รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
......................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายสังเวย
๒. นายรุน
๓. นางกมลพร
๔. นายบรรพต
๕. นายยงยุทธ์
๖. นายนเรศ
๗. นายวชิระ
๘. นายสุธีร์
๙. นายจรัญ
๑๐. นายทนงค์
๑๑. นายณรงค์
๑๒. นายอรุณ
๑๓. นายคะเนตร์
๑๔. นางเอ็นดู
๑๕. นางเสาวรส

โตจริง
นาคพรม
รัชนีวิลัย
อิ่มสมบัติ
พรน้อย
คงพลู
อ่องเมือง
เริ่มจา
ไก่แก้ว
รุ้งกระดี่
แกมทอง
สมเคราะห์
ยี่โถ
อินทะโฉม
ศรเพชร

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
รองประธานสภาอบต.คลองกระจง
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายมนตรี
๒. นายเอกสิทธิ
๓. นายสมิง
๔. นายเกษม
๕. นางสาวปราณี
๖. นางสาวเนาวรัตน์
๗. นางสาวรัชดา
๘. นางจินตนา
๙. นางสาวเบญจมาศ

พร้อมวงศ์
วงกลม
ไก่แก้ว
เข็มทอง
สีปา
สั่งสอน
เลขวรรณวิจิตร
ศรีสวัสดิ์
เจี้ยมกลิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุข

๑
๒
๖
๕
๗
๒
๙
๙
๘
๔
๖
๔

๑๐. นายนัฐพล
๑๑. นางณัฐชยา
๑๒. นายภาคิณ

นาคจันทร์
ไขแจ้ง
แท่นมณี

นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
/เริ่มประชุม...
-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสังเวย โตจริง ตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกระจง กล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ สมาชิกสภา อบต.คลองกระจง หมู่ที่ ๓ ขอลาออก
- ตามหนั ง สื อ อ าเภอสวรรคโลก ที่ ส ท ๐๐๒๓.๑๑/๑๗๙ ลงวั น ที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
ขอลาออกจากตาแหน่งคือ นายภานุพล อินวงศ์ เพื่อไปดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม
ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
อบต.คลองกระจง สมั ย ที่ ๔ ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม
๒๕๖๐ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุม หรือไม่
ถ้าไม่มีขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ รับรองการการประชุมสภาอบต. คลองกระจง
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๑
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - ให้ฝ่ายเลขานุการสภาอบต.คลองกระจง ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๑
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง - ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับ ที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปี ห นึ่ งให้ มีส มั ย
ประชุมสามัญ สองสมัย หรือหลายสมัยแล้ วแต่ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าหนด และประกอบกั บ ระเบี ย บ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ๒๑การกาหนดจานวนสมั ย
ประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัด
ไป และระยะเวลาของสมัยประชุ มสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
/เมื่อสภาท้องถิ่น...
-๓-

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
นางเสาวรส ศรเพชร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
ที่ประชุม

เมื่อสภาท้องถิ่นมี มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาประกาศของ
สภาท้ องถิ่น พร้อมทั้งปิด ประกาศไว้ในที่เปิด เผย ณ ส านัก งานองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ ไม่ ได้ ก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ไว้ หรือ ไม่ ได้
กาหนดวัน เริ่มประชุม สามัญ ประจาปี ส มั ยแรกในปี ถั ดไปไว้ หรือมีค วาม
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ ประจาปีที่กาหนดไว้แล้ วให้ ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
- ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เสนอว่าจะมีสมัยประชุม สมัยสามัญกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปี ๒๕๖๑ นี้จะเริ่มเมื่อใด และมีกาหนดกี่วัน
- ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๔ สมัย ดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มีกาหนดแต่ละสมัย จานวน ๑๕ วัน โดยมีผู้รับรอง จานวน ๒ คน คือ
๑. นายยงยุทธ์ พรน้อย
๒. นายจรัญ ไก่แก้ว
- มีสมาชิกสภาฯท่านใด ที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๑
จานวน ๔ สมัย ดังนี้

๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มีกาหนดแต่ละสมัย จานวน ๑๕ วัน
๓.๒ การกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๒
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - การกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๒ ขอเชิญฝ่าย
เลขานุ ก ารสภาอบต.คลองกระจง ชี้ แ จงระเบี ย บข้ อ กฎหมายเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาร่วมกันต่อไป
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกาหนด
จานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี
/สมัยแรกของ...
-๔-

นายคะเนตร์ ยี่โถ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔

ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมพิจารณาการ
กาหนดสมัยแรกของปี ๒๕๖๒
- ขอเสนอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผู้รับรอง จานวน ๒ คน คือ
๑. นางเอ็นดู อินทะโฉม
๒. นางเสาวรส ศรเพชร
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - คัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจาปี ๒๕๖๐ ขอเชิญฝ่าย
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาร่วมกันต่อไป
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

นายวชิระ อ่องเมือง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

นางเอ็นดู อินทะโฉม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
นายสุธีร์ เริ่มจา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการ
ประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทาสาเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น....ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เสนอชื่อสมาชิกฯ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอจานวนกี่คน
- ขอเสนอจานวน ๓ คน คนที่ ๑ เสนอ นายสุธีร์ เริ่มจา
โดยมีผู้รับรอง จานวน ๒ คน คือ
๑. นายคะเนตร ยี่โถ
๒. นางเสาวรส ศรเพชร
- ขอเสนอคนที่ ๒ เสนอ นายนเรศ คงพลู
โดยมีผู้รับรอง จานวน ๒ คน คือ
๑. นายบรรพต อิ่มสมบัติ
๒. นายอรุณ สมเคราะห์
- ขอเสนอคนที่ ๓ เสนอ นายทนงค์ รุ้งกระดี่
โดยมีผู้รับรอง จานวน ๒ คน คือ
๑. นายวิชระ อ่องเมือง
๒. นายณรงค์ แกมทอง
/ที่ประชุม...
-๕-

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอ
จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นายสุธีร์ เริ่มจา
๒. นายนเรศ คงพลู
๓. นายทนงค์ รุ้งกระดี่

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
๔.๑ การจ่ายขาดเงิน สะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑
โครงการ คื อ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเส้ น ทางคมนาคมภายในต าบล
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- เชิญนายมนตรี พร้อมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง

ประธานสภาอบต.คลองกระจง

นายก อบต.คลองกระจง

ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน ๑ โครงการ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตาบล
ของตาบลคลองกระจง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- ด้วยอบต. คลองกระจง ได้ รับการร้องขอจากประชาชนในหมู่ที่ ๑ ถึง ๙
ว่าต้องการให้ อบต. คลองกระจง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
ของตาบลคลองกระจง เนื่องจากมีสภาพชารุด การคมนาคมไม่สะดวก อาจ
เกิดอันตรายในการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอ
ชี้ แ จงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๑
โครงการ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้ นทางคมนาคมภายในตาบล ปรับปรุง
ซ่อ มแซมเส้ น ทางคมนาคมภายในต าบล งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปริมาณงานคือ ปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๔ ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอียดตามประมาณการที่กาหนดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ แบบ
ปร.๖) ที่แจกให้ทุกท่าน จัดสรรตามความจาเป็นให้ครบทั้ง ๙ หมู่บ้านที่มี
ความเดือดร้อน จึงจาเป็นต้องกระจายให้ครบทุกเส้นทาง และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.25๕8 ข้ อ 89 องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น อาจใช้ จ่ ายเงิน สะสมได้ โดยได้ รับ อนุ มั ติ จากสภาท้ อ งถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้า ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัด
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนทั้ งนี้ ต้ อ งไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/ต้องดาเนิน...
-๖ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่
จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเส้ น ทางคมนาคมภายในต าบล อยู่ ใ น
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของ
อบต.คลองกระจง หน้าที่ ๗ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ ๕ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตาบล ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑
จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และรายงานเงิน สารองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 1๙ มกราคม 25๖๑
จานวน 1๖,๘๕2,๒๐๒.๖๔ บาท ส ารองงบบุ คลากร (๖ เดือน) จานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สารองจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (๓
เดือน) จานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินสะสมคงเหลือ ๗,๓๕๒,๒๐๒.๒๖
บาท สารองกรณีสาธารณภัย ๑๐% จานวน 7๓๕,๒๒0.๒๖ บาท คงเหลือ
เงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน ๖,๖๑๖,๙๘๒.๓๘ บาท ทุนสารองเงิน
สะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จานวน ๑๒,๓๓๕,๖1๐.๖๒ บาท
ในครั้งนี้ขอจ่ายจากเงินสะสม ซึ่งเป็นอานาจของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองกระจง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๖,๖๑๖,๙๘๒.๓๘ บาท (หกล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)
- อบต.คลองกระจง จะด าเนิ น การโครงการใดๆ ก็ ต ามจะต้ อ งมี อ ยู่ ใ น
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและชั ด เจน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตาบล งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองกระจง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการปรับ ปรุงซ่อ มแซมเส้ น ทางคมนาคมภายในต าบล งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
/๔.๒ การโอน...
-๗-

