บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม 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
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกาศ แดงสันเทียะ
นายปราโมทย์ ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
นายอานวย ปิ่นสันเทียะ
นายองอาจ เจิมขุนทด
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นายธีรชัย ช่วยงาน
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒
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 ๗
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ลาป่วย
๒. นายบุญยัง รัตนารักษ์ สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมูท่ ี่ ๙ ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

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

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

ตาแหน่ง

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

หมายเหตุ

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีผู้มาประชุม ๑๖ คน ไม่มา ๒ คน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
ผู้บริหาร ๓ คน พนักงาน อบต. ๒ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๒ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อได้กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกาหนดวันประชุม ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑ ๑๕
– สิงหาคม ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติทาบันทึกความตกลงการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลตาบลสูงเนิน

ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ
สานักงานเทศบาลตาบลสูงเนินได้มีหนังสือที่ นม ๕๗๓๐๔/ว ๑๑๖๙ ลงวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานยืนยันความประสงค์ทาบันทึกความตกลงการจัดการขยะ
มูลฝอยกับเทศบาลตาบลสูงเนิน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือกันจัดทา
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดให้เทศบาลตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพดาเนินการจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ Cluster สูงเนิน (Cluster ๓)
ดังนั้น เทศบาลตาบลสูงเนินจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อทาญัตติเสนอเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นเพื่อยืนยันบันทึกความตกลง ( MOU) การจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกับเทศบาลตาบลสูงเนิน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือกันจัดทา
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้เทศบาลตาบลสูงเนินเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติทาบันทึกความตกลงการจัดการ
ขยะมูลฝอยกับเทศบาลตาบลสูงเนิน ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๒ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การ ขออนุมัติทาบันทึกความตกลงการจัดการขยะมูลฝอยกับ
เทศบาลตาบลสูงเนิน ๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๒ คน
๒. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขานุการสภาฯ -

เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ
ขออ่านรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน

ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๒ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๒ คน

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

แผนงาน

งาน

งบ

หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เคหะและ งานบริหาร
บุคลากร เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน
ชุมชน
ทั่วไปเกีย่ วกับ
(ฝ่ายประจา)
เคหะและ
ชุมชน
อุตสาห
กรรรม
และการ
โยธา

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

งบลงทุน ค่าที่ดินและ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
สิ่งก่อสร้าง จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

โครงการ งบประมาณ งบประมาณ (+/-) จานวน งบประมา
/รายการ
อนุมัติ
ก่อนโอน
เงินที่โอน ณหลังโอน
-

-

๘๙๖,๖๐๐

๕๐,๐๐๐

คาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง

๓๐๐,๘๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๘๒๐ โอนลด (กองช่าง)

รายการ เงินเดือนพนักงาน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๐

๑๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม (กองช่าง)

รายการ ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐
บาท

๓. ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง นายก อบต.บึงอ้อ ขออ่าน
คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 51,671,801.95 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 21,687,841.88 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 18,101,545.15 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 4 โครงการ รวม 537,040.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จานวน 28,435,784.15 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

873,865.38

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

241,429.25

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

359,394.48

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

645.00

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

14,620,676.04

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

12,339,774.00

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 1,537,150.00 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 1,497,150.00 บาท
(4) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จานวน 40,000.00 บาท
(5) รายจ่ายจริง จานวน 18,744,114.40 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

6,108,744.00

บาท

งบบุคลากร

จานวน

7,260,479.80

บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

2,058,230.60

บาท

งบลงทุน

จานวน

1,964,000.00

บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00

บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

1,352,660.00

บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 1,497,150.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 409,000.00 บาท
(8) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(9) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
รายรับจริง

จานวน

267,092.16 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

191,646.52 บาท

กาไรสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินสะสม

จานวน

292,168.66 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

180,056.22 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จานวน

0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร

จานวน

569,334.07 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
รายรับจริง
ปี 2561

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

663,331.57

616,000.00

694,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

312,795.50

246,600.00

267,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

333,988.32

410,000.00

405,000.00

670.00

1,800.00

1,800.00

0.00

10,000.00

1,000.00

1,310,785.39

1,284,400.00

1,368,800.00

18,986,668.35

17,301,600.00 19,143,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 18,986,668.35 17,301,600.00 19,143,500.00
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

13,852,021.36

14,414,000.00 14,487,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 13,852,021.36 14,414,000.00 14,487,700.00
ท้องถิ่น
รวม 34,149,475.10 33,000,000.00 35,000,000.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

งบกลาง

7,926,904.00

9,235,455.00

9,662,318.00

งบบุคลากร

9,379,365.00

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ

10,956,645.00 10,569,885.00

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)

งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

3,261,441.45

6,904,900.00

7,447,697.00

204,930.00

3,380,000.00

4,955,100.00

20,000.00

20,000.00

25,000.00

2,609,636.23

2,503,000.00

2,340,000.00

23,402,276.68 33,000,000.00 35,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,761,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

110,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,573,982

แผนงานสาธารณสุข

518,000

แผนงานเคหะและชุมชน

3,097,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

107,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

320,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,700,000

แผนงานการเกษตร

150,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

9,662,318
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,000,000

นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาลินี ลับสูงเนิน ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ ขออ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,386,460 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
8,386,460 บาท
งบบุคลากร
รวม
6,101,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 1,713,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
3,703,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,827,800 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
210,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
257,340 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
360,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
จานวน
48,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
2,238,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
362,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
300,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
14,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
1,240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
จานวน
500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
จานวน
50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตยในตาบล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในโครงการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล

จานวน
200,000
จานวน
30,000
จานวน
150,000
รวม
305,000
จานวน
100,000
จานวน
10,000
จานวน
35,000
จานวน
30,000
จานวน
70,000
จานวน
10,000
จานวน
50,000
รวม
331,000
จานวน
250,000
จานวน
20,000
จานวน
1,000
จานวน
60,000
รวม
25,000
รวม
25,000
จานวน
25,000
รวม
22,000
รวม
22,000
จานวน 22,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,375,240 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม
2,375,240 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,414,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,414,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,372,440 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
890,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
200,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
จานวน
50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน
300,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
20,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
160,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
10,000 บาท
งบลงทุน
รวม
70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
70,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
30,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
40,800 บาท
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,000บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย
ให้แก่ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเครื่องดับเพลิง

รวม
รวม
รวม

110,000 บาท
110,000 บาท
50,000 บาท

จานวน
จานวน

10,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน
จานวน

60,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,700,785 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 1,700,785 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,229,985 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,229,985 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 707,985 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 432,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
จานวน
48,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
466,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
5,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
147,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
จานวน
20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
10,000 บาท
ค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล
จานวน
2,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
50,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
159,500 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
4,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปาค่าน้าบาดาล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน

55,000
50,000
5,000
4,300
4,300
4,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,823,197 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
3,823,197 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
1,663,197 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
504,150 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
318,500 บาท
(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
จานวน
93,500 บาท
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)(รายหัว)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสาหรับศูนย์ จานวน
62,150 บาท
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ค่าวัสดุ
รวม
1,159,047 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 1,159,047 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,160,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
2,160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อาหารกลางวัน
จานวน 2,160,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น50,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1).ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท
2).ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กประจาปี ตั้งไว้ 10,000 บาท
3).ค่าใช้จ่ายในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตั้งไว้ 10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

50,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 518,000บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
518,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
220,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
จานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเอดส์และหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จานวน 20,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 80,000 บาท
งบลงทุน
รวม
118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
118,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจานวน 2 เครื่อง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

จานวน

118,000 บาท

รวม
รวม

180,000 บาท
180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,067,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
3,067,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,824,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,824,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 953,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
24,000 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 721,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
จานวน
84,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
1,203,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 120,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
10,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรักษาที่สาธารณประโยชน์
จานวน
20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
จานวน
30,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
480,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
วัสดุอื่น
จานวน
5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
1,000 บาท
งบลงทุน
รวม
40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
30,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จานวน
10,000 บาท
เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน พร้อมดอกสว่านเจาะดิน
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
30,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
30,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน
จานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 107,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
107,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
107,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
107,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน
30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
จานวน
5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตาบลบึงอ้อ
จานวน
30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
จานวน
20,000 บาท
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตาบล

จานวน

2,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

รวม
รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท
200,000 บาท

จานวน 200,000 บาท
รวม
50,000 บาท
จานวน 50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
70,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
70,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน จานวน 50,000 บาท
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทียนพรรษาประจาปี
จานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
จานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ประจาปี
จานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน 5,000 บาท
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,700,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม 4,700,000 บาท
งบลงทุน
รวม 4,700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 4,600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบึงอ้อ-โนนตาล หมู่ที่ 1 รวม
400,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 8/1 หมู่ที่ 7
รวม
330,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรั้วและประตู พร้อมป้ายชื่อที่ทาการองค์การบริหารส่วน
รวม 1,100,000 บาท
ตาบลบึงอ้อ

4. โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
5. โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบค่าวิศวกรรับรองแบบ และค่าควบคุมงานก่อสร้าง

รวม
รวม

495,000 บาท
2,275,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น30,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม 30,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
จานวน 30,000 บาท
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 120,000บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม
รวม
รวม

120,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณบึงสาธารณะ (บึงอ้อ)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,662,318บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
9,662,318 บาท
งบกลาง
รวม
9,662,318 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
84,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
3,600 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
จานวน
150,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 7,125,600 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 1,488,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
6,000 บาท
สารองจ่าย
จานวน
500,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จานวน
100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
205,118 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ-กิจการประปา
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2563
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1,400
1,200
600
1,000
2.1 ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปา
1,400
1,200
600
1,000
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2,609.97
1,864.93 2,223.32
2,500
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2,609.97 1,864.93 2,223.32
2,500
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
228,880
222,414
189,268
190,000
4.1 รายได้จากการจาหน่ายน้า
228,880
222,414
189,268
190,000
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6. หมวดรายได้จากทุน
เงินช่วยเหลือ
150,000
50,000
100,000
150,000
1. เงินช่วยเหลือจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
150,000
50,000
100,000
150,000
รวมรายรับ 382,889.97 275,478.93 292,091.32 343,500

