(สําเนา)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
…………………………………..
ผูเขาประชุม
๑.
นายถวัลย ชิงจันทร
๒.
นายพิรุณ คะนึงรัมย
๓.
นายธนโชติ จันทะพันธ
๔.
นางบังออน พลสีทา
๕.
นายอรุณ คนรู
๖.
นายวิเชียร โภคทรัพย
๗.
นางบุญสง บุญพา
๘.
นายกุศล กุนารี
๙.
นายประศาสตร อภัยพันธ
๑๐. นายสมชาย ใจแนน
๑๑. นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
ผูไมมาประชุม

-

ผูเขารวมประชุม

-

ตําแหนง ประธานสภา อบต.บุง
ตําแหนง รองประธานสภา อบต.บุง
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๑
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๑
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๒
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๒
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๓
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๓
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๔
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๕
ตําแหนงปลัด อบต.บุง/เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- เรื่องเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
-------------------------------------

-๒นางวัลยลัดดา ชัยปญญา (เลขานุการสภาฯ)
- ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
เขาหองประชุม เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวจึงขอเรียนเชิญ นายถวัลย ชิงจันทร ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบุงเปดประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ
ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
๑.๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องสรุปแนวทางการดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
กระทรวงมหาดไทยไดสรุปแนวทางการดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริ(ศอญ.)โดยขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติงานในสวนที่
เกี่ยวของ มีประเด็นหลักจํานวน ๖ ประเด็นดังนี้
๑. ปายกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน
๒. กิจกรรมจิตอาสา รณรงคปลูก – ขยายพันธตนรวงผึ้ง
๓. กิจกรรมจิตอาสา ประกวดสวนสาธารณะ
๔. กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับตําบล
๕. กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอก คลองสวย จังหวัดนนทบุรี
๖. นิทรรศการโครงการจิตอาสาฯ รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานอื่นๆ
๑.๒ เรื่องประกาศจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง การจัดตั้งศูนยรับบริจาคเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว
ตามที่เกิดสถานการณอุทกภัยขึ้นในพื้นที่เมืองไซ แขวงอัตตะบือ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)เมื่อวันที่๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สงผลใหเสนทางคมนาคมไดรับ
ความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนทั้งในดานคมนาคมและการดํารงชีพ นั้น จังหวัด
อํานาจเจริญจึงไดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ณ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอํานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อเปนศูนยกลางในการรับบริจาคและ
จัดตั้งศูนยรับบริจาคเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูประสบอุทกภัย สปป.ลาว ณ ที่วาการอําเภอทุกอําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวน ผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคได ตั้งแต
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เปนตนไปเพื่อจะไดรวบรวมนําไปมอบใหกับผูประสบภัยตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว(สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑)
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบุง ได
นําเสนอตอที่ประชุม
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัด อบต.
– ดิฉันขอชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปลัด อบต.
ไดอานรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้จนจบ)
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา (ปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต.) - (อานคําแถลงงบประมาณ)
ทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงทุกทาน บัดนี้
ถึงเวลาทีด่ ิฉันจะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบุงพิจารณา ในโอกาสนี้ จึงขอแถลงถึงสถานะทางการคลังตลอดหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอไปนี้ (ปลัดอบต.ไดชี้แจงถึง
สถานะทางการคลัง และการบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน พอสรุปไดดังนี้
- องคการบริหารสวนตําบลบุงไดประมาณการรายรับไว ๒๔,๐๓๖,๐๐๐.- บาท และได
ประมาณการรายจายไว ๒๔,๐๓๖,๐๐๐.- บาท และปจจุบันขณะนี้องคการบริหารสวนตําบล
บุงมีเงินสะสมคงเหลืออยู ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๘๒๕,๐๖๓.๕๔.-บาท
รายรับตั้งไว ๒๔,๐๓๖,๐๐๐.- บาท แยกรายละเอียดดังนี้
ก. รายไดที่เปนภาษีอากร
ตั้งไว
๑๔,๗๑๔,๐๐๐.-บาท
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
ตั้งไว
๒๗๒,๐๐๐.-บาท
ค. รายไดจากทุน
ตั้งไว
บาท
ง. เงินชวยเหลือ (อุดหนุน)
ตั้งไว
๙,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม ๒๔,๐๓๖,๐๐๐.-บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

