
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  2564 

ครั้งที่ 2 วันที่  25  สิงหาคม  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง    หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ    โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์ จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 
10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลาป่วย 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 

 2. นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 

 3. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลาป่วย 



 

 

 

2 

เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายกอบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
6 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
7 นางกฤษณา ดวงแก้ว นวก.สาธารณสุขฯ กฤษณา ดวงแก้ว 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
9 นางนันทพร   ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร   ไพศาลธรรม 
10 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
11 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
12 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
13      
14      
15 .     
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      



24      
25      
26      
27      
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ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   วันนี้มีสมาชิกไม่เข้าประชุม 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 

   2. นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 

   3. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลาป่วย 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 3ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11  

   สิงหาคม 2564) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 18 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

รพ.สต.บุ่งคล้า  - ขอรายงานสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  ต าบลบุ่งคล้า ณ  

วันที่ 24 ส.ค. 2564 ติดเชื้อทั้งหมด 18 ราย รักษาหายแล้ว 9 ราย เสียชีวิต 1 รายที่

ติดเชื้อภายในพ้ืนที่ และวันนี้ ม. 1 อีก 1 ราย ท างานเอ็มเค โรบินสัน สสจ.ชัยภูมิได้

วางแผนการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรค ภูมิคุ้มกันร่างกายน้อย คนอ้วน 100 

กก.ขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ภายในกันยายน สถานที่ รพ.สต. และวันที่ 30 สค.

64 นี้ จะออกมาฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ส าหรับกลุ่มท่ีมีโรค

ประจ าตัวและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนเพ่ือรับการ



ฉีดวัคซีน  เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ส าหรับ อสม.ที่ได้รับการฉีดซิโนแวคไป 2 เข็มก็

จะได้รับเข็ม 3 เป็นแอสตราฯ และส าหรับในส่วนของ ศปก.ต าบลท่านใดที่ยังไม่ได้

ฉีดขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่ รพ.สต. 

- และขอฝากเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศให้งด

กิจกรรม ส่วนงานที่ต้องจัดเช่นงานศพก็สามารถขออนุญาตได้ที่ ศปก.ต าบล ที่ อบต.

และมี ผอ.รพ.สต.เป็นเลขาฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตจึงด าเนินการได้ภายใต้มาตรการ

ที่ก าหนด  และกรณีการกักตัวส าหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือมาจากต่างจังหวัด ต้อง

ครบ 14 วัน ตามมาตรการของจังหวัด 

ปลัด อบต. ส าหรับการจัดงานศพ ขอให้แจ้งเจ้าภาพส่งหนังสือมาขออนุญาต ศปก.ต าบล ที่ตั้ง

คือ อบต.บุ่งคล้า  และการจัดงานอยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่เราแจ้งไป และผู้น าหมู่บ้าน

คือเจ้าพนักงานที่ต้องควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามประกาศก าหนด และขอแจ้ง

สถานที่กักตัวของเราจะเหลือที่เดียวคือ รร.หนองฉิม  จ านวน 6 ราย 
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ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

2565 (วาระท่ี 2) 

ประธานสภาฯ          ในวันนี้  เป็นการพิจารณาใน วาระท่ี 2  การแปรญัตติ    ซึ่งคณะกรรมการแปร       

                               ญัตติ  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564       

                               เชญิคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานต่อท่ีประชุมสภา 

นางเหรียญทอง ยังดี ดิฉันนางเหรียญทอง ยังดี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ จากที่ได้ก าหนดรับแปรญัตติระหว่างวันที่ 16-

18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นระยะเวลา 3 วัน ผลปรากฏ

ว่าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดยื่นแปรญัตติ  และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการ

แปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นควรคงร่างเดิม   

ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นควรคงร่างเดิม ท่านสมาชิกเห็นชอบ

หรือไม่  

ที่ประชุม     รับทราบทั้ง 18 เสียง      



 

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 (วาระท่ี 3) 

ประธานสภาฯ  ใน วาระท่ี 3  จะเป็นการให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ      ขอพักการประชุมเป็น เวลา 40 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.40 น. 

พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

เริ่มประชุม  เวลา 12.40 น. 
    

