รายชื่อผูเขาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

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

ตําแหนง
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./เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
ถวัลย ชิงจันทร

หมายเหตุ

พิรุณ คะนึงรัมย์
บังออน พลสีทา
ธนโชติ จันทะพันธ์
วิเชียร โภคทรัพย์
อรุณ คนรู ้
บุญส่ง บุญพา
กุศล กุนารี
ประศาสตร์ อภัยพันธ์
สมชาย ใจแน่น
วัลย์ล ั ดดา ชัยปั ญญา

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

-๒ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑
๔.๒

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
- พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณประป ๒๕๖๒
---------------------------------------

ประธานสภาฯ
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
มอบเลขานุการสภาฯแจงใหที่ประชุมทราบ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
เลขานุการสภา แจงใหทราบดังนี้
๑.๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ.๒๕๖๒
ดวยอําเภอเมืองอํานาจเจริญไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวาดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพ.ศ.๒๕๖๐ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องการใหประชาชนและพรรค
การเมืองดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมีผลบังคับใชแลว เปนผลใหพรรคการเมือง
สามารถดําเนินกิจการทางการเมืองและจํานําไปสูการาเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของกําหนด จึงขอให อปท.ดําเนินการดังนี้
๑. สนับสนุนหรือชวยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ปพ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนาที่และอํานาจของอปท.
๒. แจงใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นวางตัวเปนกลางทางการเมืองโดยเครงครัด และไมสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไมวา
ในทางใดๆ เนื่องจากเปนความผิดและมีบทกําหนดโทษ ตามมาตรา ๗๘ วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา ๑๔๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพ.ศ.๒๕๖๑
๓. แจงประชาสัมพันธใหอปท. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษตามพรบ.
ดังกลาว

-๓ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประธานสภาฯ
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม เมื่อไมมีจึง
ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- พิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําป พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภาฯ
พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๒ ขอนําเรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบุงสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรึกษาตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง ใน
วันนี้ และมอบหมายให ปลัด อบต. และเลขานุการสภา อบต. เปนผูชี้แจงรายละเอียด ตอที่ประชุมตอไป
ปลัด อบต.

- ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้ ตามที่สภา อบต. บุง ไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําหนด
๑๕ วัน และกําหนดวันเริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เมื่อคราว
การประชุมสภาสมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ นั้น ใน
วันนี้จึงตองมีการกําหนดสมัยประชุมสภา อบต. บุง สมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ระยะเวลาและวันเริ่มตนการประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในป พ.ศ.
๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลบุง จึงอาศัยอํานาจตามความแหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แต
ตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด”และตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง ความวา “การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป
ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
ใหประธานสภาทองถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม”ขอ ๑๑ (๓) ความวา “สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย

-๔แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วันการ
กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นกําหนด” และเห็นควรกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป จํานวน ๔ สมัย
รวมการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกในวันนี้ดวย ดังนี้คือ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายอรุณ คนรู

สมัยที่ ๒ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ (เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป)
สมัยที่ ๓ มีกําหนด ๑๕ วันเริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓)
สมัยที่ ๔ มีกําหนด ๑๕ วันเริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
(เพื่อใหนายกนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป
- รับทราบ
- นําเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง วาจะกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เปนกี่
สมัย และแตละสมัยจะกําหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปของ
แตละสมัยในปนั้น วันประชุม กี่วัน พรอมทั้งขอใหกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ
ประจําปของปถัดไป (ป พ.ศ.๒๕๖๓) ขอมติที่ประชุม ครับ
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒ ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมดังนี้

สมัยที่ ๑ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
สมัยที่ ๒ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๓ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๔ มีกําหนด ๑๕วัน เริ่มประชุมตั้งแตวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกําหนดใหวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีกําหนด ๑๕ วัน
ผูรับรอง สองคน คือนายกุศล กุนารี ส.อบต.หมูที่ ๔ และนายประศาสตร อภัยพันธ ส.อบต.หมูที่ ๕
ประธานสภาฯ
มีทานใดจะเสนออีกหรือไมเมื่อไมมีจึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- เห็นชอบอยางเปนเอกฉันท
ประธานสภาฯ
- เมื่อที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง มีมติเปนเอกฉันทกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไปแลว จะไดจัดทําเปนประกาศของสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง และปดประกาศ ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบุง เพื่อใหประชาชน หรือผูที่สนใจไดรับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม
รับทราบ

-๕๔.๒

- เรื่องพิจารณาอนุมัตแิ กไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณประจําป
๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ชี้แจง
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต. บุง ชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีความจําเปนที่จะดําเนินการแตไมได
ตั้งงบประมาณไวจึงขออนุมัติจากสภาในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดังนี้
.ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ บางรายการมีความ
จําเปนตองเบิกจาย แตคําชี้แจงไมตรงตามรายการที่จะเบิกจาย จึงเห็นควรพิจารณา
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้
คําชี้แจงงบประมาณเดิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค าครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้ อถังเก็ บน้ําแบบพลาสติ ก
จํานวน ๒ ใบ ขนาดบรรจุ ๒๐๐๐ลิตร พรอมติดตั้ง ตั้งไว ๔,๖๐๐.-บาท
คําชี้แจงขอแกไขใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุ น หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ครุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก งาน ค า จั ด ซื้ อ ถั ง เก็ บ น้ํ า แบบพลาสติ ก
จํานวน ๑ ใบ ขนาดบรรจุ ๒๐๐๐ลิตร พรอมติดตั้ง ตั้งไว ๔,๖๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒และ๓)พ.ศ.๒๕๔๓
หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งที่ ทํ า ให ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและขออนุมัติเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด
ตามที่ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต. ไดเสนอตอที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบาง
ไมมีขอซักถาม
ถาไมมีสมาชิกทานใดซักถามรายละเอียดจะขอมติที่ประชุมวาจะมีมติเห็นชอบให
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ตามเสนอ หรือไม
อนุมัติโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

- เรื่องอื่น ๆ
มีทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-๖นายวิเชียร โภคทรัพย

- ส.อบต.หมู ๒ แจงเรื่องไฟฟาสองสวางทางไปดอนอีหงส หลอดขาด ขอให
ซอมแซมใหดวย
นายกุศล กุนารี
- ส.อบต.หมูที่ ๔ แจงเรื่องการไฟฟาสวนภูมิภาคอํานาจเจริญมาขยายเขตไฟฟาใน
หมูบาน ปรากฏวาไฟสาธารณะดับทั้งสาย ทางการไฟฟาแจงวาใหอบต.ไปทําเรื่อง
ขอหมอไฟเพิ่ม จึงขอใหอบต.ไปประสานการไฟฟาดวย
ประธานสภาฯ
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

รายชื่อผูเขาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

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

ตําแหนง
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./เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
ถวัลย ชิงจันทร

หมายเหตุ

พิรุณ คะนึงรัมย์
บังออน พลสีทา
ธนโชติ จันทะพันธ์
วิเชียร โภคทรัพย์
อรุณ คนรู ้
บุญส่ง บุญพา
กุศล กุนารี
ประศาสตร์ อภัยพันธ์
สมชาย ใจแน่น
วัลย์ล ั ดดา ชัยปั ญญา

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายสําราญ เถาวโมรา
2
ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

ตําแหนง
ผูใหญบานหมูที่ ๕

ลายมือชื่อ
สําราญ เถาวโมรา

หมายเหตุ

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑
๔.๒

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒)
- พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติงบประมาณประป ๒๕๖๒
--------------------------------------

-๒ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
มอบเลขานุการสภาฯแจงใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา แจงใหทราบดังนี้
๑.๑ เรื่องสํารวจขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติ(แมน้ําขนาดเล็ก ลําคลอง หวย ลําธาร)ในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยอําเภอเมืองอํานาจเจริญไดรับแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจ
ขอมูล แหลงน้ําธรรมชาติ(แมน้ําขนาดเล็ก ลําคลอง หวย ลําธาร)ที่เปนตนน้ําหรือมี
ความเหมาะสมที่จะกักเก็บน้ําและสามารถใชแรงงานคนจัดทําฝายชะลอน้ําในชวง
กอนฤดูฝนและแหลงน้ําที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนที่มีสภาพ
ชํารุดทรุดโทรมไมสามารถใชการได ใหเริ่งรัดสํารวจขอมูล ซึ่งจะตองดําเนินกิจให
แลวเสร็จกอนฤดูฝน โดยใชแรงงานประชาชนเพื่อใหเกิดการจางงานในทองถิ่น ทั้งนี้
ใหจัดสงตามแบบรายงานใหทราบภายในวันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ไดแจง
กองชางดําเนินการแลว และขอใหทางส.อบต.ที่ขอโครงการชวยประสานทางกองชาง
ตอไป
๑.๒ เรื่องกําหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ดวยอําเภอเมืองอํานาจเจริญแจงวากระทรวงมหาดไทยไดกําหนดปฏิทินและ
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใหการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน แผนชุมชนระดับ
ตําบล แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาอําเภอ มีเอกภาพและเกิน
ความสามารถของทองถิ่นใหรวบรวมแผนงาน/โครงการที่เปนความตองการ
จําเปนเรงดวนและเกินความสามารถของทองถิ่นรวบรวมแผน โครงการพรอม
เอกสารรูปแบบรายการ ปร๔ ปร๕ สงอําเภอภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เพื่อจะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอํานาจเจริญตอไป

รับทราบ

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม เมื่อไมมีจึง
ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี

-๓ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- เรื่องพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลบุงชี้แจง
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบุง
ขอชี้แจงเพื่อพิจาณาขออนุมัตจิ ายขาดเงินสะสมประจําป ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จากการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบุงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ผานมาและปจจุบัน ขณะแถลงญัตตินี้ พบวา ประชาชนในพื้นที่จํานวนมาก มีปญหา
ความเดือดรอนที่สําคัญคือถนนและทางเดินในพื้นที่มีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน ที่มีอยูก็มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนหลุมเปนบอ ไมสะดวกในการใชเสนทาง
คมนาคม น้ําอุปโภคบริโภคไมสะอาดและมีไมเพียงพอ จึงขอนําเรื่องเขาสูที่ประชุมเพื่อ
อนุมัติจายขาดเงินสะสม ดังตอไปนี้
๑ โครงการกอสรางถนน คสล. บานอางใหญ หมูที่ ๑ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานอางใหญ หมูที่ ๑ (สายหอพักเรียบ
คลองสงน้ํา) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๓๔๓ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด
ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. บานเจริญสามัคคี หมูที่ ๒ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจาง
เหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเจริญสามัคคี หมูที่ ๒ (สายหลัง
ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ) ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๔๕ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ
อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบุง หมูที่ ๓ ตั้งไว
๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบุง
(สายหนารร.อํานาจเจริญพิทยาคม) หมูที่ ๓ ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๔๕ ตรม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร
ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน

-๔๔. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนใจดี หมูที่ ๔ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจาง
เหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนนใจดี หมูที่ ๔ (สายบาน
อาจารยจํารัส) ขนาดกวางอ ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๓๔๔ ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กําหนด ตั้ง
จายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๕. โครงการเสริมผิวลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๕ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจางเหมา
เสริมผิวลูกรังภายในหมูบานเหลาเจริญหมูที่ ๕ (สายบานพอเอี่ยม) พรอมเกลี่ยบดอัดกวาง
๓ เมตร ยาว ๑,๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๕๒๘
ลบม. ตามรูปแบบอบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๖.โครงการขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบาน บานอางใหญ หมูที่ ๑ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจางเหมาขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบาน บานอางใหญ หมูที่ ๑) ตามรูปแบบ อบต.
กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
๗. ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบาน บานเหลาเจริญ หมูที่ ๕ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
จางเหมาขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบาน บานเหลาเจริญ หมูที่ ๕) ตามรูปแบบ อบต.
กําหนด ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
สถานะทางการคลัง
จากการรายงานของสวนการคลัง ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลบุง มี
๑. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๔,๗๘๗,๘๗๑.๙๒-บาท
๒. กันไวสําหรับคาใชจายดานบุคลากร สามเดือน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐-บาท
๓. สํารองจายเงินอุดหนุนวัตถุประสงค
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท
๔. สํารองจายกรณีสาธารณภัยรอยละสิบ
๒๓๐,๗๘๗.๑๙-บาท
๕. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใชได
๒,๐๗๗,๐๘๔.๗๓-บาท
๔. ขอจายขาดเงินสะสม จํานวน
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท
เพื่อใหการบริหารจัดการ ดานบริการชุมชนและสังคม ชวยเหลือและบรรเทา
ทุกข ความเดือดรอนของราษฎรองคการบริหารสวนตําบลบุงจึงขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙
และหนังสือดวนที่สุดที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม

-๕ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดหลักเกณฑ
การจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติในป พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ในการขออนุมัติใชจายเงินสะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่สงฝากเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)หรือเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด
(ก.ส.อ.)แลวนําไปหักรายการเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดดําเนินการ
หรืออยูระหวางดําเนินการและยงไมไดเบิกจาย เพื่อพิสูจนยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ
ปจจุบันที่สามารถนําไปใชได
๒) เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๘๙ วรรคทายที่กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจํา และ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นกอนจะนําเงินสะสมตามจํานวนในขอ ๑ ไปใชให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารองเงินสะสมไวเพื่อใชจายในกรณีดังตอไปนี้
๒.๑ สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน คาจาง
บุคลากร ที่จะปรับขึ้น ประมาณ ๓ เดือน
๒.๒ สํารองจายกรณีที่ยังไมไดรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค โดย
คํานวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับในแตละเดือนไดแก
- คาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือนคาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ
ประมาณสามเดือน
- คาใชจายอื่นๆที่จําเปน เชน เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผูพิการ เปนตน
ประมาณสองเดือน
๓) สํารองจายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไวรอยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามขอ ๒.๑-๒.๒
๔) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว ตองของดําเนินการกอหนี้ผูกพันให
เสร็จสิ้นในระยะเวลาหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
จึงเรียนมาเพื่อ สภาองคการบริหารสวนตําบลบุง โปรดพิจารณาอนุมัติ

-๖ประธานสภาฯ

เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบุง จึงขอใหที่
ประชุมรวมกันพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามที่ทานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงชี้แจงขางตน มีสมาชิกทานใดจะ
เสนออะไรหรือไม เมื่อไมมีผูใดเสนออะไรอีก ผมขอมติที่ประชุม
มีมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒) จํานวน
๗ โครงการเปนเงินจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)

มติที่ประชุม
๔.๒

- เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนแกไขเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติงบประมาณประจําป ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ชี้แจง
นางวั ลย ลั ด ดา ชั ยป ญญา ปลั ด อบต.ปฏิ บั ติ ห น าที่ นายกอบต. บุ ง ชี้ แจงข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะดํ า เนิ น การแต
งบประมาณที่ ตั้ ง ไว มี ไ ม เ พี ย งพอจึ ง ขออนุ มั ติ จ ากสภาในการพิ จ ารณาโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้
๑. ขออนุมัติโอนแกไขเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๖๒
ขอโอนลด ในกองชาง งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
ก อ สร า งสิ่ ง สาธารณู ป การ ซ อ มแซมถนนคสล. หมู ที่ ๓ งบประมาณตั้ ง ไว
๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อซอมแซมถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไมนอยกวา
๑๘๗ ตรม. ตามแบบ อบต.บุงกําหนด งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐๐.๐๐๐.บาท ขอโอนลดจํานวน ๑๐๐.๐๐๐.-บาท
ขอโอนเพิ่ ม ในกองช า ง งานครุ ภั ณ ฑ โ ฆษณาและเผยแพร หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ
โครงการจัดซื้ อเครื่องเสีย งพรอมชุด ไมค ลอยและมิกซ เสียง(ราคาตามท องตลาด)
จํานวนงบประมาณกอนโอน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน ๖๐,๐๐๐.-บาท
ยอดงบประมาณหลังโอน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท และขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหมดงั นี้
-

โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งเสี ย งพร อ มชุ ด ไมค ล อย และมิ ก ซ เ สี ย ง สํ า นั ก งาน ตั้ ง ไว
๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมชุดไมคลอย และมิกซเสียง สํานักงาน
พรอมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบ อบต.บุงกําหนด

-

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมชุดไมคลอย และมิกซเสียง ศาลาประชาคมบานบุง
หมูที่ ๓ ตั้งไว ๖๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมชุดไมคลอย และมิกซ
เสียง ศาลาประชาคมบานบุง หมูที่ ๓ พรอมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบ อบต.บุง
กําหนด

-๗-

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมชุดไมคลอย และมิกซเสียง ศาลาประชาคมบา นอาง
ใหญ หมูที่ ๑ ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมชุดไมคลอย และ
มิกซเสียง ศาลาประชาคมบานอางใหญ หมูที่ ๑ พรอมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบ
อบต.บุงกําหนด

-

โครงการปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมกล อ งวงจรป ด หมู ที่ ๓ ตั้ ง ไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่ อ
ซอมแซมปรับปรุงกลองวงจรปดหมูที่ ๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.บุงกําหนด
ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒และ๓)พ.ศ.๒๕๔๓
หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น

มติที่ประชุม

ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒และ๓)พ.ศ.๒๕๔๓
หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งที่ ทํ า ให ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและขออนุมัติเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด
ตามที่ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต. ไดเสนอตอที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบาง
ไมมีขอซักถาม
ถาไมมีสมาชิกทานใดซักถามรายละเอียดจะขอมติที่ประชุมวาจะมีมติเห็นชอบให
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ตามเสนอ หรือไม
อนุมัติโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

- เรื่องอื่น ๆ
มีทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายสมาชาย ใจแนน
ประธานสภาฯ

- ส.อบต.หมู ๕ แจงเรือ่ งไฟฟาสองสวางสาธารณะ หลอดขาด ขอใหซอมแซมให
ดวยเพราะแจงมาที่ อบต.นานแลวทําไมไปซอมชา
- ขอเชิญ เจาหนาที่จากกองชางชี้แจง

-๘นายโชคดี กมุทชาติ

พนักงานจาง ชี้แจงวาเนื่องจากสัปดาหที่ผานมากระผมไดเปนตัวแทนนักกีฬาเพาะ
กายของจังหวัดอํานาจเจริญ ไปแขงขันที่บุรีรัมย ทําใหไมสามารถไปซอมแซมไฟฟา
ดังกลาว และจะไปซอมใหวันนี้ครับ
นางบุญสง บุญพา
- ส.อบต.หมูที่ ๓ แจงเรื่องกลองวงจรปดโดนตัดสายบริเวณหนาโรงเรียนอํานาจ
พิทยาคม ขอใหทางอบต.ซอมแซมใหดวยคะ
ประธานสภาฯ
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

