๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
**********************
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
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
นายกาศ แดงสันเทียะ
นายปราโมทย์ ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
นายองอาจ เจิมขุนทด
นายวีระ เจิมขุนทด
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นายธีรชัย ช่วยงาน
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ
นายบุญยัง รัตนารักษ์

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. 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 ๖
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
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

ลายมือชื่อ
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
สมเจต วิลัยสูงเนิน
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กัลยา เอี่ยมสะอาด
กาศ แดงสันเทียะ
ปราโมทย์ ช่วยงาน
เบญจวรรณ สงวนพงษ์
สมร ขึมสันเทียะ
เยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
องอาจ เจิมขุนทด
วีระ เจิมขุนทด
มานพ ครึ้มสันเทียะ
วิเชียร งัดสันเทียะ
ธีรชัย ช่วยงาน
กนิษฐา สมสันเทียะ
บุญยัง รัตนารักษ์

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
๒. นายอำนวย ปิน่ สันเทียะ

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมูท่ ี่ ๕

ลาป่วย
ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายมานพ ปลอดสันเทียะ

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ

ลายมือชื่อ
มานพ ปลอดสันเทียะ

หมายเหตุ

๒

๒ นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
๓ นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าพนักงานธุรการฯ

ชโนทัย ลับสูงเนิน
อัญชลี คณิตศิลป์

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีผู้มาประชุม ๑๖ คน ไม่มา ๒ คน ผู้เข้าร่วมประชุม เป็น
ผู้บริหาร ๑ คน พนักงาน อบต. ๒ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมั ยสามัญ สมั ยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดวันประชุม ๑๕ วัน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๓ และแก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง เรีย ก
ประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลบึ ง อ้อ สมัยสามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้ นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการทีส่ ภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๓

ประธานสภาฯ
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน

๑. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- เชิญเจ้าหน้าที่ครับ
- เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ ขออ่ า นการขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงอ้อและกุ่มพะยา
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตริ าชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็กองค์การ
บริห ารส่วนตำบลบึงอ้อ และศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงอ้อ (บ้านกุ่มพะยา) ดำเนินการโดยซ่อมแซมฝ้าเพดาน
หลังคา ประตู ห้องน้ำและประตูห้องน้ำ ฯลฯ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐
บาท

๒.จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
โอนลด (กองช่าง)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน

๔

หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ
รายการ ล้อวัดระยะทาง
จำนวน ๑ อันๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑) น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
๒) ก้านแบบยืดได้ปรับความสูงได้ตามต้องการ
๓) ล้ออลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและยางหุม้ ทนทาน ใช้งานได้ทุกพื้นที่
๔) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแดง-ตำบลพันดุง หมูท่ ี่ ๑
โอนลด (สำนักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (สำนักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (สำนักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแดง-ตำบลพันดุง หมู่ที่ ๑
ดำเนินการโดย ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๕

งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (สำนักปลัด)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (สำนักปลัด)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๖

๔.โครงการปรับปรุงถนนสายบึงอ้อ-กุ่มพะยา หมู่ที่ ๑
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด
จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุกีฬา
จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการปรับปรุงถนนสายบึงอ้อ-กุ่มพะยา หมู่ที่ ๑
ดำเนินการโดย ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ลูกบาศก์เมตร
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๗

๔.โครงการปรับปรุงถนนสายบึงอ้อ-กุ่มพะยา หมู่ที่ ๑ (ต่อ)
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
๘
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทียนพรรษาประจำปี
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ประจำปี
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
โอนลด (สำนักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองช่าง)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าเช่าบ้าน
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙

๕.โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านผู้ใหญ่ว่าย
โอนลด (กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตริ าชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ
จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านผู้ใหญ่ว่าย
ดำเนินการโดย ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร
โอนตัง้ จ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ ๓
โอนลด (กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำหรือปรับ

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ ๓
ดำเนินการโดย วางท่อและรางระบายน้ำ ความยาวรวม ๒๐๘ เมตร

๑๐

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองช่าง)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และรักษาที่สาธารณประโยชน์
จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
โอนลด (กองช่าง)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

ประธานสภาฯ

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท

- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุ ก ารสภาฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒ นา
เด็ก เล็ ก องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลบึ ง อ้อ (บ้ านกุ่ ม พะยา) เนื่อ งจากหลั ง คารั่ ว
กระเบื้องมุงหลังคาแตก เนื่องจากมุงหลังคามานาน และฝ้าเพดานหลุดร่วงลงมา
ได้มอบหมายให้ช่างไปสำรวจ พบว่า ต้องมุ งหลังคาใหม่ ทั้งหมด และกองช่างได้
ประมาณราคามาแล้ว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ

๑๑

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- ถ้า ไม่ มี ท่ านใดเห็น ด้ ว ยกั บ การขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกมือด้วยครับ
- ยกมือเห็นด้วย ๑๓ คน
- ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
- ไม่มี ไม่มา ๑ คน งดออกเสียง ๒ คน
- สรุ ป สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบึ ง อ้ อ มี ม ติ เ ห็ น ด้ วยกั บ การขออนุ มั ติ
โอนงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นด้วย ๑๓
คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๒ คน งดออกเสียง ๒ คน

ประธานสภาฯ
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน

๒. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- เชิญเจ้าหน้าที่ครับ
- เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ ขออ่านการขออนุมั ติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก

รายละเอียดการแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

สำนักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายการ ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ

รายการ ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะและรถยนต์ส่วนกลาง

งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรัก ษาและปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์ เป็ น
รถบรรทุกขยะและรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหาร
ส่ว นตำบลบึ ง อ้ อ (รายจ่ายเพื่ อ ซ่อ มแซมบำรุง รั ก ษา
โครงสร้างของครุ ภัณ ฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง ไม่ ร วมถึงค่าซ่อม
บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

๑๒

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

นายธีรชัย ช่วยงาน

จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

นายองอาจ เจิมขุนทด

- มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกมือด้วยครับ
- ยกมือเห็นด้วย ๑๓ คน
- ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
- ไม่มี ไม่มา ๑ คน งดออกเสียง ๒ คน
- สรุป สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลบึงอ้อมี มติเห็ นด้วยกั บการขออนุมั ติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ม ติ
เห็นด้วย ๑๓ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๒ คน งดออกเสียง ๒ คน
เรื่อง อื่นๆ
- มีท่านใดจะเสนอครับ
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุ ก ารสภาฯ สื บ เนื่ อ งมาจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
ผู้ ว่าราชการจัง หวัด นครราชสีม าได้สั่ง การมาทางไลน์ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผู้มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๕๙ ปี ดังนั้น ถ้าสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีความประสงค์
จะฉีดวัคซีนให้แจ้งรายชื่อได้ที่งานกิจการสภาฯ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
บึ ง อ้ อ หมู่ ที่ ๘ ขอขอบคุ ณ ท่ านนายก อบต.ที่ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของ
งบประมาณ สืบเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทำให้จัดโครงการอบรมต่างๆไม่ได้ จึง นำงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
พัฒนาตำบลบึงอ้อ ฝากให้เล็งเห็นทุกหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อน
- หมู่ที่ ๘ มีความเดือดร้อน ถนนทางเข้าหมู่บ้านบริเวณแยกประปา ฝนตกทีไร
มีน้ำท่วมขังถนน จึงของบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทาง ๑๐
เมตร กระผมขอในที่ประชุมเลย เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุ ก ารสภาฯ ช่ ว งนี้ เงิน ที่ รัฐ บาลอุ ดหนุ น มาให้ ส่ วนมากเป็ น เงิ น รายได้
เงินอุดหนุนยังเข้ามาน้อย
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายองอาจ เจิม ขุนทด ตำแหน่ง สมาชิก สภา
อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ โครงการขุดสระฝั่งตะวันตก ผู้ รับ จ้างยั งไม่ เข้ามาทำงาน
อยากให้เข้ามาทำเร่งด่วน เพราะเหมืองขาด

๑๓

จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

นายธีรชัย ช่วยงาน

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ

จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

นายกาศ แดงสันเทียะ

นายวีระ เจิมขุนทด

จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

นายมานพ ปลอดสันเทียะ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน

- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุก ารสภาฯ ผู้รับจ้างได้ลงไปดูพื้นที่ แล้ว น่าจะมาเข้างานเร็วๆนี้ เพราะทำ
สัญญาแล้ว
- ไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด ให้แจ้งได้เลย ช่วงนี้นายช่างไฟฟ้าออกไปซ่อมไฟฟ้าทุกวัน
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
บึง อ้ อ หมู่ ที่ ๘ ขอหารือ สมาชิ ก สภา อบต. จะขออนุ มั ติ จ่ายขาดเงิน สะสม
สมัยวิสามัญ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเที ยะ ตำแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๑ ขอขอบคุณนายก อบต.และคณะที่ได้ขออนุมัติสภา อบต.
โอนงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องถนน และขอบคุณสมาชิกสภา
อบต.ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ
- ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ ยังฉีดไม่ครบ วัคซีนยังเหลือมั่ย ถ้าประชาชนจะ
มาขอวัคซีนไปฉีดเองได้มั่ย
- ฝาปิดท่อรางระบายน้ำปูนชำรุด แตก อาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชน
ได้ ฝากคณะผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหา
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุ ก ารสภาฯ วัค ซี น พิ ษ สุ นั ขบ้ า ยัง เหลื อ มาขอรับ ได้ โดยให้ ป ระสานกั บ
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเที ยะ ตำแหน่ง สมาชิก สภา
อบต. หมู่ที่ ๒
- ขอไฟฟ้าขยายเขต สายโนนตาล-สีมุม จำนวน ๖ ต้น
- ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแม่ฉลิ้ม ๒ จุด , โนนตาล-สีมุม ๓ จุด
- ถนนสายโนนตาล - สีมุมชำรุด
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
หมู่ ที่ ๖ ฝนตกหนัก ทำให้ ถนนสายหนองกระโดน หมู่ ที่ ๕ ขาด รถวิ่งไม่ ได้
และขนพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบให้ด้วยครับ
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯ ฝากให้สวมใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด ๒๐๑๙
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเที ยะ ตำแหน่ง นายก
อบต.บึงอ้อ ขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ

๑๔

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตำรวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(สมเจต วิลัยสูงเนิน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

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)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

