
   (ส ำเนำ)                         
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 2 
วันที่  28  สิงหำคม  พ.ศ. 2563  เวลำ  9.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  ชั้น 2 
ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายสมยศ          สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์ สมยศ          สุขมูล 
3. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
4. นายสังเวียน        พุธสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 สังเวียน        พุธสกุล 
5. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
6. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
7. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 นางอุบล       ข าสกุล 
8. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
9. นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 เอนก           ขันทอง 
10. นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ประจิน         อินทรา 
11. นายเดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8  เดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิ 
12. นางสายรุ้ง          หวานเหนอื สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
13. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
14. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 ขาดประชุม 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย         บุญน้า               
2. นายวิเชียร        ศรีด ี รองนายก อบต.มุจลินท์ วิเชียร          ศรีดี 
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี             มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์  - 
5. นางรัชนีย์        พุ่มบานเย็น ผู้อ านวยการกองคลัง  รัชนีย์        พุ่มบานเย็น 

 

ผู้มาประชุม   14     คน 
ผู้ลาประชุม                      -       คน 
ผู้ขาดประชุม      1       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                4       คน 
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เริ่มประชุมเวลำ       9.30 น. 
            

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์   
กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
             -ไม่มี- 
          

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
  2.1)  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ สมัยสำมัญ  
          สมัยท่ี 3  ครั้งที่  1  ประจ ำปี พ.ศ. 2563 วันที่  14 สิงหำคม  2563   
       (เอกสำรแนบท้ำย 1) 
   

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์           ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้ งที่  1   วันที่   14  สิ งหาคม  2563  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น   มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือไม ่

        

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
  

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
     

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ   
  เรื่องเสนอเพ่ือทราบของนายก อบต.มุจลินท์ 
 

นำยก อบต.มุจลินท์ 3.1) ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ระหว่างวันที่  8-
10 กันยายน  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ให้มีบุคลากร
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือส่งเสริม
ความรู้  ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์  การควบคุมสั่งการ 
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุที่มี  รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาระฉุกเฉิน  ให้เป็นระบบรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีทักษะความรู้  ความช านาญในการจัดการภัยพิบัติ  อันจะส่งผล ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  
50 คน 

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2)  - โครงการซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 4-9 (สายพนังกั้นน้ า) หน้า อบต.  เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง
ว่า  อยู่ระหว่างการลงทะเบียนขอรหั สของคณะกรรมการก าหนดราคากลางจาก
กรมบัญชีกลาง 
        - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายวิชัย  บุญเลิศ)
และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก  หมู่ที่ 8 (บ้านนาง
วรรณา  ศิลาวงศ์ ถึง แม่น้ าบางขาม) ได้ด าเนินการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

ที่ประชุม  รับทราบ                                        
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ    

4.1)  เรื่องกำรพิจำรณำ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.   
       2564  (วำระที่  2  ขั้นแปรญัตติ)      (เอกสำรแนบท้ำย  2) 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นการแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมด้วย  
 

 ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ แจ้งที่ประชุมว่า  ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 
   (นำยสังเวียน  พุธสกุล) 

ที่ประชุม  รบัทราบ 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์แจ้งที่ประชุมว่า  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ และประธานสภาฯ ได้ตรวจร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามร่างเดิม และผมขอมติขอความเห็นชอบในวาระที่ 2 
ด้วย ขอให้ยกมือขึ้นครับ      

มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ วาระท่ี 2 ด้วยคะแนนเสียง 
       เห็นชอบ   จ านวน   12   เสียง    
       ไม่เห็นชอบ       จ านวน    0    เสียง 
       งดออกเสียง      จ านวน    1    เสียง 
     

      4.2)  เรื่อง กำรพิจำรณำ  ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
             2564  (วำระท่ี  3  ข้ันลงมติ) 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วาระที่ 3  
จะไม่มีการอภิปราย  ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบด้วย 

เลขำนุกำรสภำฯ     แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ  52  การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มี
การอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

                ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

                ข้อ  74  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
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ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์  ท่านใดให้ความเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่  3 ขั้นลงมติ  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอให้ยกมือขึ้นครับ          

มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้วยคะแนนเสียง 

       เห็นชอบ         จ านวน  12   เสียง    
       ไม่เห็นชอบ      จ านวน   0   เสียง 
       งดออกเสียง     จ านวน    1  เสียง 
      4.3) ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เอกสำรแนบท้ำย  3) 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ เชิญนายก อบต.มุจลินท์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมสภา อบต. ทราบ   

นำยก อบต.มุจลินท์  โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  4 โครงการ 
รวมเงินทั้งสิ้น  5,845,000.-  บาท  ดังนี้ 

