๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
๒ นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
๓ นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
๔ นายกาศ แดงสันเทียะ
๕ นายปราโมทย์ ช่วยงาน
๖ นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
๗ นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
๘ นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
๙ นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
๑๐ นายอานวย ปิ่นสันเทียะ
๑๑ นายองอาจ เจิมขุนทด
๑๒ นายวีระ เจิมขุนทด
๑๓ นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
๑๔ นายวิเชียร งัดสันเทียะ
๑๕ นายบุญยัง รัตนารักษ์
๑๖ นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ

ตาแหน่ง
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 ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ประธานสภาฯ ลากิจ
๒. นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ ลาป่วย

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

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายมานพ ปลอดสันเทียะ
๒ นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
๓ นายวันชัย ลับสันเทียะ
๔ นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
๕ นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าพนักงานธุรการฯ

ลายมือชื่อ
มานพ ปลอดสันเทียะ
วันชัย ลับสันเทียะ
วันชัย ลับสันเทียะ
ชโนทัย ลับสูงเนิน
อัญชลี คณิตศิลป์

หมายเหตุ

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖ ๒ มีผู้มาประชุม ๑ ๖ คน ไม่มา ๒ คน
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ๓ คน พนักงาน อบต. ๒ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ให้มาอยู่เวร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่ะ

๓

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอให้กาหนดสมัยประชุม จานวน ๔ สมัย
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ
ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีขอมติ ใครเห็นสมควรว่า
ควรมีการประชุมสภาสมัยสามัญ ๔ สมัย สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่
๑๕ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ๓ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ๕ – ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖ ๓
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นับ ๑,๒,๓
- สรุปเป็นอันว่า สภามีมติให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี
๒๕๖๓ สี่สมัย คือ
สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. กาหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันแรก
ประธานสภาฯ - เชิญเสนอ
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ -

เรียนประธานสภาฯ กระผมนา
ยพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะตาแหน่ง สมาชิกสภา
อบต. บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ขอเสน อให้เริ่มประชุมสภาฯวันแรก ในวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายองอาจ เจิมขุนทด - เรียนประธานสภาฯ
กระผมนายองอาจ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียนประธานสภาฯ
กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิกสภา
อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง
ที่ประชุม เห็นด้วยตามที่เสนอ
๓. ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามโครงการ
๓.๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้าน
บึงอ้อ หมู่ที่ ๑

๔

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอาจารย์
สมเกียรติ หมู่ที่ ๑
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงอ้อ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ
๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน
บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ ๑ (แผนหน้าที่ ๑๐๗) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ตาราง
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.บาท
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอาจารย์
สมเกียรติ หมู่ที่ ๑ (แผนหน้าที่ ๘๓) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตาราเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก งบประมาณ
๔๔๐,๐๐๐.- บาท
เนื่องด้วยทั้งสองโครงการนี้ จานวนงบประมาณและความยาวของ
ถนนเกินวงเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ จึงต้องขออนุมัติยกเลิกการ
จ่ายขาดเงินสะสมของทั้งสองโครงการดังกล่าว เพื่อปรับลดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับแผนพัฒนาสามปีฯ แล้วขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ใหม่
ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามมั่ยค่ะ
- ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ
- ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๒ โครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ ยกมือ
ด้วยค่ะ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๕ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง
ไม่มี ไม่มา ๒ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ในครั้งนี้
๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่มา ๒ คน

๕

๔. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงอ้อ จากที่ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว
เนื่องจากรายละเอียดโครงการไม่ตรงกับแผน จึงขออนุมัติใหม่ดังนี้
๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้าน
บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ (แผนหน้าที่ ๑๐๗) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘
ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๘ ตารางเมตร งบประมาณ
๔๘๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอาจารย์
สมเกียรติ หมู่ที่ ๑ (แผนหน้าที่ ๘๓) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
๕. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เพิ่มเติม)
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้อง
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต. เนื่องด้วยคราวที่แล้วได้มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แต่
มีสมาชิกสภา อบต.ได้มายื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องปัญหาความ
เดือดร้อนของหมู่บ้านเพิ่มเติม สั่งการให้กองช่างออกไปสารวจและ
ประมาณราคา เพื่อขออนุมัติสภาฯจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพิ่มเติม ขออ่านรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ดังนี้
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึงอ้อ-กุ่มพะยา หมู่ที่ ๑ (แผน
หน้าที่ ๙๔)ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓๖
ลูกบาศก์เมตรงบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท

๖

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองระเวียงหมู่ที่ ๒ (แผนหน้าที่
๙๕) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๗ ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดป่า
พุทธธรรม(วัดป่ากุ่มพะยา)-ราชสีมาดากอน หมู่ที่ ๓ (แผนหน้าที่ ๙๕)
ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตาราเมตร
งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองม่วง หมู่ที่ ๔(แผนหน้าที่
๑๑๐)ดาเนินการโดย ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐.- บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิน หมู่ที่ ๕
(แผนหน้าที่ ๘๗) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๔๐ ตาราเมตรงบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกระโดน-รังงาม (หลั
เหมืง อง)
หมู่ที่ ๖ (แผนหน้าที่ ๙๘) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๕๔๑ ลูกบาศก์เมตรงบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายแดงขวัญ หมู่ที่ ๗ (แผนหน้าที่ ๙๐)ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตาราเมตร งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐.- บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ ๗
(แผนหน้าที่ ๙๐) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙
ตาราเมตร งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสง่าพาโชค
หมู่ที่ ๗ (แผนหน้าที่ ๙๑) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔๒๕ ตาราเมตร งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐.- บาท

๗

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยพัฒนา
หมู่ที่ ๘(แผนหน้าที่ ๙๒) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗๒๕ ตาราเมตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองรังกา-บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๙
(แผนหน้าที่ ๑๐๐) ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
๕๓๔ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๖๑,๐๐๐.- บาท
ประธานสภาฯ - มีท่านใดสอบถามมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
- ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๕ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง
ไม่มี ไม่มา ๓ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ในครั้งนี้
๑๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่มา ๒ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - ใครมีอะไร เชิญเสนอ
ค่ะ
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒ สอบถามว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เมื่อไร
ที่ประชุม - เห็นควรให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙
และ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ประเภทกีฬาเหมือนเดิม
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ ๖ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ซ่อมแซมถนนหนทาง
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยค่ะ
- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดประชุม

๘

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)

สมร ขึมสันเทียะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมร ขึมสันเทียะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

