บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
***********************************************
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นางพราวพร กล้าหาญ

๒

นายจารูญ

สีลาลาด

๓
๔
๕
๖

นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
นายพูลสิทธิ์ ยอดขา
นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม
นายธนพล
ชูรัตน์

๗

นางสุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลบากเรือ ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การ
บริหารบากเรือ
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบากเรือ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองส่งเสริม
การเกษตร
ผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

ลายมือชื่อ
พราวพร กล้าหาญ

จารูญ
อรุณรัตน์
พูลสิทธิ์
สุระสิทธิ์
ธนพล

หมายเหตุ

สีลาลาด
เสงี่ยมศักดิ์
ยอดขา
พลอยงาม
ชูรัตน์

สุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
- ประธานกล่าวเปิดประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑
นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบากเรือ

นายจารูญ สีลาลาด
รองปลัดอบต.บากเรือ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. การตรวจรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
ด้วยสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธรได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงินปี๒๕๖๓ โดยได้เข้าตรวจตั้งแต่วันที่ ๑๗,๑๘ และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
และในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมสรุปผลการชี้แนะในการตรวจ
ข้อบกพร่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ก็ขอขอบคุณรองปลัดอบต. ,
ผูอ้ านวยการกองฯ,หัวหน้าส่วนและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและ
อานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยโสธร
จนการตรวจลุล่วงไปด้วยดี
๒. การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ต้านยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓
อาเภอมหาชนะชัย ขอเชิญท่านรองปลัดอธิบายเพิ่มเติมด้ วย
ผมขอนาเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั มพันธ์ต้าน
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ อาเภอมหาชนะชัย จานวนทีมแบ่งออกเป็น
ก) จานวนทีม
๑. ทีมปกครองอาเภอมหาชนะชัย
๒. ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ตารวจและแม่บ้าน
๔. หัวหน้าส่วนราชการ
/๕.สถาน...

-๒-

ที่ประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒
ที่ประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓
นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบากเรือ

๕. สถานศึกษาในพื้นที่ ๖. รัฐวิสาหกิจและธนาคาร
๗. สมาคมประจาอาเภอมหาชนะชัย ๘. สาธารณสุขและโรงพยาบาล
ข) ระยะเวลาแข่งขัน
๒๕ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ค) สถานที่
๑. โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎรนิยม
๒. โรงเรียนมหาชนะชัย
๓. สนามกีฬาอาเภอมหาชนะชัย (อบต.คูเมือง)
ง) ประเภทกีฬา ๒ ประเภท
๑. ฟุตบอลชาย ๑๑ คน
๒. วอลเลย์บอลหญิง ๖ คน
จ) การมอบหมายเจ้าหน้าที่
๑. ผู้จัดการทีมผู้รับผิดชอบประสานงาน
๒. งบประมาณ/การจัดสวัสดิการ
๓. โมษกประจาทีม
ซึ่งทางผมก็ได้จัดชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตามกาหนดการ (ตาม
เอกสารที่แนบท้าย) ก็ขอให้ผู้อานวยการฯ ,หัวหน้าส่วนฯ,พนักงานไปร่วมเป็น
กาลังใจ และรวมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรีย งกันด้วยครับ
๓. การจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของอาเภอมหาชนะชัยทุก ๆ ปี จะจัด
ขึ้นในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา หรือวันเพ็ญเดือน ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะตรงกับ
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันมาฆบูชา เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยทางอาเภอมหาชนะชัยก็ได้กาหนดการจัดงานดังนี้
๓.๑ สถานที่จัดงาน
- บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอมหาชนะชัย และถนนเรืองแสนกรรฐ์
๓.๒ กาหนดการจัดงาน ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓.๓ ประเภทการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑. ประกวดขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม
๒. ประกวด มาลัยสายฝน มาลัยข้อ ชิงถ้วยพระราชทาน
๓. ประกวดธิดามาลัยข้าวตอก
ส่วนการดาเนินงานด้านนโยบายก็จะได้ทาบันทึกมอบหมาย
งานให้นักวิชาการศึกษา ดาเนินการต่อไปครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-รับรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือได้ประกาศใช้ข้อบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยและทางกองคลัง โดยนักวิชาการพัสดุ
ได้แจ้งการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ๒๕๖๔ และได้ให้ส่งแผนจัดหา
พัสดุ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็
/ขอให้...