๔.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - เชิญนายมนตรี พร้อมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง

นายก อบต.คลองกระจง

ปลัดอบต.คลองกระจง

ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
- การโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการเครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า จ านวน ๒ เครื่ อ ง
งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท (ห้ าพั น หกร้อยบาทถ้ว น) โดยให้ ป ลั ด อบต.
คลองกระจง ชี้แจงรายละเอียด
- ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กองคลั ง ขอโอนไปตั้ง
รายการใหม่ เหตุผลความจาเป็นที่ขอโอน มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๘๐๐ บาท มีกาลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า ๑๕ นาที (หน้า ๗/๒๔) งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท จากเดิมใน
ข้อบัญญัติฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๘๐๐ บาท มี
กาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) สามารถสารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที (หน้า ๗/๒๔) งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท (ห้า
พันหกร้อยบาทถ้วน)
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
สารองไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อย
บาทถ้วน)
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการเครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า
จานวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
/๔.๓ การแก้ไข...
-๘-

๔.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวด
ค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทค่าครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ จานวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - เชิญนายมนตรี พร้อมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
ชี้แ จงรายละเอี ย ด การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ จานวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท
นายก อบต.คลองกระจง
- การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน
๓ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท โดยให้ปลัดอบต.คลองกระจง ชี้แจง
รายละเอียด
ปลัดอบต.คลองกระจง
- ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กองคลัง
ขอเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงเหตุผ ลความจ าเป็ น ที่ ข อเปลี่ ย นแปลงคาชี้ แ จง
เนื่องจากรายละเอียดไม่ถูกต้องตรงกั น คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริห ารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จานวน ๓ เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ห รือชนิด LED ขาวดา(๑๘ หน้า/นาที)
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท ความละเอียดในการพิมพ์ไม้น้อยกว่า
๖๐๐*๖๐๐ dpi ความเร็ ว ในการพิ ม พ์ ร่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ หน้ า /นาที
(ppm) หน่ วยความจา(Memory) ขนาดไม่ น้อยกว่า ๘ MB ช่องเชื่อมต่ อ
(interface) แบบ Parallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑
ช่อง สามารถใช้ได้กับ A๔ Letter LegalและCustom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท(เก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) (หน้าที่ ๗/๒๔) ตามข้อบัญ ญั ติ ฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
จากจานวน ๒ เครื่อง เป็น ๓ เครื่อง รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเดิม
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้
แจงงบประมาณ ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอม
พิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐
บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณราย
จ่ายประจาปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง

พิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)
/ระเบียบวาระ...
-๙ระเบียบวาระที่ ๕
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
นายก อบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การแนะนาเจ้าหน้าที่ อบต.คลองกระจง บรรจุใหม่
-ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ตาแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ จานวน ๔ ท่าน ดังนี้
-สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.คลองกระจงทุกท่าน ดิฉันนางสาวเบญจมาศ
เจี้ยมกลิ่น ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มาดูแลงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของ อบต.คลองกระจง ภูมิลาเนาเป็นคนจังหวั ดอุตรดิตถ์ ขอให้
ทุกท่านช่วยแนะนาด้วยคะ
-สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.คลองกระจงทุกท่าน ผมนายนัฐพล นาคจันทร์
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา มาดูแลงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของ อบต.คลองกระจง ภูมิลาเนาเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้ทุกท่านช่วย
แนะนาด้วยครับ
-สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.คลองกระจงทุกท่าน ดิฉันนางณั ฐชยา ไขแจ้ง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มาดูแลงานด้านการจัดเก็บรายได้กอง
คลังของ อบต.คลองกระจง ภูมิลาเนาเป็นคนอาเภอทุ่งเสลี่ยม ขอให้ทุกท่าน
ช่วยแนะนาด้วยคะ
-สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.คลองกระจงทุกท่าน ผมนายภาคิณ แท่นมณี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาดูแลงานด้านงาน
ป้องกัน สานักปลัดของอบต.คลองกระจง ภูมิลาเนาเป็นคนตาบลป่ากุมเกาะ
ขอให้ทุกท่านช่วยแนะนาด้วยคะ
-รับทราบ
๕.๒ การสารวจข้อมูลการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
- เชิ ญ ท่ า นนายกมนตรี พร้ อ มวงศ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- การสารวจข้อมูลการดารงชีวิตอยู่ ของผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการทาฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน เป็นฐานข้อ มูล
เบื้องต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอานุ โดยส่งข้อมูลคืน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รับทราบ

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
นายก อบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
นายก อบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ประธานสภาอบต.คลองกระจง

๕.๓ การมอบแว่นตา (สายตายาว) แก่ผู้สูงอายุ
- เชิ ญ ท่ า นนายกมนตรี พร้ อ มวงศ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- ด้วยสโมสรโรตารี่สวรรคโลก จัดโครงการเนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้ง
สโมสรโรตารี่สวรรคโลกครบรอบ ๕๐ ปี โดยการมอบแว่นตา (สายตายาว)
แก่ ผู้ สู งอายุ ต าบลละ ๑๐๐ อั น ในวั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เวลา
๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมอาเภอสวรรคโลก โดยคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้าน มอบ
/ให้ผู้สูงอายุ...
-๑๐ให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน เห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้ บ กพร่ อ งทางสายตา ไว้ ส าหรั บ การอ่ า น ลดภาระ
ค่าใช้ จ่ายในการจัด ซื้อแว่นตา และขอความร่วมมื อท่ านสมาชิก ฯ รับ ส่ ง
ผู้สูงอายุด้วย
รับทราบ
๕.๔ การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน เพื่อจัดทา
ระบบแผ่นที่ทางสังคม (Social Map)
- เชิ ญ ท่ า นนายกมนตรี พร้ อ มวงศ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- ด้วยทางพัฒนาสังคมสุโขทัย ได้ชี้แจงในวันประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในการการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมรายครัวเรือน เพื่อจัดทาระบบแผ่นที่ทางสังคม (Social Map)
เป้าหมายคือผู้ลงทะเบียนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกานันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้รับเรื่องและดาเนินการประสานชาวบ้านในการเตรียมเอกสาร และนัด
วันจัดเก็บข้อมูล พร้อมสถานที่ ทางอบต.คลองกระจง เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนจัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล ตรวจความถูกต้อง และรวบรวมข้อมูล นาส่ง
พัฒนาสังคมสุโขทัย ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และขอความ
ร่วมมือท่านช่วยประสานเรื่องวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลของ
แต่ละหมู่ พร้อมช่วยเก็บรวบรวมแบบด้วย
รับทราบ
๕.๕ ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ระดับ
จังหวัด
- เชิ ญ ท่ า นนายกมนตรี พร้ อ มวงศ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว

นายก อบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

- ด้ ว ยกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ แ จ้ งการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ระเบี ยบของชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นระเบียบ
ชมรมแม่ บ้านท้อ งถิ่น ไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และในระเบี ยบก าหนดให้ มี การ
จั ด ตั้ ง ชมรมแม่ บ้ า นท้ อ งถิ่ น ไทย ระดั บ จั ง หวั ด ขึ้ น โดยขอความร่ ว มมื อ
ประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนภริ ย าของผู้ บ ริ ห าร ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห าร ที่ ป รึ ก ษา
เลขานุการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุภ าพสตรี รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ค่าสมัคร
สมาชิกสามัญตลอดชีพ ๕๐๐ บาท ชาระครั้งเดียว รายปี ๑๐๐ บาท ชาระ
ทุ ก ปี แนบส าเนาบั ต รประชาชนหรือ ส าเนาบั ต รข้ าราชการ และส าเนา
ทะเบียนบ้าน ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่สานักปลัด
รับทราบ
/๕.๖ การรับ...
-๑๑-

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
ปลัด อบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

๕.๖ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
- เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อทาหน้าที่ด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยให้มีจานวนครัวเรือนร้อยละ ๕๐ เข้าร่วมเครือข่าย จึงเชิญชวน
ท่านร่วมเป็นสมาชิก และประชาสัมพันธ์ผู้สนใจในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ
ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับทราบ
๕.๗ การประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
- เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง จะดาเนิน การประชุมประชา
คมเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และวางแผนพัฒ นา รวมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการ
ความจาเป็นเร่งด่วนของประชาชน เพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยกาหนดการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ดังนี้
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกรง
ทอง ได้แก่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑
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วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๖
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๗
และระดั บ ตาบล ในวัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์วัดคลองกระจง โดยจะส่งหนังสือให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
รับทราบ
๕.๘ การร่วมขบวนแห่น างสงกรานต์ ประเพณี สงกรานต์แ ละเทศกาล
อาหารเมืองสวรรคโลก ประจาปี ๒๕๖๑
- เชิ ญ ท่ า นนายกมนตรี พร้ อ มวงศ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- กิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหาร
เมื อ งสวรรคโลก ประจ าปี ๒๕๖๑ ทุ ก ปี ต าบลคลองกระจงของเราร่ ว ม
กิจกรรมนี้ มาโดยตลอด ปีนี้ก็ขอความร่วมมือจากทุกท่ านด้วย และให้กอง
การศึกษาฯ ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
รับทราบ
/๕.๙ กิจกรรม...
-๑๒-

๕.๙ กิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตาบลคลองกระจง
ประธานสภาอบต.คลองกระจง - เชิญผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าว
ผอ.กองการศึกษาฯ
- ขอชี้แ จงจะด าเนิ น การจัด กิ จกรรมโครงการจัด การแข่งขัน กี ฬ าภายใน
ตาบลคลองกระจง ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท จะให้ ทาง อบต.จัด
พร้ อ มกี ฬ าฟุ ต ซอลบ้ านกรงทองหรือ ไม่ เพราะฟุ ต ซอลบ้ านกรงทองจั ด
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีกีฬาประเภทใด สถานที่
ตรงไหน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
- เสนอจัดกิจกรรมเอง ใช้สนามโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
ประธานสภา อบต.คลองกระจง - จัดกิจกรรมสั กกลางเดือนมีนาคม กีฬาพื้นบ้านเสนอปั้มลูกโป่ง วิ่งกาบ
หมาก หรือเกมอื่นๆ ให้มีความสนุกสนานเฮฮากัน ฟุตบอลคู่พิเศษ เชิญผู้นา
ท้องที่ร่วมแข่งขันกับทาง อบต.
ผอ.กองการศึกษาฯ
- น่าจะจัดประมาณกลางเดือนมีนาคม ช่วงเดือนนี้มีกิจกรรมหลากหลาย
แล้ ว และจะได้ ติ ด ต่ อ กั บ กรรมการตั ด สิ น กี ฬ าของอ าเภอ แล้ ว จะแจ้ ง ที่
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ประชุมอีกครั้ง เรื่องของกติกาต่างๆ จะจัดรูปแบบผสมชายและหญิง เพราะ
บางหมู่มีคนน้อย
รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกมลพร รัชนีวิลัย)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสังเวย โตจริง)
ตาแหน่ง ประธานสภาอบต.คลองกระจง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายนเรศ คงพูล)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ
(นายสุธีร์ เริ่มจา)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗

(นายทนงค์ รุ้งกระดี่)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙

