รายชื่อผูเขาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

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

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

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

วัลยลัดดา ชัยปญญา

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒

-

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

หมาย
เหตุ

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

-๒ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท
- เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
-ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําป ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ประธานสภาฯ
ในวาระนี้ผมขอผูบริหาร อบต.บุงชี้แจง ครับ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัด อบต.บุง ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.บุง เสนอดังนี้
ทาน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
จากการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบุงในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่ผานมาและปจจุบัน ขณะแถลงญัตตินี้ พบวา ประชาชนในพื้นที่จํานวนมาก มี
ปญหาความเดือดรอนที่สําคัญคือถนนและทางเดินในพื้นที่มีจํานวนไมเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน ที่มีอยูก็มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนหลุมเปนบอ ไมสะดวกในการ
ใชเสนทางคมนาคม น้ําอุปโภคบริโภคไมสะอาดและมีไมเพียงพอ จึงขอนําเรื่องเขาสูที่
ประชุมเพื่ออนุมัติจายขาดเงินสะสม ดังตอไปนี้
๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ภายในบานอางใหญ หมูที่ ๑ (เสน
หนารานคําพอดี) ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐-บาท เพื่อจางเหมาซอมแซมถนน คสล.ดวยยางแอส
ฟลทสําเร็จรูป ภายในบานอางใหญ(เสนหนารานคําพอดี) ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๔๓.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓๗๕ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงิน
สะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๒. โครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมูบาน บานเจริญสามัคคี หมูที่ ๒ ตั้งไว
๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมูบาน บานเจริญสามัคคี หมู
ที่ ๒ (เสนบานพออวง) ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๙ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๗

-๓เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน
๓ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบุง หมูที่ ๓
(สายหนาโรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม) ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบุง(สายโรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม) หมู
ที่ ๓ ดวยยางแอสฟลทสําเร็จรูป ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๓๗๕ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน
๔. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนใจดี หมูที่ ๔ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนนใจดี หมูที่ ๔ (สาย
บานพอเชาว) ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๑๖๘ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้ง
จายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทางลาดระบายน้ําภายใน
หมูบาน บานเหลาเจริญ หมูที่ ๕ ตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทางลาดระบายน้ํา บานเหลาเจริญ หมูที่ ๕ (สายฐานจุดบั้งไฟ)
ขนาดกวาง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๙๗
ตรม. ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน
๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมยกระดับพื้นผิวถนน คสล.พรอมปรับปรุงรอง
ระบายน้ําไหลทางหมูที่ ๔ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.บาท เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอมแซม
ยกระดับพื้นผิวถนนคสล.พรอมปรับปรุงรองรองระบายน้ําไหลทาง(สายหนาบานนาง
บังอร มิลเลอร) ผิวถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้ง
จายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๗.โครงการติดตั้งระบบปมสูบน้ําบาดาล (ปมซัมเมอรส) บานเจริญสามัคคี หมูที่
๒ ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาติดติดตั้งระบบปมสูบน้ําบาดาล (ปมซัมเมอรส)
ขนาด ๑.๕ แรงมา ตั้งจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน

-๔สถานะทางการคลัง
จากการรายงานของสวนการคลัง ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลบุง มี
๑. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓ ๔,๕๒๘,๔๕๗.๐๖-บาท
๒. กันไวสําหรับคาใชจายดานบุคลากร สามเดือน ๑,๘๔๑,๑๑๕.๐๐-บาท
๓. สํารองจายเงินอุดหนุนวัตถุประสงค
๙๕๖,๔๐๐.๐๐-บาท
๔. สํารองจายกรณีสาธารณภัยรอยละสิบ
๔๕๒,๘๔๕.๗๑-บาท
๕. คงเหลือเงินสะสมทีส่ ามารถใชได
๑,๒๗๘,๐๙๖.๓๕-บาท
๔. ขอจายขาดเงินสะสม จํานวน
๗๘๐,๐๐๐.๐๐-บาท
เพื่อใหการบริหารจัดการ ดานบริการชุมชนและสังคม ชวยเหลือและบรรเทาทุกข ความ
เดือดรอนของราษฎรองคการบริหารสวนตําบลบุงจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน
๗๘๐,๐๐๐.๐๐-บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ และ
หนังสือดวนที่สุดที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที๑่ ๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดหลักเกณฑการจายขาด
เงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่ และสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติในป พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ในการขออนุมัติใชจายเงินสะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่สงฝากเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล(ก.ส.ท.)หรือเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด(ก.ส.อ.)แลวนําไป
หักรายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพัน
แลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยงไมไดเบิกจาย เพื่อพิสูจน
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันที่สามารถนําไปใชได
๒) เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๘๙ วรรคทายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
ดังนั้นกอนจะนําเงินสะสมตามจํานวนในขอ ๑ ไปใชใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํารองเงินสะสมไวเพื่อใชจายในกรณีดังตอไปนี้
๒.๑ สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน คาจางบุคลากร ที่
จะปรับขึ้นในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ประมาณ ๓ เดือน

-๕๒.๒ สํารองจายกรณีที่ยังไมไดรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค โดยคํานวณจาก
ยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับในแตละ
เดือนไดแก
- คาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือนคาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณสาม
เดือน
- คาใชจายอื่นๆที่จําเปน เชน เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผูพิการ เปนตนประมาณสอง
เดือน
๓) สํารองจายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไวรอยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ
หลังจากหักรายการตามขอ ๒.๑-๒.๒
๔) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว ตองของดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
จึงเรียนมาเพื่อ สภาองคการบริหารสวนตําบลบุง โปรดพิจารณาอนุมัติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบุง จึงขอใหที่
ประชุมรวมกันพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบุงชี้แจงขางตน มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรหรือไม เมื่อไมมีผูใดเสนออะไรอีก
ผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2๕๖๓ จํานวน ๗โครงการ
เปนเงินจํานวน ๗๘๐,๐๐๐. -บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน)

ระเบียบวาระที่ 5
- เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
มีทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม
ประธานสภาฯ
มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมเมื่อไมมี ผมขอปดประชุม
ประธานกลาวปดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนโชติ จันทะพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๑

-๖(ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางบุญสง บุญพา)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๓

(นายประศาสตร อภัยพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๕

(ลงชื่อ)
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