4.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 

ประธาน   ขอเชิญ ผู้บริหารได้ชี้แจงที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. ด้วยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายก อบต.บุ่งคล้า จึงได้จัดท าโครงการ

เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จ านวน 

7 โครงการ  รายละเอียดประมาณการขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองช่าง รายละเอียดโครงการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 7 โครงการ รายละเอียด

ดังนี้ 
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(1) โครงการปรับปรุงตลิ่ง คสล.(สายบ้านนางทองขัน - บ้านนายมณี  

ง้าวบุ่งคล้า) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 688,000 บาท 

(2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ( สายวัดสามัคคีธรรม - บ้านโนนสมบูรณ์ ) 

หมู่ที่ 6 งบประมาณ 350,000 บาท 

(3) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (สายถนนลาดยาง 

บุ่งคล้า-กุดตุ้ม – วัดนครรังสิต)  หมู่ที่ 7 งบประมาณ 350,000 บาท 

(4) โครงการปรับปรุงขุดลอกล าเหมือง (สายบ่อใต้ – หนองแขม) หมู่ที่ 8 

งบประมาณ 84,000 บาท 

(5) โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายบ้านนายประมวล เคนวิเศษ –  

บ้านนายสาคร ประยูรพันธ์) หมู่ที่ 8 งบประมาณ 149,000 บาท 



(6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายบ้านนางแก้วใจ กล้าประจันทร์ –  

ล าห้วยหลัว ) หมู่ที่ 8 งบประมาณ 147,000 บาท 

(7) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ( สายโนนหินแห่ – หนองสัมพันธ์ )  

หมู่ที่ 11 งบประมาณ  350,000 บาท 

รวม  7  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 2,118,000 บาท 

ปลัด อบต. 1. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ

เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
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  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อ

วงด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 



  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบาย 

เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการโดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการ

ใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และ ข้อ 89 ปลัดกระทรวง

มหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือ

เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 

1.เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่

ต้องส่งฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว   5,837,246.92  บาท 

2.ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

และยังไม่ได้เบิกจ่าย    184,000-    บาท 

3.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน        5,653,246.92  บาท 

4.ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน)        3,150,000  บาท 

   5.ส ารองไว้กรณีฉุกเฉิน 10 %    251,000   บาท 

   6.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้          2,252,246.92  บาท  

   ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จ านวน 20,733,503.12 บาท 

ประธาน   ส าหรับโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จ านวน  7 โครงการ  เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 2,118,000  บาท  จากเงินสะสมที่เราสามารถน าไปใช้ได้ 2,252,246.92 

บาท  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  หรือจะสอบถามหรือมีข้อสอบถาม  ขอ

เชิญสอบถามได้  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน  7 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,118,000  บาท   

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง งดออกเสียง-เสียง 
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4.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



(1) โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ   

ผอ.กองช่าง เนื่องจากมีความจ าเป็นในการโอนงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ  หลังจากท่ีได้โอน

งบประมาณออกไปเพ่ือจัดท าโครงการที่เร่งด่วน  และงบประมาณไม่เพียงพอ  

ขณะนี้มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนมาเพ่ือจัดท าโครงการนี้  เพราะสถานที่คับ

แคบในการให้บริการประชาชน  รายละเอียดโครงการ(ตามเอกสารแนบ)  

งบประมาณท่ีตั้งไว้ครั้งนี้ 168,000 บาท  

ปลัด อบต. การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ส าหรับโครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ งบประมาณท่ีตั้งไว้คงเหลือ 0 

บาท ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทราจ่าย เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการอุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้าน

นายแสวง นักรบ-บ้านสุทัศน์ หาญวิเศษ หมู่ที่ 7) ระยะทาง 1,200 เมตร 

งบประมาณคงเหลือ 357,697.40 บาท ขอโอนออก 168,000 บาท หลังจากโอน

แล้วคงเหลืองบประมาณ 189,697.40 บาท 

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความ

เห็นชอบการโอนงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ  งบประมาณ 

168,000 บาท 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง งดออกเสียง-เสียง 

