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-สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
----------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
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ชื่อ – สกุล
นายสาราญ ผายพิมาย
นายอานวย ทนสระน้อย
นางสาวนงลักษณ์ นิทรัพย์
นางปภาวี เกยพุดซา
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
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

ตาแหน่ง
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 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
สาราญ ผายพิมาย
อานวย ทนสระน้อย
นงลักษณ์ นิทรัพย์
ปภาวี เกยพุดซา
แสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
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
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ลาป่วย
- นายสุพล กาพุดกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๑๐ ติดภารกิจ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
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๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ – สกุล
นายภูษิต
แก้วมณี
นายประสิทธิ์ ย่อกลาง
นายนิพนธ์ พัฒศรี
นายโกมล บุญญพาพงศ์
นางอุษณารัตน์ ทองทวี
นางพัชนี
แสนทวีสุข
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นางกชลัลน์ พลอยนุช
นางณัฐพร วรรณจันทร์
นางสาวสุณิตา เหวนอก
นางนิติยา อ้อมทองหลาง
นายวุฒิพงศ์ นิลมัย
นางสาวสุกัญญา ดีทองหลาง

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
ครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ
ภูษิต แก้วมณี
ประสิทธิ์ ย่อกลาง
นิพนธ์ พัฒศรี
โกมล บุญญพาพงศ์
อุษณารัตน์ ทองทวี
พัชนี แสนทวีสุข
สุธาสินี ปะวะโน
กชลัลน์ พลอยนุช
ณัฐพร วรรณจันทร์
สุณิตา เหวนอก
นิติยา อ้อมทองหลาง
วุฒิพงศ์ นิลมัย
สุกัญญา ดีทองหลาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญาเชิญ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏองค์ประชุม มีสมาชิก
สภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๗ คน ไม่มาประชุม ๒ คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- นาย
สาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ และได้เชิญเลขานุการ
สภาฯ อ่านประกาศอาเภอจักราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์บริหารส่วนตาบลจักราช สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๗
นายอานวย ทนสระน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ประกาศอาเภอจักราช
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๗
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ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ขออนุมัติเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑๕ วัน เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจักราชแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ นายอาเภอจัก
ราช จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑๕ วัน ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยา สโรบล
( นายวิทยา สโรบล )
นายอาเภอจักราช

มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัย
แรก
ประจาปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานบันทึกการประชุมสภาฯ
ดังกล่าว จึงได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช แถลงนโยบายต่อที่ประชุม
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
-เรียนท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายภูษิต แก้วมณี ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ขอ
แถลงนโยบายในการเข้ารับตาแหน่งบริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
๑. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. จัดให้มีและพัฒนาถนนดิน เป็นถนนคอนกรีต
๓. จัดให้มีการบารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน
๔. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๖. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๘. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๙. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชน
๑๑. บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาธิบาล
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ราชการมอบหมาย จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ภูษิต แก้วมณี
(นายภูษิต แก้วมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะจัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ในเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งทาง อบต.จักราช คาดว่าจะจัดงานในวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๗
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ในการจัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ อยากจะเพิ่มการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ และกีฬาพื้นบ้าน (กีฬามหาสนุก) และช่วงเย็นมีการเลี้ยงอาหาร
อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ เสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรมด้วย
นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา ส.อบต. หมู่ ๑๓
- ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุก ขอเสนอไม่ให้มีการแข่งขันซักเช่อ เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
นายวันชัย ในพิมาย ส.อบต. หมู่ ๔
- สอบถามการเลี้ยงอาหารในช่วงเย็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ส.อบต. ผู้นาชุมชน
พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการที่ทางาน
ร่วมกัน ใช่หรือไม่
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ใช่ครับ และรูปแบบการจัดกิจกรรม ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายสุพล พิมพ์ปรุ ส.อบต. หมู่ ๔
-สอบถามการจัดสรรอุปกรณ์กีฬาของหมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
จะจัดสรรอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านเหมือนเดิมหรือไม่
นายประกวด พูนศรี ส.อบต. หมู่ ๑๐
-ขอเพิ่มเติม เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะจัดสรรอุปกรณ์กีฬา
ให้ทุกหมู่บ้าน เป็นประจาทุกปี เพื่อให้มีการซ้อมกีฬาเพื่อการแข่งขันรายการอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่แต่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจัดเท่านั้น
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
-ขอไปตรวจสอบงบประมาณก่อน และจะหาแนวทางในการจัดสรรอุปกรณ์กีฬาให้
ต่อไป ว่าจะสามารถโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ เป็นการโอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ได้หรือไม่ จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป
นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย ส.อบต. หมู่ที่ ๘
- ขอสอบถามโครงการทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๒
- เนื่องจากมติที่ประชุมสภาฯ ในโครงการนี้ มีมติให้ไปศึกษาดูงานมี ส.อบต
ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.จักราช
นายวศิน จิรวัฒธิติ ส.อบต. หมู่ ๕
- เสนอให้ยกเลิกโครงการนี้
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นายวันชัย ในพิมาย ส.อบต. หมู่ ๔
- เสนอให้ขอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ เลย
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์กาบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากโครงการทัศนศึกษาดูงาน มีงบประมาณคงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
การศึกษาดูงานน่าจะครอบคลุมคณะทางานทุกสวนร่วมกัน ทั้ง ส.อบต. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นาชุมชน ทุกภาคส่วน
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากตอนนี้ทางสมาชิกสภาองคากรบริหารส่วนตาบลจักราช ไม่ขอซักถาม
กับโครงการทัศนศึกษาดูงานในหลายประเด็น และทางสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช เสนอให้สอบถามความคิดเห็นของสภาฯ อีกครั้ง ซึ่ง
ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการทัศนศึกษาดูงาน
ประจาปี ๒๕๕๗
- ผลสรุปในการแสดงความคิดเห็นในโครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจาปี ๒๕๕๗
ให้ยกเลิกโครงการฯ จานวน ๑๒ เสียง
ไม่ให้ยกเลิกโครงการฯ จานวน ๔ เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑๐ เสียง
ไม่มาประชุม จานวน ๒ เสียง
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ทุกท่าน ร่วมงาน
ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดตะกุดเครือปลอก หมู่ ๓ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร ๘๐ ปี พระครูจักราชคณารักษ์ ๘๐ ปี พระครูจักราช
คณารักษ์ ซึ่งพระเดชพระคุณจะมีอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๗ นี้ ในโอกาสอันมงคล ศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั่วไป จึงร่วมกันสร้าง
อาคารขั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑ ชั้น งบประมาณในการก่อสร้าง
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นอนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ขอแนะนาคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช และขออ่านคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เรื่อง แต่งตั้งรองนายกและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๔ มาตรา
๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้
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องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายประสิทธิ์ ย่อกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. นางสาวแสงดาว เรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๓. นายนิพนธ์ พัฒศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ภูษิต แก้วมณี
นายภูษิต แก้วมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ซึ่งวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชด้วย ดังนี้
- นายประสิทธิ์ ย่อกลาง ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- นายนิพนธ์ พัฒศรี ตาแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- นางสาวแสงดาว เรือง ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ซึ่ง
วันนี้ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนื่องจากตอนนี้เวลา ประมาณ ๑๒.๓๐ น. แล้วจะพักรับประธานอาหารก่อน
หรือไม่
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ยังมีข้อหารือกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช อีกประมาณ ๑ เรื่อง
นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
- ให้ประชุมต่อไปเลยแล้วจะได้ปิดประชุมก่อนค่อยพักรับประทานอาหาร
- ที่ประชุมฯ เห็นด้วยในการประชุมต่อไปก่อน
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เรื่องการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลการสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๗ ผมขอถาม
ที่ประชุมจากเดิมที่มีการตั้งจุดบริการประชาชน ๒ จุด คือที่บริเวณหน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช และบริเวณสามแยกบ้านจักราช หมู่ที่ ๔ ซึ่งมี
การจัดจุดบริการประชาชน ๒ จุดเป็นประจาทุกปี เราจะยังคงไว้เป็น ๒ จุด
เหมือนเดิมหรือไม่
มติที่ประชุมฯ - เห็นว่าให้มีการตั้งจุดบริการประชาชนเป็นจุดเดียวคือทีบริเวณหน้าที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

~8~

-

เนื่องจากจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีระยะเวลา ๗ วัน จึงจะ
ขอจัดเวรยามวันละ ๒ หมู่บ้าน โดยใช้วิธีการจับสลากหมู่บ้านที่อยู่เวรจุดบริการ
ตามวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
ผลการจับสลากจัดเวรจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ –
๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านตะกุดเครือปลอก ม.๓ และ บ้านจักราช ม.๔
๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านโนนพฤกษ์ ม.๒ และ บ้านหนองนกกวัก ม.๗
๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านหนองคล้า ม.๑ และ บ้านโนนพะไล ม.๑๔
๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านโคกซาด ม.๖ และ บ้านหนองพฤกษ์ ม.๙
๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านหนองจอก ม.๑๐ และ บ้านสะพานถม ม.๑๒
๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านหนองพลวง ม.๘ และ บ้านโนนงิ้ว ม.๑๓
๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ บ้านหนองบัวกลาง ม.๕ และ บ้านน้าซับ ม.๑๑
นายวันชัย ในพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๔
- สอบถามการใช้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เริ่มดาเนินการได้เลยหรือไม่
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- แจ้งว่าสามารถดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๗ ได้เลยครับ
นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิก อบต. หมู่ ๕
- สอบถามปัญหาการเก็บค่าน้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
จัดเก็บค่าน้าประปา และการจัดการระบบน้าประปาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช หากมีแนวทางการแก้ไขจะแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบในโอกาส
ต่อไป
- การจัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
จะนัดประชุมการเตรียมงานอีกครั้งหนึ่ง
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- จากเรื่องต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกสอบถามกับสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราช และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราช จะได้ดาเนินการตามขั้นตอนให้กับทางสมาชิกสภาฯ และหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
และจะนามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
นายสาราญ ผายพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- มีท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจะถามหรือเสนออะไรต่อ
ที่ประชุมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ณ บัดนี้
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ปิดการประชุมเวลา

๑๓. ๕๐ น.

(ลงชื่อ)

อานวย ทนสระน้อย ผู้จดบันทึก
(นายอานวย ทนสระน้อย )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

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

ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗

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

