๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ - สกุล
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกาศ แดงสันเทียะ
นายปราโมทย์ ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
นายอานวย ปิ่นสันเทียะ
นายองอาจ เจิมขุนทด
นายวีระ เจิมขุนทด
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นายธีรชัย ช่วยงาน
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ
นายบุญยัง รัตนารักษ์

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๓
รองประธานสภา อบต.
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 ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางกัลยา เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ลากิจ
๒. นายมานพ ครึ้มสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ลากิจ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
สมเจต วิลัยสูงเนิน
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กาศ แดงสันเทียะ
ปราโมทย์ ช่วยงาน
เบญจวรรณ สงวนพงษ์
สมร ขึมสันเทียะ
เยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
รถจณี งิมสันเทียะ
อานวย ปิ่นสันเทียะ
องอาจ เจิมขุนทด
วีระ เจิมขุนทด
วิเชียร งัดสันเทียะ
ธีรชัย ช่วยงาน
กนิษฐา สมสันเทียะ
บุญยัง รัตนารักษ์

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

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

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

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

ตาแหน่ง

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มีผู้มาประชุม ๑๖ คน ไม่มา ๒ คน
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๓ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓

เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ขออ่านรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.บึงอ้อ
๑. ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
- เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหัก
เงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว ๒๑,๒๗๓,๒๖๑.๘๒ บาท
- สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย ๕,๙๑๓,๐๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๑๕,๓๖๐,๒๖๑.๘๒ บาท
- สารองงบบุคลากร (ประมาณ ๔ เดือน) ๓,๒๐๒,๙๓๖ บาท
- เงินสะสมคงเหลือ ๑๒,๑๕๗,๓๒๕.๘๒ บาท
- สารองร้อยละ ๑๐ % ของงบประมาณฯรายจ่ายประจาปี
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ ๘,๘๕๗,๓๒๕.๘๒ บาท
๒. ทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน
๑๘,๑๐๑,๕๔๕.๑๕ บาท
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) เงินตกเบิกคนพิการ ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ว ๓๐๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๑ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และแจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตั้งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินที่ได้รับการ
จัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้
จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ เพื่อเบิกจ่าย

๔

เบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิ จานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๖๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือน
กันยายน ๒๕๕๙ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้กับผู้พิการที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายสมร โมพันดุง จานวน ๗,๒๐๐ บาท
๒. นายพรม เจิมขุนทด จานวน ๗,๒๐๐ บาท
๓. ด.ช.ทยุติธร จงเจริญ จานวน ๗,๒๐๐ บาท
๔. นางดอกรัก มุลินันท์ จานวน ๕,๖๐๐ บาท
๕. นายบุญช่วย มุลินันท์ จานวน ๗,๒๐๐ บาท
๖. นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ จานวน ๗,๒๐๐ บาท
๗. นางหนูลับ ดอกสันเทียะ จานวน ๘๐๐ บาท
๘. นางสาวสุรัชลี พวกสันเทียะ จานวน ๘๐๐ บาท
๙. ด.ญ.วนัชพร แย้มจอหอ จานวน ๔,๐๐๐ บาท
๑๐.นายกังวาล เวินขุนทด จานวน ๘๐๐ บาท
๑๑.นางสร้อย ปอสูงเนิน จานวน ๘๐๐ บาท
๑๒.นางสะอาด โลพันดุง จานวน ๔,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน ๕๓,๖๐๐ บาท
ประธานสภาฯ - เชิญเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นางสาวปานสุดา ชุมศรี - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวปานสุดา ชุมศรี ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เงินตกเบิกจะจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
แต่ผู้พิการบางรายจะได้รับไม่เท่ากัน เนื่องจากได้มีการแก้ไขระเบียบใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณที่จะตกเบิก
ให้กับผู้พิการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แต่ได้จัดสรรยอดมาผิดสลับกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง จึงยังไม่ได้เบิกจ่ายให้กับผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อต้องขออนุมัติสภาฯ แล้วส่งหนังสือไปขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอนุมัติก่อน ส่วนงบประมาณที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาให้แล้วไม่ต้องส่งคืนกรณีที่มีเงินเหลือ ให้ตก
เป็นเงินสะสม มีผู้พิการบางรายที่เสียชีวิต เงินที่ตกเบิกจะตกเป็นของ
ทายาทต่อไป
ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมั่ยครับ

๕

- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการ

ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในครั้งนี้

ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
ไม่มี
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ

เห็นด้วย ๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ไม่มี
๒. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้อง
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง นายก
อบต.บึงอ้อ ขออ่านรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. โครงการวางท่อระบายน้าถนนสายเลียบเหมืองบึงอ้อ – บุระไหว หมู่ที่ ๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดาเนินการโดย วางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จานวน
๑๐ ท่อน ลงดิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร
๑๓ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดหนองกระทุ่ม – บึงกุ่มพะยา หมู่ที่ ๗
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดาเนินการโดย ลงหินคลุก
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร นาวรวม ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปริมาตรหินคลุก ๔๙๘ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๙,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการ ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
ไม่มี

๖

ประธานสภาฯ -

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นด้วย ๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง ไม่มา ไม่มี

๓. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ขออ่านรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ดังนี้

๗

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
โอนครั้งที่ 5/2562
แผนงาน

บริหาร
งานทั่วไป
บริหาร
งานทั่วไป

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/รายการ

บริหาร
ทั่วไป

งบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ลงทุน
งานบ้าน

รถตัดหญ้า 4 ล้อ
เข็นโครงเหล็ก

บริหาร
ทั่วไป

งานครัว
งบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า
ลงทุน
งานบ้าน แบบข้อแข็ง
งานครัว จานวน 2 เครื่อง

งาน

งบ

หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

25,000

25,000

25,000

-

0

0

0

19,000

+

19,000

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โอนลด (สานักปลัด)
รายการ รถตัดหญ้า 4 ล้อเข็นโครงเหล็ก
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (สานักปลัด)
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตั้งไว้ 19,000บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งจานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ปีปัจจุบัน)
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ดังนี้
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงาน บริหารงานทั่วไป00110 งาน งาน
บริหารทั่วไป 00111

๘

บริหาร
งานทั่วไป

บริหาร
งานทั่วไป
บริหาร
งานทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

งบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ลงทุน
สานักงาน

ตู้บานเลื่อนทึบ
จานวน 2 ตู้

0

บริหาร
ทั่วไป

ดาเนิน ค่าวัสดุ วัสดุ
งาน
คอมพิวเตอร์

บริหาร
ทั่วไป

เครื่องพิมพ์
งบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ Multifunction
ลงทุน

-

50,000

40,080

16,000

-

24,080

0

0

16,000

+

16,000

แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง

0

6,000

+

6,000

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (สานักปลัด)
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ ตู้บานเลื่อนทึบ ตั้งไว้ 6,000บาท
เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185 (กว้าง) x 410 (ลึก) x 879 (สูง) มิลลิเมตร
โครงตู้และบานประตูทาจากเหล็ก จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
00110งาน งานบริหารทั่วไป 00111

โอนลด (สานักปลัด)
รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (สานักปลัด)
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่องโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปีปัจจุบัน)
ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงาน บริหารงานทั่วไป00110
งาน งานบริหารทั่วไป 00111

๙

ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการ

ขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ยกมือ

ด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
ไม่มี
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นด้วย
๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย
ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ไม่มี
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต. ที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ประธานสภาฯ - มีใครซักถามอะไรเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา

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

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

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๔. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคม ให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
๕. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
๖. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

