รายชื่อผูเขาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายถวัลย ชิงจันทร
นายพิรุณ คะนึงรัมย
นางบังออน พลสีทา
นายธนโชติ จันทะพันธ
นายวิเชียร โภคทรัพย
นายอรุณ คนรู
นางบุญสง บุญพา
นายกุศล กุนารี
นายประศาสตร อภัยพันธ
นายสมชาย ใจแนน
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

ลายมือชื่อ
ถวัลย ชิงจันทร

หมาย
เหตุ

พิรุณ คะนึงรัมย
บังออน พลสีทา
ธนโชติ จันทะพันธ
วิเชียร โภคทรัพย
อรุณ คนรู
บุญสง บุญพา
กุศล กุนารี
ประศาสตร อภัยพันธ
สมชาย ใจแนน
วัลยลัดดา ชัยปญญา

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒

-

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑
๔.๒
ระเบียบวาระที่ 5

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๓
เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๖๓
- เรื่องอื่น ๆ

-๒ประธานสภาฯ
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
มอบเลขานุการสภาฯแจงใหที่ประชุมทราบ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
เลขานุการสภา แจงใหทราบดังนี้
๑.๑ เรื่องขอใหประชาสัมพันธประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ดวยอําเภอเมืองอํานาจเจริญไดรับแจงจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เรื่องขอให
ผูประสงคทําการเจาะน้ําบาดาลหรือการใชน้ําบาดาลใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ําบาดาล ตาม พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ เพื่อเปนการเชิญชวน
ใหผูประสงคทําการเจาะน้ําบาดาลหรือใชน้ําบาดาล ใหยื่นคําขอใบอนุญาตให
ถูกตอง ตามพรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงไดประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๒ เรื่องโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางยั่งยืน
ดวยอําเภอเมืองอํานาจเจริญไดรับแจงวารัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจฐานราก โดยใชกลยุทธ ๓ สราง
ประกอบดวย ๑)สรางความรู/อาชีพ ๒)สรางตลาด/รายได ๓) สรางโอกาสเขาถึง
แหลงทุน ดังนั้นจึงขอความรวมมือสวนราชการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ
ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืนในการจัดสรรที่ราช
พัสดุที่ครอบครองใชประโยชนอยูและเปนที่วางที่มีศักยภาพรวมถึงสภาพพื้นที่
เหมาะสมเพื่อดําเนินโครงการฯเปนการชั่วคราวอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมี
ผูประกอบการที่เปนผูที่มีรายไดนอย หรือเกษตรชุมชน หรือรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือ
นักศึกษาเปนผูจําหนายสินคาในตลาดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี

-๓ระเบียบวาระที่ ๔

-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑
- พิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
ประธานสภาฯ พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๓ ขอนําเรื่องการกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรึกษา
ตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง ในวันนี้ และมอบหมายให ปลัด
อบต. และเลขานุการสภา อบต. เปนผูชี้แจงรายละเอียด ตอที่ประชุมตอไป
ปลัด อบต.

- ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้ ตามที่สภา อบต. บุง ไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกําหนด
๑๕ วัน และกําหนดวันเริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เมื่อคราวการ
ประชุมสภาสมัยแรก ประจําป ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ นั้น ในวันนี้จึง
ตองมีการกําหนดสมัยประชุมสภา อบต. บุง สมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
ระยะเวลาและวันเริ่มตนการประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในป
พ.ศ.
๒๕๖๓ องคการบริหารสวนตําบลบุง จึงอาศัยอํานาจตามความแหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสอง
สมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด”และ
ตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง ความวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยใน
ปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”
ขอ ๑๑ (๓) ความวา “สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วันการกําหนดสมัยประชุมและวันประชุม
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนดและเห็นควร
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป จํานวน ๔ สมัย รวมการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก
ในวันนี้ดวย ดังนี้คือ

-๔-

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายอรุณ คนรู

สมัยที่ ๒ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓ (เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป)
สมัยที่ ๓ มีกําหนด ๑๕ วันเริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
(เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔)
สมัยที่ ๔ มีกําหนด ๑๕ วันเริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(เพื่อใหนายกนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป
- รับทราบ
- นําเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง วาจะกําหนด
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๓ เปนกี่สมัย และแตละสมัยจะกําหนดระยะเวลา และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันประชุม กี่วัน
พรอมทั้งขอใหกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปของปถัดไป
(ป พ.ศ.๒๕๖๓) ขอมติที่ประชุม ครับ
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒ ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
สมัยที่ ๒ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๔ มีกําหนด ๑๕วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
และกําหนดใหวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีกําหนด ๑๕ วัน

ผูรับรอง สองคน คือนายกุศล กุนารี ส.อบต.หมูที่ ๔ และนายประศาสตร อภัยพันธ ส.อบต.หมูที่ ๕
ประธานสภาฯ
มีทานใดจะเสนออีกหรือไมเมื่อไมมีจึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- เห็นชอบอยางเปนเอกฉันท
ประธานสภาฯ
- เมื่อที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง มีมติเปนเอกฉันทกําหนด
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
และวันเริ่มประชุมสามัญประจําปของปถัดไปแลว จะไดจัดทําเปนประกาศของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลบุง และปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบุง เพื่อใหประชาชน หรือผูที่สนใจไดรับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม
รับทราบ

-๕๔.๒

- เรื่ อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
ประจําป ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ชี้แจง
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
ปลัดอบต.ปฏิบัติ หนาที่ นายกอบต. บุง ชี้แจงขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะ
ดําเนินการแตคําชี้แจงไมตรงตามรายการที่จะเบิกจายจึงขออนุมติเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณดังนี้
คําชี้แจงงบประมาณเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุ น หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ค า
จัด ซื้อเครื่ องปรั บ อากาศชนิ ดตั้ งพื้ น (มี ระบบฟอกอากาศ)ตั้ งหองประชุ มสภา
อบต.บุง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒เครื่องๆละ ๓๐,๖๐๐.-บาท รวมเปน
เงิน ๖๑,๒๐๐.-บาท (ตามราคามาตรฐานครุภันฑ ๒๕๖๒)
คําชี้แจงขอแกไขใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพรอมติดตั้งหองประชุมสระบัว(กลางน้ํา) ขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๖๐๐.-บาท รวมเปนเงิน ๖๑,๒๐๐.บาท (ตามราคามาตรฐานครุภันฑ ป ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม

ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒และ๓)พ.ศ.๒๕๔๓
หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น
การขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณและขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลง คํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยที่กําหนด ตามที่ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต. ไดเสนอ
ตอที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบาง
ไมมีขอซักถาม
ถาไมมีสมาชิกทานใดซักถามรายละเอียดจะขอมติที่ประชุมวาจะมีมติเห็นชอบ
ใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ ตามเสนอ หรือไม
อนุมัติโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

- เรื่องอื่น ๆ
มีทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-๖ประธานสภาฯ
มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมเมื่อไมมี ผมขอปดประชุม
ประธานกลาวปดประชุมเวลา 12.00 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