ผอ.กองช่าง (2) หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 

  - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ  39,800 บาท  จ านวน 2 ตัว รวมเป็น 79,600 บาท 

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

 1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 

 2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 



 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
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 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

 5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ 3) 

 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 

      (3) ชนิดติดผนัง 

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

ปลัด อบต. - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่อง

ละ  39,800 บาท  จ านวน 2 ตัว รวมเป็น 79,600 บาท งบประมาณที่ตั้งไว้คงเหลือ 

0 บาท  ขอโอนจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการอุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้าน

นายแสวง นักรบ-บ้านสุทัศน์ หาญวิเศษ หมู่ที่ 7) ระยะทาง 1,200 เมตร 

งบประมาณคงเหลือ 189,697.40  บาท ขอโอนออก 79,600 บาท หลังจากโอน

แล้วคงเหลืองบประมาณ 110,097.40 บาท 

  การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน

เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  



ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความ

เห็นชอบการโอนงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ  งบประมาณ 

79,600 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง งดออกเสียง-เสียง 

 

 

 

 

9 

 4.5  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ผอ.กองสวัสดิการฯ อ้างถึง หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ 

ชย 0023.6/55 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯประจ าปี 2563 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการด าเนินงานที่สนองพระราชด าริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิที่

สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 67 แห่ง จึงขอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่

สมัครเข้าร่วมให้เร่งสมัครครบทุกแห่ง แล้วรายงานผลการด าเนินการให้ทราบ  ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 2564 ชี้แจง

ให้กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

 -ฝ่ายบริหาร  นายก อบต./รองนายกฯ/ปลัด อบต./ผอ.กองทุกกอง/และเจ้าหน้าที่ 

 -ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ/สมาชิกฯ  

 -ผู้น าท้องถิ่นท้องที่ คือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา/ผู้บริหาร

สถานศึกษา/ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอนุรักษ์/ตัวแทนชุมชน 

 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอวาระที่ประชุมสภา อบต.ให้

ความเห็นชอบ 



ประธาน ท่านสมาชิก  คงได้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ผ่านมา  วันนี้จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเข้าร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง งดออกเสียง-เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.30 น.                                    

 
 

           ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

 
       ......................................                  ..........................................       .................... .................          
       (นางเหรียญทอง ยังดี)                   (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                ประธานฯ                                 กรรมการฯ                              กรรมการฯ 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  2564 

ครั้งที่ 2 วันที่  25  สิงหาคม  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง    หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ    โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์ จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 



9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 
10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ขาดประชุม 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 

 2. นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 

 3. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ขาดประชุม 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายกอบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 



5 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
6 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
7 นางกฤษณา ดวงแก้ว นวก.สาธารณสุขฯ กฤษณา ดวงแก้ว 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
9 นางนันทพร   ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร   ไพศาลธรรม 
10 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
11 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
12 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
13      
14      
15 .     
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
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ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



ประธาน   วันนี้มีสมาชิกไม่เข้าประชุม 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 

   2. นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 

   3. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ขาดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 3ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11  

   สิงหาคม 2564) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 18 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

รพ.สต.บุ่งคล้า  - ขอรายงานสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา(โควิด-19)   

   ............................................................................................................................. ....... 

ปลัด อบต. ส าหรับการจัดงานศพ ขอให้แจ้งเจ้าภาพส่งหนังสือมาขออนุญาต ศปก.ต าบล ที่ตั้ง

คือ อบต.บุ่งคล้า  และการจัดงานอยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่เราแจ้งไป และผู้น าหมู่บ้าน

คือเจ้าพนักงานที่ต้องควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามประกาศก าหนด และขอแจ้ง

สถานที่กักตัวของเราจะเหลือที่เดียวคือ รร.หนองฉิม  จ านวน 6 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

2565 (วาระท่ี 2) 

ประธานสภาฯ          ในวันนี้  เป็นการพิจารณาใน วาระท่ี 2  การแปรญัตติ    ซึ่งคณะกรรมการแปร       

                               ญัตติ  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564       

                               เชญิคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานต่อท่ีประชุมสภา 

นางเหรียญทอง ยังดี ดิฉันนางเหรียญทอง ยังดี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ จากที่ได้ก าหนดรับแปรญัตติระหว่างวันที่ 16-