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ-กิจการประปา

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2563
236,128.84 165,477.70 279,682.44 343,500
20,000
รวมรายจ่าย 236,128.84 185,477.70 279,682.44 343,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

*********************
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 343,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองและเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (530000)

รวม 343,500 บาท

หมวดค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)(320400)

61,500 บาท
จานวน 21,500 บาท
จานวน 40,000 บาท

หมวดวัสดุ (533000)
วัสดุสานักงาน (330100)
และวิทยุ (330200)
จานวน 5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง (330600)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
วัสดุอื่นๆ (331700)

รวม 197,000 บาท
จานวน 2,000 บาทวัสดุไฟฟ้า
จานวน 30,000 บาท
จานวน 150,000 บาท
จานวน 10,000 บาท0 งาน กิจการประปา

00332

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ค่าไฟฟ้า (340100)

รวม

85,000 บาท
จานวน 85,000 บาท

ประธานสภาฯ พัก ๑๕ นาที ครับ
ประธานสภาฯ เชิญประชุมต่อครับ ใครมีอะไรซักถาม เชิญครับ
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
การตั้งงบประมาณในการดูแลและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านมั่ย
- งานเกษตรตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท อยากให้ตั้งเพิ่มเติมเพื่อดูแลเกษตรกร ฝากดูแลการทา
โครงการด้านเกษตร อยากให้ตั้งงบประมาณเพิ่ม
- สอบถามเรื่องกิจการประปาของเราว่า มีกาไรหรือขาดทุน
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ
การเพิ่มเติมงบประมาณจะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะตั้งคงเดิมหรือจะเพิ่มเติมมั่ย
ประธานสภาฯ
- ได้ให้เวลาสมาชิกสภา อบต.อภิปรายมาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖ ๓ ขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยกับร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วยกับร่างฯ ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๒ คน
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างฯ ๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ไม่มา ๒ คน
- ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ถามที่ประชุมว่า จะตั้งกรรมการ ๓ คน ๕ คน หรือ ๗
คน (ไม่เกิน ๗ คน)
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียนประธานสภาฯ กระผมนาย
ธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เสนอตั้ง
กรรมการ ๓ คน ขอผู้รับรอง
นายองอาจ เจิมขุนทด - เรียนประธานสภาฯ กระผมนาย
องอาจ เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
๖
ขอรับรอง
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ
ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
๔
ขอรับรอง
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มี นับ ๑ ๒ ๓ เป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างฯ มี ๓ คน เชิญเสนอชื่อคนที่ ๑
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียนประธานสภาฯ
กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘ เสนอ
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ขอผู้รับรอง
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ
ดิฉันนางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
๙
ขอรับรอง
นายวิเชียร งัดสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ
กระผมนายวิเชียร งัดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง
ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนออีกไหม นับ ๑ ๒ ๓ ต่อไปเสนอคนที่ ๒
x

นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ
ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เสนอ
นายองอาจ เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ขอผู้รับรอง
น.ส.เบญจวรรณ สงวนพงษ์ - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
ขอรับรอง
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ
กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
ขอรับรอง
ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนออีกไหม นับ ๑ ๒ ๓ ต่อไปเสนอคนที่ ๓
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด - เรียนประธานสภาฯ
ดิฉันนางกัลยา เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขอผู้รับรอง
นายปราโมทย์ ช่วยงาน - เรียนประธานสภาฯ กระผมนาย
ปราโมทย์ ช่วยงาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
๒
ขอรับรอง
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ครึ้มสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง
ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนออีกไหม นับ ๑ ๒ ๓ เป็นอันว่าทั้ง ๓ คน เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างฯ
- นาย พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ นาย องอาจ เจิมขุนทด นางสาวสมร ขึมสันเทียะ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ จึงขอนัดให้สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างฯ ให้
เสนอคาขอแปรได้ในวันที่ ๒- ๕ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖ ๒ เวลาราชการ ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. และนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมแปรญัตติ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖ ๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖ ๒ คณะกรรมการแปร
ญัตติทาหนังสือเสนอคาแปรให้ประธานทราบเพื่อส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งต่อไป ในวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
เลขานุการสภาฯ - หลังเลิกประชุมวันนี้
เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอนัดกรรมการแปรญัตติประชุมที่ห้องปลัด อบต.
เพื่อเลือกประธานฯ
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - ใครมีอะไร เชิญเสนอ
ครับ
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประเสริฐ กฤษรหมื่นไวย ตาแหน่ง รองนายก อบต.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมกันมา
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ
หมู่ที่ ๒ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. ให้หมู่บ้านโนนตาล
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
อยากเสนอให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงอ้อ
– โนนตาลใหญ่ ไม่ทราบว่าเสร็จ
เรียบร้อยรึยัง แต่ไหล่ทางเขายังทาไม่เสร็จสมบูรณ์

เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ
ถนนสายนี้ยังดาเนินการไม่เสร็จ ผู้รับเหมายังไม่ส่งมอบงาน
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยครับ ถ้าไม่มี ขอนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
- ปิดประชุมครับ
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

จ่ายจากเงินรายได้ ด้าน กา

