๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
นายกาศ แดงสันเทียะ
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
นายอานวย ปิ่นสันเทียะ
นายองอาจ เจิมขุนทด
นายวีระ เจิมขุนทด
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๓
รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
สมเจต วิลัยสูงเนิน
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กัลยา เอี่ยมสะอาด
กาศ แดงสันเทียะ
เบญจวรรณ สงวนพงษ์
สมร ขึมสันเทียะ
เยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
รถจณี งิมสันเทียะ
อานวย ปิ่นสันเทียะ
องอาจ เจิมขุนทด
วีระ เจิมขุนทด
มานพ ครึ้มสันเทียะ
วิเชียร งัดสันเทียะ
กนิษฐา สมสันเทียะ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายปราโมทย์ ช่วยงาน
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒ ลาป่วย
๒. นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
ลาป่วย
๓. นายบุญยัง รัตนารักษ์ สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙
ไม่มา

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นายสุริยา สีมารัตนาภรณ์
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

หมายเหตุ
ลายมือชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มานพ ปลอดสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล วันชัย ลับสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.
สุริยา สีมารัตนาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ มาลินี ลับสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการฯ
อัญชลี คณิตศิลป์

ตาแหน่ง

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีผู้มาประชุม ๑๕ คน ไม่มา ๑ คน ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๒ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
พิจารณาเพิ่มเติม จึงมีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๕ ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๖(๓) จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน
๑๕ วัน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)เพิ่มเติม
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาลินี ลับสูงเนิน ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออ่าน รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)เพิ่มเติม และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๓/๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติ เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฯ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๓ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๓ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๓ คน
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะซักถามมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี พักประชุม ๑๕ นาที เพื่อให้นายก อบต. ลงนามประกาศใช้แผนฯ
- พักเสร็จแล้ว เชิญครับ
๒. ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาลินี ลับสูงเนิน ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ขออ่าน รายละเอีย ดการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ

๔

- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๓ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๓ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้
๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๓ คน
๓. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
ปลัด อบต. สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา ได้มีสมาชิก
สภา อบต.ได้มายื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องปัญหาความเดือดร้อน
เกี่ยวกับถนนเป็นฝุ่นละออง เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรลาบาก
นายก อบต.เลยสั่งการให้คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนออกไปตรวจสอบ
คณะกรรมการฯเสนอความเห็นให้นายก อบต.จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นายก อบต.ได้ทาหนังสือถึง
นายอาเภอขามทะเลสอ เรื่องขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประชุมสภาฯในครั้งนี้
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๕

(๓) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
ข้อมูลเงินสะสม/สารองจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
- เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหัก
เงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว จานวน
๒๑,๖๘๒,๒๖๑.๘๒ บาท
- สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน
๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวน ๒๑,๑๙๐,๒๖๑.๘๒ บาท
- สารองงบบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน) จานวน ๕,๐๑๒,๙๐๔.๐๐ บาท
- เงินสะสมคงเหลือ จานวน ๑๖,๑๗๗,๓๕๗.๘๒ บาท
- สารองร้อยละ ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน
๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน ๑๒,๘๗๗,๓๕๗.๘๒ บาท
ทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จานวน
๑๘,๑๐๑,๕๔๕.๑๕ บาท
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงอ้อ ขออ่านรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามมั่ยครับ
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
ที่ดิฉันทาหนังสือร้องเรียนมามีถนนสองสายแต่มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพียงสายเดียว

๖

เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ถนนอีกสายที่ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม อาจจะ
เพราะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ข้างเคียงไม่ยอมขยายถนน อบต.จึงดาเนินการ
ไม่ได้
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔ ถนนซอย ๓ ระดับของถนนต่า เมื่อฝน
ตกลงมาน้าจะขังถนน อยากให้ปรับปรุงให้ถนนสูงขึ้น ต้องการให้จ่ายขาด
เงินสะสมเพิ่มเติมได้หรือไม่
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ อาจจะต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมในคราวหน้า เพราะ
ถนนที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว
ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมั่ยครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใด
เห็นด้วยกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๓ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๓ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ในครั้งนี้
๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๓ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงอ้อ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่อนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสมในครั้งนี้
- ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอาเภอ
ขามทะเลสอ
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เอสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตาบล
บึงอ้อ
- ถนนสายหลังโรงเรียนเชื่อมต่อพันดุง-บึงอ้อ มีการก่อสร้างท่อระบายน้า
ทาให้ถนนทรุดตัว รถเล็กสัญจรไปมายากลาบาก อยากให้ อบต.ไป
ตรวจสอบ

๗

นายมานพ ครึ้มสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ครึ้มสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๗ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ที่อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ใกล้ถึงเดือนเมษายนแล้ว อยากฝากเรื่องการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ซ่อมแซมถนนสายคุ้มเนินทอง
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย ตาแหน่ง
รองนายก อบต.บึงอ้อ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่อนุมัติการ
จ่ายขาดเงินสะสม
นายองอาจ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายองอาจ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขอคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ถนนสายหนองไข่เน่ายังไม่ได้รับการซ่อมแซม
- อยากให้หางบประมาณเกรดเกลี่ยถนน
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณท่านนายก และสมาชิกสภา อบต.ที่
จัดหางบประมาณมาทาถนนสายบึงอ้อ – โนนตาล หมู่ ๒ แต่ยังไม่สุดสาย
อยากจะของบประมาณมาทาเพิ่มให้สุดสาย
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง อยากให้ซ่อมแซมชาวบ้าน
เดือดร้อนมาก
เลขานุการสภาฯ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ กระผมได้ไปอบรมที่คลองไผ่ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จะปรึกษาที่ประชุมว่า จะใช้พื้นที่หมู่ที่ ๑ ดาเนินโครงการฯ ซึ่งจะได้หารือ
ต่อในการประชุมครั้งต่อไปครับ
ประธานสภาฯ - มีใครซักถามอะไรเพิ่มเติมมั่ยครับ ถ้าไม่มีขอนัดประชุมครั้งต่อไป ใน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.บึงอ้อ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(สมเจต วิลัยสูงเนิน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

๘

ตรวจถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) วีระ เจิมขุนทด
(นายวีระ เจิมขุนทด)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมร ขึมสันเทียะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมร ขึมสันเทียะ)
(ลงชื่อ) วิเชียร งัดสันเทียะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิเชียร งัดสันเทียะ)
(ลงชื่อ)

บุญส่ง เชิดสูงเนิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

๙
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๑๕