-๔ก. ดานบริหารทั่วไป

๑. แผนงานบริหารทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

๑๑,๐๘๕,๒๙๐.- บาท
๑๔๐,๐๐๐.- บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

๔,๖๗๗,๖๓๒.- บาท
๑,๐๔๒,๕๘๐.- บาท
บาท
๒,๖๓๔,๓๗๒.-บาท
๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๕,๐๘๕,๘๔๐.-บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ
๑. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม

๑๑๐,๐๐๐.-บาท

ง. ดานดําเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

๔,๕๔๘,๐๐๐.- บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา
๒. แผนงานสาธารณสุข
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห
๔. แผนงานเคหะและชุมชน
๕. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๖. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

เหตุผล เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารที่ไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป (ปลัดฯ ไดอานรางขอบัญญัติงบประมาณจนจบ)
ประธานสภา แจงวาเมื่อปลัดฯ ไดชี้แจงรายละเอียดและสมาชิกไดศึกษารางขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย
ประจําป ๒๕๖๒ แลว จึงไดใหที่ประชุมพิจารณาวาจะมีมติรับหลักการรางขอบัญญัติฯ หรือไม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติฯอยางละเอียดรอบครอบแลว จึงมีมติรับหลักการราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ อยางเปนเอกฉันท
ปลัด อบต. บุง เลขานุการสภา ฯ - ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๙ กําหนดวา ญัตติราง
ขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวย ที่ประชุมไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้
นายอรุณ คงรู
สมาชิกสภาฯหมูที่ ๒ เสนอ นายประศาสตร อภัยพันธ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ โดยมีผู
รับรองคือ นายสมชาย ใจแนน สมาชิกสภาฯหมูที่ ๕ และนางบังออน พลสีทา สมาชิกสภาฯ
หมูที่ ๑

-๕นายวิเชียร โภคทรัพย สมาชิกสภาหมูที่ ๒ เสนอ นางบุญสง บุญพา สมาชิกสภาฯหมูที่ ๓ โดยมีผูรับรองคือ
นายพิรุณ คะนึงรัมย สมาชิกสภาฯหมูที่ ๓ และนายอรุณ คนรู สมาชิกสภาฯหมูที่ ๒
นายสมชาย ใจแนน
สมาชิกสภาฯหมูที่ ๕ เสนอ นายอาษา จันทะพันธ สมาชิกสภาฯหมูที่ ๑ โดยมีผู
รับรองคือนายวิเชียร โภคทรัพย สมาชิกสภาฯหมูที่ ๒ และนางบุญสง บุญพา สมาชิกสภาฯหมูที่ ๓
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไมเมื่อไมมี เปนอันวาทั้งสามทานทีถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ ดังนี้
๑.นายประศาสตร อภัยพันธ
สมาชิกสภาฯหมูที่ ๕
๒ นางบุญสง บุญพา
สมาชิกสภาฯหมูที่ ๓
๓. นายธนโชติ จันทะพันธ
สมาชิกสภาฯหมูที่ ๑
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
เลขานุการสภาฯ ขอนัดเปดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
ประธานสภาฯ - การพิจารณาในวาระที่ ๒ ใหผูประสงคจะขอแปรญัตติยื่นขอแปรญัตติไดไมนอยกวา ๒๔
ชั่วโมง ในการพิจารณาวาระที่ ๒ การแปรญัตติจะไดสงรางขอบัญญัติฉบับนี้ให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตอไป และขอใหสภา ฯ กําหนดเวลาในการเสนอ คําแปร
ญัตติดวย วาจะใหคณะกรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติตอสภา ฯ เมื่อใด
นายธนโชติ จันทะพันธ คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอวาใหผูประสงคจะแปรญัตติยื่นแปรญัตติภายในวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาในวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เพื่อจะไดเสนอตอสภาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
ประธานสภา ฯ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีถือวาคณะกรรมการแปรญัตติเสนอคําแปร
ญัตติตอสภา ฯ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบุง จึงขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงเพื่อพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓
ขั้นอนุมัติใหใช ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบุง
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาอบต.(นายถวัลย ชิงจันทร) ตอไปเปนระเบียบวาระอื่นๆมีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือไม
นายกุศล กุนารี ส.อบต.หมูที่ ๔ เสนอใหเรงซื้อยางสําเร็จรูปเพื่อมาซอมแซมถนนเพราะตอนนี้ถนนภายใน
หมูบานหลายสายเปนหลุมเปนบอสัญจรไมสะดวก ขอใหพิจารณาแกปญหาใหดวย
นายประศาสตร อภัยพันธ ส.อบต.หมูที่ ๕ แจงวามีถนนขาดที่หมู ๕ ขอใหชวยแกปญหาใหดวย
นายพิรุณ คะนึงรัมย
ส.อบต.หมูที่ ๓ แจงวากระจกนูนบริเวณแยกเขาเดือยไกแตกขอใหพิจารณา
ซอมแซมใหดวย

-๖ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมเมื่อไมมี ขอนัดประชุมทีเ่ พื่อพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ในวาระตอไป ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
ประธานสภาฯ
กลาวขอบคุณและปดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) วัลยลัดดา ชัยปญญา ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
(ลงชื่อ) ธนโชติ จันทะพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนโชติ จันทะพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๑
(ลงชื่อ บุญสง บุญพา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญสง บุญพา)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๓
(ลงชื่อ) ประศาสตร อภัยพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายประศาสตร อภัยพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๕
(ลงชื่อ) ถวัลย ชิงจันทร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

(สําเนา)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
…………………………………..
ผูเขาประชุม
๑.
นายถวัลย ชิงจันทร
๒.
นายพิรุณ คะนึงรัมย
๓.
นายธนโชติ จันทะพันธ
๔.
นายอรุณ คนรู
๕.
นายวิเชียร โภคทรัพย
๖.
นางบุญสง บุญพา
๗.
นายกุศล กุนารี
๘.
นายสมชาย ใจแนน
๙.
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
ผูไมมาประชุม -

ตําแหนง ประธานสภา อบต.บุง
ตําแหนง รองประธานสภา อบต.บุง
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๑
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๒
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๒
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๓
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๓
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๕
ตําแหนงปลัด อบต.บุง/เลขานุการสภาฯ

๑.นางบังออน พลสีทา
๒.นายประศาสตร อภัยพันธ

ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๑
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.บุง หมู ๔

ผูเขารวมประชุม ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

-------------------------------------

๒
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา (เลขานุการสภาฯ)
- ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
เขาหองประชุม เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม จึงขอเรียนเชิญ นายถวัลย ชิงจันทร ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบุง เปดประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ
ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายพิรุณ คะนึงรัมย รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่ประธานสภาฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ เรื่องโครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. ที่ทุกภาคสววนมีสวนรวม
สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองอํานาจเจริญ แจงวากรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรวมกับมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ไดลงนามบันทึกขอตกลง(MOU) วาดวยความรวมมือดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข :
พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม และเพื่อใหการดําเนินโครงการฯมีสาระสําคัญใน
การทําชุมชนใหเขมแข็งและวัดพรอมเปนศูนยกลางของชุมชนอยางยั่งยืน จึงขอใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดําเนินการใหความรวมมือ และขอคําปรึกษาจากเจาอาวาสวัดเพื่อคัดเลือกวัดที่เหมาะสมเขา
รวมโครงการโดย ๑ อปท.ใหมีวัด ๑ วัดเขารวมโครงการฯ ใหอปท.เรงรัดการรับสมัครเขารวมโครงการ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในสวนอบต.บุงไดปรึกษาหารือแลวคือวัด ถ้ําพระศรีวราราม
หมูที่ ๕ บานเหลาเจริญ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว(สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไข
หรือไม เมื่อไมมี จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)
เชิญนางวัลยลัดดา ชัยปญญา เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