18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นระยะเวลา 3 วัน ผลปรากฏ

ว่าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดยื่นแปรญัตติ  และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการ

แปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นควรคงร่างเดิม   

ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นควรคงร่างเดิม ท่านสมาชิกเห็นชอบ

หรือไม่  



ที่ประชุม     รับทราบทั้ง 18 เสียง      
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4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 (วาระท่ี 3) 

ประธานสภาฯ  ใน วาระท่ี 3  จะเป็นการให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ     ขอพักการประชุมเป็น เวลา 40 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.40 น. 

พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

เริ่มประชุม  เวลา 12.40 น. 
    

4.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 

ประธาน   ขอเชิญ ผู้บริหารได้ชี้แจงที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. ด้วยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายก อบต.บุ่งคล้า จึงได้จัดท าโครงการ

เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จ านวน 

7 โครงการ  รายละเอียดประมาณการขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองช่าง รายละเอียดโครงการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 7 โครงการ รายละเอียด

ดังนี้ 

(1) โครงการปรับปรุงตลิ่ง คสล.(สายบ้านนางทองขัน - บ้านนายมณี  

ง้าวบุ่งคล้า) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 688,000 บาท 

(2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ( สายวัดสามัคคีธรรม - บ้านโนนสมบูรณ์ ) 

หมู่ที่ 6 งบประมาณ 350,000 บาท 

(3) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (สายถนนลาดยาง 

บุ่งคล้า-กุดตุ้ม – วัดนครรังสิต)  หมู่ที่ 7 งบประมาณ 350,000 บาท 

(4) โครงการปรับปรุงขุดลอกล าเหมือง (สายบ่อใต้ – หนองแขม) หมู่ที่ 8 

งบประมาณ 84,000 บาท 

(5) โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายบ้านนายประมวล เคนวิเศษ –  



บ้านนายสาคร ประยูรพันธ์) หมู่ที่ 8 งบประมาณ 149,000 บาท 

(6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายบ้านนางแก้วใจ กล้าประจันทร์ –  

ล าห้วยหลัว ) หมู่ที่ 8 งบประมาณ 147,000 บาท 

(7) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ( สายโนนหินแห่ – หนองสัมพันธ์ )  

หมู่ที่ 11 งบประมาณ  350,000 บาท 

รวม  7  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 2,118,000 บาท 
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ปลัด อบต. 1. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ

เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อ

วงด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 



  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบาย 

เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการโดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการ

ใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และ ข้อ 89 ปลัดกระทรวง

มหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือ

เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
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ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 

1.เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่

ต้องส่งฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว   5,837,246.92  บาท 

2.ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

และยังไม่ได้เบิกจ่าย    184,000-    บาท 

3.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน        5,653,246.92  บาท 

4.ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน)        3,150,000  บาท 

   5.ส ารองไว้กรณีฉุกเฉิน 10 %    251,000   บาท 

   6.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้          2,252,246.92  บาท  

   ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จ านวน 20,733,503.12 บาท 

ประธาน   ส าหรับโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จ านวน  7 โครงการ  เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 2,118,000  บาท  จากเงินสะสมที่เราสามารถน าไปใช้ได้ 2,252,246.92 

บาท  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  หรือจะสอบถามหรือมีข้อสอบถาม  ขอ

เชิญสอบถามได้  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน  7 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,118,000  บาท   

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง งดออกเสียง-เสียง 



4.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(1) โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ   
…………………………………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18 เสียง งดออกเสียง-เสียง 

 4.5  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ผอ.กองสวัสดิการฯ ............................................................................................................................. ...... 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.30 น.                             

ชนาภา  สุภักดี           ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางชนาภา  สุภักดี) 

เลขานุการสภาอบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

               นารีรัตน์ จันทร์บวั                    เหรียญทอง ยังดี                        ชาญ กล้าจริง 

           (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นางเหรียญทอง ยังดี)                 (นายชาญ กล้าจริง) 

                 กรรมการฯ                               ประธานฯ                               กรรมการฯ 
 

 

 

 


