๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
๒ จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
๓ นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
๔ นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
๕ นายกาศ แดงสันเทียะ
๖ นายปราโมทย์ ช่วยงาน
๗ นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
๘ นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
๙ นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
๑๐ นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
๑๑ นายองอาจ เจิมขุนทด
๑๒ นายวีระ เจิมขุนทด
๑๓ นายวิเชียร งัดสันเทียะ
๑๔ นายบุญยัง รัตนารักษ์
๑๕ 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 ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอานวย ปิ่นสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ลาป่วย
๒. นายมานพ ครึ้มสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๕ ลากิจ
๓. นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙ ลาป่วย

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายมานพ ปลอดสันเทียะ
๒ นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
๓ นายวันชัย ลับสันเทียะ
๔ นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
๕ นายอานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์
๖ นางนภัสกร ไขพันดุง
๗ นางจิศราภรณ์ วงค์สุวรรณ
๘ นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ
นักวิชาการเกษตรฯ
เจ้าพนักงานธุรการฯ

ลายมือชื่อ
มานพ ปลอดสันเทียะ
วันชัย ลับสันเทียะ
วันชัย ลับสันเทียะ
ชโนทัย ลับสูงเนิน

หมายเหตุ

อานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์

นภัสกร ไขพันดุง
จิศราภรณ์ วงค์สุวรรณ
อัญชลี คณิตศิลป์

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ๒ มีผู้มาประชุม ๑ ๕ คน ไม่มา ๓ คน
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ๓ คน พนักงาน อบต. ๕ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖ ๒
มีกาหนดวันประชุม ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัด จากชื่อ“วัดกุ่มพะยา” เปลี่ยนเป็นชื่อ
“วัดคุ้มพระยาทรงธรรม”
ประธานสภาฯ - เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ได้รับหนังสือจากพระครูปัญญารัตโนภาส เจ้าอาวาสวัด
กุ่มพะยาเรื่องขอเปลี่ยนชื่อวัด เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อพิจารณาการจะขอเปลี่ยนชื่อวัด จากเดิมชื่อ วัดกุ่มพะยา
เปลี่ยนเป็นชื่อ วัดคุ้ม พระยาทรงธรรม ในการพิจารณาในครั้งนี้มีการ
ประชุมประชาคมของหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวสมร ขึมสันเทียะ ตาแหน่ง รอง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ คุณจักรพงศ์ ปิติพรสมฤทธิ์ ผู้ที่สร้างวัด
กุ่มพะยา จะขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อ วัดคุ้มพระทรงธรรม และขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุม สภาฯ เพื่อจะได้เสนอเรื่องไปที่อาเภอต่อไป
ความหมายของชื่อวัด คุ้ม แปลว่า วัง การดูแล การรักษา พระยา
แปลว่า ผู้มีอานาจ ทรงธรรมคือ ผู้รักษาศีล มีธรรมที่ดีในการดาเนินชีวิต
รวมเป็น วัดที่เกิดจากความศรัทธาของพระยาทรงธรรมที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานให้พระพุทธศาสนา ยืนยาวตราบห้าพันปีตาม
พุทธทานาย
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีขอมติครับ
ประธานสภาฯ - ท่านใดเห็นด้วยกับ
การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัด จากชื่อ“วัดกุ่มพะยา”
เปลี่ยนเป็นชื่อ“วัดคุ้มพระยาทรงธรรม” ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ไม่มี
ประธานสภาฯ - สรุป สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
มีมติเห็นชอบในการ ขออนุญาต
เปลี่ยนชื่อวัด จากชื่อ “วัดกุ่มพะยา” เปลี่ยนเป็นชื่อ “วัดคุ้มพระยาทรงธรรม”
มีมติเห็นด้วย ๑๔ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ๑ คน

๔

๒. ขออนุมัติสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้เสนอญัตติ
เรื่อง การสมัครเข้าร่วม พระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) เมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยขอ
ความเห็นชอบในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) มีผู้มาประชุม ๑๘ คน ไม่มา ๑ คน ผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๔ คน โดยมติที่ประชุมสภาฯ
ยกมือเห็นด้วย ๑๖ คน งดออกเสียง ๑ คน ไม่มา ๑ คน
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพือชันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เมื่อวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และติดตามความคืบหน้าเรื่อง รหัสของหน่วยงานที่
สมัครเข้าร่วมโครงการจากสานักพระราชวัง จึงทราบว่า มติที่ประชุมสภาฯ
ของเรื่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์ ต้องเป็น
มติที่เป็นเอกฉันท์ โดยต้องไม่มีการงดออกเสียง แต่มติที่ประชุมสภา อบต.
บึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีการงดออกเสียงของประธานสภาฯ ๑ เสียง
ทาให้มติที่ประชุมไม่เป็นเอกฉันท์ ผู้รับผิดชอบงานสนองพระราชดาริ
สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จึงแนะนา
ให้นาเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมให้ถูกต้อง
โดยปกติประธานสภาฯ จะงดออกเสียงเพื่อเป็นมารยาททางการ
ประชุม ดังนั้น จึงต้องทาการประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมใหม่
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีขอมติครับ
ประธานสภาฯ - ท่านใดเห็นด้วยกับ
การขอสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน

๕

ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ไม่มี
ประธานสภาฯ - สรุป สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
มีมติเห็นชอบในการ ขอสมัคร
เข้าร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
มีมติเห็นด้วย ๑๔ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ไม่มี
ยกมือด้วยครับ
๓. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้อง
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออ่านรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓ ) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต้องรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสาร
ที่แจก)
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ระเบียบวาระเรื่องต่อไปครับ
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้องครับ
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง นายก
อบต. ขออ่านรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้ (ตาม
เอกสารที่แจก)
๕. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้อง

๖

เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
ปลัด อบต. เนื่องด้วยสมาชิกสภา อบต.ได้มายื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรื่องปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนเป็นฝุ่นละออง ชารุดเสียหาย
เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรลาบาก นายก อบต.เลยสั่งการให้
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนออกไปตรวจสอบ คณะกรรมการฯเสนอ
ความเห็นให้นายก อบต.จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕ ๖๑ ข้อ
๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
๑. ข้อมูลเงินสะสม/สารองจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
- เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหัก
เงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว จานวน
๒๕,๘๕๕,๙๐๘.๒๓ บาท
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- สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน
๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวน ๒๓,๕๖๕,๙๐๘.๒๓ บาท
- สารองงบบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน) จานวน ๘,๒๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท
- เงินสะสมคงเหลือ จานวน ๑๕,๓๓๔,๖๗๘.๒๓ บาท
- สารองร้อยละ ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน
๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน ๑๒,๘๗๗,๓๕๗.๘๒ บาท
๒. ทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จานวน
๑๙,๔๑๙,๖๕๕.๙๕ บาท
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ขออ่านรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านบึงอ้อ
หมู่ที่ ๑ (แผนหน้าที่ ๑๐๗) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ตารางเมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๑๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอาจารย์สมเกียรติ
หมู่ที่ ๑ (แผนหน้าที่ ๘๓)ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖๓๕ ตาราเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ หมู่ที่ ๒ (แผนหน้าที่
๘๔) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตาราเมตร
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ สายหนองสลักได

๘

เชื่อมถนนบ้านนายสมบูรณ์(แผนหน้าที่ ๘๕) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตาราเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
งบประมาณ ๓๕๙,๐๐๐.- บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ซอย
สี่แยกบ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ ๓(แผนหน้าที่ ๘๖) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.- บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงโรงเรียนกุ่มพะยาทางเชื่อม ค.ส.ล. บ้านบุระไหว (แผนหน้าที่ ๘๕)ดาเนินการโดย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตาราเมตร งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้าใส หมู่ที่ ๔(แผน
หน้าที่ ๘๗) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๕๐
เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๗๔๔ ตารา
เมตร งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทาง-โรงเรียนบ้าน
หนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี หมู่ที่ ๕ (แผนหน้าที่ ๘๗) ดาเนินการ
โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๖ เมตร ยาว ๑๒๐เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตาราเมตร งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
(แผนหน้าที่ ๘๙) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๒๐ ตาราเมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาปู่ หมู่ที่ ๗(แผน
หน้าที่ ๙๐)ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารา
เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา ซอย ๕ หมู่ที่ ๘

๙

(แผนหน้าที่ ๙๒)ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๐๐ ตาราเมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถวัลย์-แปว หมู่ที่ ๙
(แผนหน้าที่ ๙๒) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๐๐ ตาราเมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๔๓,๐๐๐.- บาท
ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
- ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง
ไม่มี ไม่มา ๓ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ในครั้งนี้
๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่มา ๓ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - ใครมีอะไร เชิญเสนอ
ครับ
นางนภัสกร ไขพันดุง - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางนภัสกร ไขพันดุง ตาแหน่ง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ฯ ขอชี้แจง พรบ.ภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒ เริ่มประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ภาษีแบ่งออกเป็น
๔ ประเภท ดังนี้
๑. เกษตรกรรม ถ้าทรัพย์สินไม่เกิน ๕๐ ล้าน ไม่ต้องเสียภาษี
๒. สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ถ้าทรัพย์สินไม่เกิน ๕๐ ล้าน ไม่ต้องเสีย
ภาษี
๓. สิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม เช่น ร้านค้า บริษัท อู่ซ่อมรถ
ฯลฯ อัตราภาษี ราคาประเมิน x พื้นที่ใช้สอย x ๐.๓%
๔. ที่ดินเปล่า ทิ้งไว้ ไม่ทาการเกษตร อัตราภาษี ราคาประเมิน x พื้นที่
ใช้สอย x ๐.๓%
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ ๖ โครงการที่ผ่านมายังไม่ได้ดาเนินการจะดาเนินการเมื่อไร

๑๐

นายองอาจ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายองอาจ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขอให้ในปีหน้าตั้งงบประมาณในการเกรดถนน
ไว้ทุกหมู่บ้าน
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงอ้อ
ปิดประชุมเวลา

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

ตรวจถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
วีระ เจิมขุนทด
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระ เจิมขุนทด)
(ลงชื่อ) สมร ขึมสันเทียะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมร ขึมสันเทียะ)
(ลงชื่อ) วิเชียร งัดสันเทียะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิเชียร งัดสันเทียะ)
(ลงชื่อ)

บุญส่ง เชิดสูงเนิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