-๓นางวัลยลัดดา ชัยปญญา เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภา
ทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗(แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ขอ ๕๑ ในการพิจารณา
รางขอบัญญัติวาระที่ ๒ ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตทปี่ ระชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปน
อยางอื่น ถาทีป่ ระชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็น ดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการ
แกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะลงมติใหสง ปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องญัตติพิจารณาใหม
ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาว
แลว การพิจารณานั้นๆเปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขอ
อื่นๆตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได ถาขัดแยงหรือ
บกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติ
ใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงาน
การพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงาน
นั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุมเวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน ในการประชุมตอวาระที่สองใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติ
เฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น
ประธานสภาฯ
เชิญนายประศาสตร อภัยพันธ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผล
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
นายประศาสตร อภัยพันธ
ส.อบต.หมู ๕ ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดใหความไววางใจใหเปน
คณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง ๓ ทาน ไดคัดเลือกกันเอง
ประกอบดวย
๑
๒
๓

นายประศาสตร อภัยพันธ
นางบุญสง บุญพา
นายธนโชติ จันทะพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

พรอมกลาวรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภา
องคการบริหารสวนตําบลบุง มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ ป
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีมติกําหนดระยะไดเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงนับแตสภารับหลักการจนถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. น. และคณะกรรมการประชุมพิจารณาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.เพื่อจะไดเสนอตอสภาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

-๔-

ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔๙ วรรคสอง ความวา ภายในระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนด ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะ
แกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปร
ญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
บัดนี้ระยะเวลาไดลวงเลยแลวปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯยื่นขอแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติเห็นพอง
ตองกันวา ใหยืนตามรางขอบัญญัติฯ เดิมโดยไมมีการแกไขแตอยางใด
การพิจารณาในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ไมมีการอภิปราย จึงขอมติที่ประชุม
สมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบตามรางขอบัญญัติเดิม ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติไมมีการ
แปรญัตติแตอยางใด และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแลว ถาเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอมา ขอใหยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบ เปนเอกฉันท
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติใหใช
การพิจารณาในวาระที่ ๓ ตามรางเดิมซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอมาจะขอ
มติทปี่ ระชุมแหงนี้วาถาสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหนํารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ไปตราเปนขอบัญญัติ เพื่อบังคับใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป ขอใหยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบ ใหนํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้
ไปตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุง เปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ
มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมเ
นายสมชาย ในแนน ส.อบต.หมูที่ ๕ แจงถนนภายในหมูบานชํารุดเปนหลุมเปนบอ ขอให
พิจารณาซอมแซมใหดวย
นายกุศล กุนารี
ส.อบต.หมูที่ ๔ แจงขอใหซอมแซมถนนในหมูที่ ๔ เนื่องจากชํารุด
ประธานสภาฯ
มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมเมื่อไมมจี ึงขอปดการประชุม
ประธานสภาฯ
กลาวขอบคุณและปดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

-๕-

(ลงชื่อ) วัลยลัดดา ชัยปญญา ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
(ลงชื่อ) ธนโชติ จันทะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนโชติ จันทะพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๑
(ลงชื่อ) บุญสง บุญพา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญสง บุญพา)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๓
(ลงชื่อ) ประศาสตร อภัยพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายประศาสตร อภัยพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๕
(ลงชื่อ) ถวัลย ชิงจันทร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