 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic  Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่  3ต าบล
มุจลินท์  ระยะทาง 1,000  เมตร ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,500  
ตารางเมตร  งบประมาณ  1,658,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า  3 
เหตุผลความจ าเป็น  ผิวจราจรสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง  บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหาย  ฤดู
ฝนตกมีน้ าขัง  การสัญจรไปมาไม่สะดวก  เม่ือมีการก่อสร้างถนนดังกล่าว  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ได้รับความสะดวกดีขึ้น  และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายพนังกั้นน้ า  หมู่ที่ 1-4 ผิวทาง
ลาดยาง Asphaltic  Concrete กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  528 เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,112  ตารางเมตร   งบประมาณ  1,176,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า  3 
เหตุผลความจ าเป็น  ผิวจราจรสภาพเดิมเป็นถนนคอนกรีตช ารุดเสียหาย  บางช่วงแตกร้าว หน้า
ฝนบางช่วงมีน้ าท่วมขัง     เมื่อมีการปรับปรุงถนนดังกล่าว  ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ได้รับความสะดวกดีขึ้น  และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  186 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558  ตารางเมตร   
งบประมาณ  390,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเตมิ คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า  4 
เหตุผลความจ าเป็น  ผิวจราจรสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง  บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหาย  ฤดู
ฝนตกมีน้ าขัง  การสัญจรไปมาไม่สะดวก  เมื่อมีการก่อสร้างถนนดังกล่าว  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ได้รับความสะดวกดีขึ้น  
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
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4. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด  หมู่ที่  6 กว้าง 4.00  

เมตร  ยาว  825 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  3,300.00  ตารางเมตร  
งบประมาณ 2,621,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า  4 
เหตุผลความจ าเป็น  ผิวจราจรสภาพเดิมถนนคอนกรีตช ารุดเสียหาย  บางช่วงแตกร้าว 
หน้าฝนบางช่วงมีน้ าท่วมขัง     เมื่อมีการปรับปรุงถนนดังกล่าว  ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ได้รับความสะดวกดี
ขึ้น  และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ปลัด อบต.มุจลินท์ ตามที่  นายก อบต.มุจลินท์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ จ านวน  4  โครงการ อยู่ในอ านาจ
หน้าที่  ตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า
และทางบก และ พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16 ให้เทศบาลเมือง
พัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  
ทางน้ า  และทางระบายน้ า 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561  ข้อ  89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ  กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ไม่น้อยกว่าสามเดือน  และกันไว้
อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้น  ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป    

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  
ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลัง  และการกันเงินสะสมส ารองจ่าย  ตามระเบียบฯ 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ขอชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลัง อบต.มุจลินท์  ดังนี้ 
       ณ วันที่  27  สิงหาคม  2563  มีเงินสะสม    =22,477,144.92   บาท 
 

                  กันเงินรายจ่าย  ตามระเบียบฯ ข้อ 89  (3)  ดังนี้ 
 

     28  สิงหาคม  2562  จ่ายขาดเงินสะสม  2  โครงการ   =2,490,000.-   บาท 
1) โครงการก่อสร้างถนน คศล ม.1 (สายลาดชะโด)     =1,260,000.-   บาท 
2) โครงการก่อสร้างถนน คศล ม.6 (สายคันฉลาด)     =1,230,000.-   บาท 

 

     17  กรกฎาคม  2563  จ่ายขาดเงินสะสม  1  โครงการ   =4,209,000.-    บาท 
1) โครงการซ่อมแซมถนน ม.6-9 (สายพนังก้ันน้ า)         =4,209,000.-   บาท 

 

     24  สิงหาคม  2563  จ่ายขาดเงินสะสม  1  โครงการ   =100,000.-    บาท 
1) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท ปี  2563    

            =100,000.-   บาท 
  รวมจ่ายขาดเงินสะสม     =6,799,000.-      บาท 
  คงเหลือเงินสะสม =15,678,144.92   บาท 

     กันเงินตามระเบียบฯ  3  เดือน 
1)  บุคลากร       =1,570,000.- บาท  
 

2)  เบี้ยผู้สูงอายุ      
 - เบี้ยคนพิการ                =1,200,000.-    บาท 
 - เบี้ยผู้ป่วยเอดส์   

 

3)  อาหารเสริม (นม)     =120,000.- บาท 
 

            4) อาหารกลางวัน      =264,000.- บาท 
 

          รวมเงิน (กันเงินตามระเบียบฯ 3 เดือน) =3,154,000-   บาท 
 

      กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  =2,380,000-   บาท 
      คงเหลือน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้          =10,144,144.92  บาท 
      นายกอบต. ขอจ่ายขาดเงินสะสม 4 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =5,845,000.-   บาท 

     คงเหลือเงินสะสม            =4,299,144.92   บาท 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ตามที่ นายก อบต.มุจลินท์  ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวม  4  โครงการ  เป็นเงินที่ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม  รวมทั้งสิ้น  5,845,000.-  บาท  ปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สมาชิกในที่ประชุมทราบ  และ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลังของ อบต.
มุจลินท์ ให้ที่ประชุมทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

   

ทีป่ระชุม     ไม่มี 
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ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์  ผมขอมติที่ประชุม  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวม      
4  โครงการ  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  5,845,000.-  บาท  ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 

   

        เห็นชอบ  จ านวน  12   เสียง    
       ไม่เห็นชอบ       จ านวน   0   เสียง 
       งดออกเสียง      จ านวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ   
       -ไม่มี- 
                                      

ประธำนสภำ อบต. มุจลินท ์ผมขอปิดประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ปิดประชุม     เวลา  12.00  น. 

                                          
                                                        ศิริทิพย์  นิยมศิลป์                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 
                                                            วินัย   ชมบุญ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                          อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง 
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
 
                                                          มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน)  
                                               


