนเพิ่ม
ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์

รายการที่ ๑
ครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดซื้อตู้โชว์ จานวน ๒ หลัง
- ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ จานวน ๒ หลัง ๆ ละ
๖,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(๐๐๑๑๐)งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) ตั้งจ่ายไปรายการใหม่
รายการที่ ๒
- จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
- ตัง้ ไว้ ๔,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รวมโอนเพิ่ม ๒ ราย เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐ บาท
ส่วนโยธา
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๗,๙๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน
๒,๑๐๐ บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) งบประมาณ ๒,๑๐๐ บาท
รวมโอนลด จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐ บาท
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ หน้า ๕๖-๕๗
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการที่ ๑
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑
ตู้เหล็ก
ข้อความเดิม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน ๔ หลัง หลังละ ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) คุณลักษณะดังนี้
เป็นตู้เหล็กขนาดสูง ๔ ฟุต
ข้อความใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน ๔ หลัง หลังละ ๓,๗๗๕ บาท
เป็นเงิน ๑๕,๑๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) คุณลักษณะดังนี้
- เป็นตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดกว้าง ๔ ฟุต
รายการที่ ๒
โต๊ะพร้อมเก้าอี้
ข้อความเดิม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด ชุดละ ๓,๗๐๐ บาท เป็น
เงิน ๓,๗๐๐ บาท
ข้อความใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด ชุดละ ๔,๙๐๐ บาท เป็น
เงิน ๔,๙๐๐ บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ และ
มีมติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
นี้
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
- ขอสอบถามโครงการทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะ
สามารถไปในช่วงไหน
นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓
- ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการทัศนศึกษาดูงาน

นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากช่วงนี้องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ยังไม่มี
ผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากการเลือกตั้งยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง อานาจของ
ผมในการปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สามารถทาได้เพียง
โครงการที่เป็นรายจ่ายประจา เช่น เงินเดือน ค่าตอบ และโครงการไหนที่เร่งด่วน
ที่มีความจาเป็น เท่านั้น จึงอยากให้ทางสมาชิกสภาฯ รอผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามา
ก่อนจะได้ดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ได้
นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
- ขอสอบถามโครงการพัฒนาหมู่บ้านจะดาเนินการได้ในช่วงไหน
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ชี้แจงว่าให้รอผู้บริหารท้องถิ่น เข้ามารับตาแหน่งก่อน
นายจารึก ทาไถ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
- สอบถามการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้) และการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มฯ
นางพัชนี แสนทวีสุข หัวหน้าสานักปลัด
- ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ต้องดาเนินงานมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี มีการดาเนินงานขึ้นทะเบียนกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องขึ้นทะเบียนกับสานักงานเกษตรอาเภอด้วย
และกลุ่มต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วให้กลุ่มจัดทาโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เพื่อที่จะสามารถนาเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วค่อยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนต่อไป
นางกชลัลน์ พลอยนุช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ขอเพิ่มเติมการทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจักราช ของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณที่ อบต.จักราช ตั้งไว้
หมู่บ้านและ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มปลูกอ้อย ปลูกมัน
สาปะหลัง ปลูกพริก เป็นต้น เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ยังไม่ตั้งงบประมาณไว้
จึงอยากให้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าว ได้จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมาที่องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เพื่อจะได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
นายจารึก ทาไถ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
- ต่อไปโครงการหรือการจะดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลจัก
ราช อยากให้แจ้งต่อประชุมทราบด้วย และให้ดาเนินการตามขั้นตอน
นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
- เสนอให้มีการบันทึกเสียง หรือบันทึกวีดีโอ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจักราช เพื่อสะดวกในการตรวจสอบต่อไป และสามารถจดจาได้
นายสมนึก สาพิมาย จากเรื่องต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกสอบถามกับสภาฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราช ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะได้ดาเนินการตามขั้นตอนให้กับทาง
สมาชิกสภาฯ และหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ต่อไป

นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- มีท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจะถามหรือเสนออะไรต่อ
ที่ประชุมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗ ณ บัดนี้
ปิดการประชุมเวลา

๑๒. ๕๐ น.

(ลงชื่อ)

อานวย ทนสระน้อย ผู้จดบันทึก
(นายอานวย ทนสระน้อย )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

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

ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗

ลงชื่อ.........................................................
(...................................................)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