-๓-

ที่ประชุม
นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบากเรือ

ที่ประชุม
นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบากเรือ
นายจารูญ สีลาลาด
รองปลัด อบต.บากเรือ

ขอให้ดูพิจารณาและเช็ดเงินงบประมาณจากกองคลั งด้วยเพราะปี งบประมาณ
๒๕๖๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ก็ไม่ทราบว่ารายรับจะเข้าตามที่ได้ ตั้งงบประมาณไว้
หรือเปล่าว การใช้จ่ายงบก็ดูความเหมาะสมด้วยคะ
รับทราบ
๓.๒ การดาเนินงานด้านการบริการสาธารณูปโภค
ตามที่ทาง อบต.ได้ดาเนินงานการบริการสาธารณูปโภค ซึ่งก็จะมีงานเกี่ยวกับ
ประปา,ไฟฟ้า,และงานบริการรถน้า,รถกู้ชีพ การทางานแต่ละงานก็จะมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ซึ่งงานไฟฟ้าปีนี้ก็ได้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าใหม่ ทางสานักปลัดก็
ถ่ายโอนงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกาหนดแผนงานขั้นตอนการบริการประชาชน จะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผู้รับผิดชอบถ้าไม่อยู่หรือไป
อบรมสัมมนาก็ขอให้ทาหนังสือแจ้งมอบหมายงานของกองช่างมาทาหน้าที่แทน
เพื่อให้การบริการประชาชนได้รับประโยชน์รวดเร็วและในส่วนงานปะปา ก็มี
ปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานเพราะผู้ปฏิบัติ งานเป็นคนบ้านอื่น พอมี
ปัญหาก็ไม่สามารถมาแก้ไขปัญหาได้ทัน ก็ฝา กผู้อานวยการกองช่าง ผูเ้ ป็น
หัวหน้าได้กาชับเจ้าหน้าที่ด้วย
รับทราบ
๓.๓ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณา ดิฉันขอเชิญทางรองปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบีย บข้อ
กฎหมายคที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.คะ
กระผมขอนาเรียนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การจ่ายขาดเงินสะสม
ของ อปท.มีดังนี้
ระเบียบ
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ
๓๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๙
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔ ข้อ ๘๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ข้อ ๘๙/๑
หลักเกณฑ์
๑. หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๒. หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

-๔-

๒. หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง แนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเพื่อสนับสนุน
นโยบายของ รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเ มื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๑ รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงการคลังกรณียกเว้นการดาเนินการด้านการ
พัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการให้ถูกต้ อง
เหมาะสมต่อไป โดยควรกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งรัด
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา ๔ เดือน นับแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ตามกรอบวงเงินสะสมที่สามารถใช้
จ่ายได้โดยไม่รวมเงินสารองต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้
ความสาคัญกับโครงการที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้ มแข็ง รวมทั้ง
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และการดาเนิ นนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางพาราเป็น
ส่วนประกอบ เป็นต้น
๑.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะ
ประธานกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไป
หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงสัดส่วนการ
จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณา
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการซ่อมบารุงถนนในท้องถิ่นและสาหรับการถนนในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ วยกันเอง ภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจ (เช่น ภาระค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณถนน
ที่รับโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท) เป็นต้น
๒. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเ งินสะสมหลังจากได้สารอง
เป็นรายจ่ายที่จาเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนาไปใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลั งในระยะยาว ดังนั้น
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เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็น ไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนิ นการ
ตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑.๑ ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง
ตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการกาหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลัง ที่มั่น คง พร้อมที่จะรับภาระใน
การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือ
นาไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมี คุณภาพ ดังนั้น
จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการ
บริหารงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑.๒ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑.๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงิน
สะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นแต่ล ะ
ประเภท แล้วนาไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถ
นาไปใช้ได้
๒.๑.๒.๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จ ะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นก่อนจะนาเงินสะสม
ตามจานวนในข้อ ๒.๑.๒.๑ ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสารองเงิน
สะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน
(๒) สารองรายจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงิน
เบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการ
จัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน
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(๓) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ ๒.๑.๒.๑ ข้อ ๒.๑.๒.๒ (๑) และ (๒)
๒.๑.๓ กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนาเงิน
สะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
๒.๑.๓.๑ โครงการที่ดาเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือ
ฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น
๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการที่จะดาเนินการต้องอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสั งคม กิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น หรือกิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับ
โครงการ ดังนี้
(๑) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบาย
น้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
(๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตร เช่น
สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน ทาฝายน้าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาลธนาคารน้าใต้ดินขุดลอกห้วยหนองคลองบึง
(๓) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น
(๕) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ
บริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกาพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
(๖) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก
(๗) ด้านการสนับสนุนการดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน
(๘) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น ก่อสร้าง
ห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว
(๙) การจัดให้มีการบารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๐) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน
อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้
ความสาคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
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๒.๒. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน สะสมให้
จังหวัดทราบและให้จังหวัดรายงานผลทางระบบ e-Plan
๒.๓ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีความคล่องตัว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยัง
กระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอให้
โครงการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่เ พื่อ
สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือ ดร้อนของ
ประชาชนที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
โครงการที่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โดยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน ๔ เดือน นับแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียกระ
ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๒ โดยให้การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่
สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้แจ้งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๑
ขอเชิญท่านผู้อานวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบากเรือ
นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
ดิฉันขอนาเรียงยอดเงินสะสม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดังนี้
ผู้อานวยการกองคลัง
ยอดเงินสะสมทั้งสิ้น
12,735430.97 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
8,166,459.25 บาท
หัก กันเงินสะสมไว้
7,301,385.00 บาท
เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 2,705,660.09 บาท
ฉะนั้น จึงขอให้ปลัดได้พิจารณาฯ ,ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้องในการจ่ายขาดเพื่อเป็นการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนและอยู่ในอานาจหน้าที่ของอบต.ที่จะทาได้ ทั้งนี้ขอให้โครงการมีบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

