รายชื่อผูเขาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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

หมาย
เหตุ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
-

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ ๑
- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
บุงสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-

-๒ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑
ระเบียบวาระที่ ๕

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………….

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้สมาชิกสภาอบต. เขาประชุม ครบองคประชุม จึงขออนุญาตเชิญ นาย
ถวัลย ชิงจันทร ประธานสภาสภาอบต. บุง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องขอเชิญสมาชิกอบต.รวมประชุมสัมนาหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารราชการทองถิ่นของสมาชิกสภาทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่นและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามหลักทฤษฎีธนาคารน้ําใต
ดิน” ในวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพลอลพาเลช อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ ไมมี
-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอใหผูบริหารชี้แจง
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหาร
สวน ตําบลบุง ไดแถลงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ดังนี้

-๓ทาน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
จากการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบุงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ผานมาและปจจุบัน ขณะแถลงญัตตินี้ พบวา ประชาชนในพื้นที่จํานวนมาก มีปญหาความ
เดือดรอนที่สําคัญคือถนนและทางเดินในพื้นที่มีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน ที่มีอยูก็มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนหลุมเปนบอ ไมสะดวกในการใชเสนทาง
คมนาคม จึงขอนําเรื่องเขาสูที่ประชุมเพื่ออนุมัติจายขาดเงินสะสม ดังตอไปนี้
๑ โครงการกอสรางถนน คสล. บานอางใหญ หมูที่ ๑ ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐-บาท เพื่อ
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานอางใหญ หมูที่ ๑ (สายหอพัก
เลียบคลองสงน้ํา) นาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๔๘๓ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด
ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. บานอางใหญ หมูที่ ๑ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานอางใหญ หมูที่ ๑ (สายบาน
ผจก.ชาตรี) ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๑๖๒ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจาย
จากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเจริญสามัคคี หมู
ที่ ๒ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานเจริญสามัคคี(สายประปาหมูบาน) หมูที่ ๒ ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๖๔ ตรม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร
ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานเจริญสามัคคี หมูที่ ๒
ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานเจริญ
สามัคคี หมูที่ ๒ หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบุง หมูที่ ๓ ตั้งไว
๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบุง
(สายบานแมบัน) หมูที่ ๓ ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๓๒๘ ตรม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.
กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน

-๔๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานบุง หมูที่ ๓ ตั้งไว
๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานบุงหมูที่ ๓
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน
๗. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานโนนใจดี หมูที่ ๔ ตั้ง
ไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานโนนใจดี
หมูที่ ๔ หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน
๘. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนใจดี หมูที่ ๔ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพือ่
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนนใจดี หมูที่ ๔ (สายบาน
พอพรชัย-ประปาหมูบาน) ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๓๓๒ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๒๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.
กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๙. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนใจดี หมูที่ ๔ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนนใจดี หมูที่ ๔ (สายบาน
พอวิทยา สมวงศ) ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๑๕๖ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้ง
จายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน๙.
๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเหลาเจริญ หมู
ที่ ๕ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเหลาเจริญ
หมูที่ ๕ (เสนคุมใต) ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๑๖๐ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด
ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๑๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานเหลาเจริญ หมูที่ ๕
ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน บานเหลา
เจริญ หมูที่ ๕ หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน

-๕สถานะทางการคลัง
จากการรายงานของสวนการคลัง ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลบุง มี
๑. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๖,๕๒๘,๔๕๗.๐๖-บาท
๒. กันไวสําหรับคาใชจายดานบุคลากร สามเดือน ๑,๘๔๑,๑๑๕.๐๐-บาท
๓. สํารองจายเงินอุดหนุนวัตถุประสงค
๙๕๖,๔๐๐.๐๐-บาท
๔. สํารองจายกรณีสาธารณภัยรอยละสิบ
๖๕๒,๘๔๕.๗๑-บาท
๕. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใชได
๓,๐๗๘,๐๙๖.๓๕-บาท
๔. ขอจายขาดเงินสะสม จํานวน
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท
เพื่อใหการบริหารจัดการ ดานบริการชุมชนและสังคม ชวยเหลือและบรรเทาทุกข
ความเดือดรอนของราษฎรองคการบริหารสวนตําบลบุงจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท(สองลานบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ และ
หนังสือดวนที่สุดที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดหลักเกณฑการจายขาดเงินสะสม
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่
และสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติใน
ป พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ในการขออนุมัติใชจายเงินสะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่สงฝากเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล(ก.ส.ท.)หรือเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด(ก.ส.อ.)แลวนําไปหัก
รายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการ
และยงไมไดเบิกจาย เพื่อพิสูจนยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันที่สามารถนําไปใชได
๒) เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๘๙ วรรคทายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น
กอนจะนําเงินสะสมตามจํานวนในขอ ๑ ไปใชใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารองเงิน
สะสมไวเพื่อใชจายในกรณีดังตอไปนี้
๒.๑ สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน คาจาง
บุคลากร ที่จะปรับขึ้นในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ประมาณ ๓ เดือน
๒.๒ สํารองจายกรณีที่ยังไมไดรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค โดยคํานวณ
จากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับในแตละ
เดือนไดแก

-๖- คาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือนคาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณ
สามเดือน
- คาใชจายอื่นๆที่จําเปน เชน เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผูพิการ เปนตนประมาณ
สองเดือน
๓) สํารองจายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไวรอยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามขอ ๒.๑-๒.๒
๔) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว ตองของดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จ
สิ้นในระยะเวลาหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
จึงเรียนมาเพื่อ สภาองคการบริหารสวนตําบลบุง โปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ

เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบุง จึง
ขอให ที่ประชุมรวมกันพิจ ารณาอนุ มัติจ ายขาดเงิ นสะสม ตามที่ ทานรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลบุงชี้แจงขางตน มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรหรือไม
เมื่อไมมีผูใดเสนออะไรอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑
โครงการเปนเงินจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (สองลานบาทถวน)

ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ
มีสมาชิกทานใดมีเรื่องเสนอหรือไม
นายธนโชติ จันทะพันธ ส.อบต.หมูที่ ๑ เสนอเรื่องถนนคสล.เสนหนาวัดอางใหญ น้ําเซาะและทรุดขอให
ดําเนินการซอมแซมใหดวย
นายพิรุณ คะนึงรัมย ส.อบต.หมูที่ ๓ เสนอเรื่องถนนคสล.เสนสถานีวิทยุเอฟเอ็ม๙๓ ทอชํารุดขอให
ซอมแซมใหดวยครับและขอแจงขาวทางโรงเรียนมิ่งมงคลจะจัดงานกีฬาสีประจําป
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติและอนุเคราะหรางวัล
เพื่อเปนขวัญกําลังใจกับเด็กๆ และขอเชิญรวมทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหมที่
ศาลาประชาคมหมูที่ ๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.
ชี้แจงจะพิจารณาดําเนินการตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีทานใดจะเสนอเรื่องไดหรือไม เมื่อไมมีผมขอปดประชุม

ประธานสภาฯ

กลาวขอบคุณและปดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

-๗(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนโชติ จันทะพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๑
(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญสง บุญพา)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๓
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายประศาสตร อภัยพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๕

(ลงชื่อ)
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