-๘-

นางพราวพร กล้าหาญ
ดิฉันขอเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ พ.ศ. 2563
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ตามลาดับต่อไป จานวน 12 โครงการ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบากเรือ
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านบากเรือ หมู่ 1 สาย หนอง
ใหญ่ไปทุ่งทาเลเลี้ยงสัตว์ ตั้งไว้ 201,421.63 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 445 ม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 178 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,780 ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด *
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ 2 สาย จากหมู่บ้านไปกุดเบน
ตั้งไว้ 200,243.74 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 90.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. และติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ 3 สาย บ้านนางสมศรี
ยอดเอื้อ ไปเชื่อมต่อรางระบายน้าเดิมบริเวณถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน ตั้งไว้
201,282.84 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาวรวมไม่น้ อย
กว่า 200 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.20 ม. และวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด
ศก. 0.30*1.00 ม. จานวน 1 จุด รวม 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 สาย โรงสีไป
ดอนบก ตั้งไว้ 201,539.18 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 560 ม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และวางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด ศก. 0.80*1.00 ม. จานวน 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงยาง หมู่ 5 สาย หลังโรงสี ตั้งไว้
200,299.27 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 ม. ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 70.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
350 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. และลงท่อระบายน้า

-๙-

คสล.ขนาด ศก. 0.30*1.00 ม. จานวน 2 จุด รวม 14 ท่อน และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านท่าช้าง หมู่ 6 จานวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1
บริเวณสี่แยกบ้านนายจรูญ บุตะสิน ตั้งไว้ 200,560.06 บาท ปริมาณงาน เสริม
ผิวทาง คสล.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 54.00 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกบ้านายมิตรชัย ทองพรม
ปริมาณงาน เสริมผิวทาง คสล.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 ม. ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 54.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า
540 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด สาย บ้านโคกสะอาด
ไปบ้านปอแดง ตั้งไว้ 201,086.52 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
5.00 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่
ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างละ
0.50 ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด *
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 8 สาย จากสถานี
สูบน้าบ้านดงยางไปฝายหนองกุง ตั้งไว้ 200,855.84 บาท ปริมาณงาน ขนาด
กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 710 ม. หนาเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 177.50 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่
ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,775 ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
แต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือ
กาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบากเรือ หมู่ 9 สาย ทุ่งทาเลเลี้ยงสัตว์
ตั้งไว้ 200,292.42 บาท ปริมาณงาน ถมดินปรับพื้นทาง ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 4.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 416 ม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
0.10 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 166.40 ลบ.ม. และลงหินคลุกผิวทาง
ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อย กว่า 416 ม.
หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 166.40 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ในการปรับปรุงถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า1,664ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ 10 สาย จากหมู่บ้านไปวัดป่า
หอพระคุณ ตั้งไว้ 201,283.80 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00
ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 74.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม.

-๑๐-

นายพูลสิทธิ์ ยอดขา
ผู้อานวยการกองช่าง

พร้อมลงท่อระบายน้า คสล.ขนาด ศก. 0.30*1.00 ม. จานวน 1 จุด รวม 7
ท่อน และติดตั้งText
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด *
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดงยาง หมู่ 11 สาย โนนบ่อ
แยกเหล่าฝ้าย ตั้งไว้ 201,221.19 บาท ปริมาณงาน ถมดินปรับพื้นทางขนาด
กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 ม. หนาเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 0.20 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. และลงหินคลุกผิว
ทางขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 580 ม.
หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 174 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย จากบ้านดงยางไป อบต.บากเรือ ตั้งไว้
495,573.60 บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 223 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
892 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบ อบต.บากเรือกาหนด * ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ผมได้รับมอบหมายจากปลัดได้ลงสารวจพื้นที่พร้อ มกับรองปลัด,ซึ่งโครงการของ
แต่ละหมู่บ้านมีความจาเป็นถนนบางสายจะยาวเป็นหลายกิโลแต่เรามีข้อจากั ด
เรื่องงบประมาณก็ประมาณการไปตามเงินงบประมาณที่ได้รับจั ดสรรส่วนถนน
บางเส้นถ้าไม่สิ้นสุดก็คงจะทาไปของบประมาณปีต่อ ไปครับ
มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวนทั้ง 12 โครงการ
ยอดเงินที่ขอจ่าย 2,705,660.09 บาท
นางพราวพร กล้าหาญ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการทั้ง 12 โครงการ ดิฉันจะได้นาเสนอต่อสภาปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุม
-ไม่มีปิดประชุม

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

สุระสิทธิ� พลอยงาม

( นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม )
หัวหน้าสานักปลัดอบต.บากเรือ

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

-๑๑-

(ลงชื่อ)

พราวพร กล ้หาญ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( นางพราวพร กล้าหาญ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ

