๑

-สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
………………………………………………………….
ผูมาประชุม
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
๑
นายแสงจันทร นิลคุณ
๒
นายสุรธวัช อรรคนิมาตย
๓
นายรถชพร รณเรืองฤทธิ์
๔
นายไพบูรณ นพผล
๕
นายรัศมี ภูเขียว
๖
นางสาวกิติมา ฤทธิวุฒิ
๗
นายคำพอง วรวงค
๘
นางสาวกันตา วงคศิลป
๙
นางมณีรัตน ชัยมงคล
๑๐
นายสมเกียรติ พรมโสภา
๑๑
นายทวีชัย ขจรฟุง
๑๒
นายเน็บจูล แกวสะเทือน
๑๓
นางจารุวรรณ ศิริสาร
๑๔
นายบุญธรรม เจริญอาจ
๑๕
นายกฤษฎา พงคศาสตร
๑๖
นายประมวล ธรณี
17
นายเกษฎา ประวาระนา
๑8
นายพิชาติ อรรคนิมาตย
๑9
นายไสว ใยยอง
20
นายเอกพงษ พันธุพิมพ
21
นางสาวสุมาลี ไขษรศักดิ์
22
นางปรางแกว พรมเสนา

ผูไมมาประชุม
-

ตำแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู ๑
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๓
ส.อบต.หมู ๓
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๖
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๘
ส.อบต.หมู ๙
ส.อบต.หมู 10
ส.อบต.หมู 11
ส.อบต.หมู ๑๒
ส.อบต.หมู ๑๒
ส.อบต.หมู ๑๓
ส.อบต.หมู ๑3
ส.อบต.หมู ๒

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
แสงจันทร นิลคุณ
สุรธวัช อรรคนิมาตย
รถชพร รณเรืองฤทธิ์
ไพบูรณ นพผล
รัศมี ภูเขียว
กิติมา ฤทธิวุฒิ
คำพอง วรวงค
กันตา วงคศิลป
มณีรัตน ชัยมงคล
สมเกียรติ พรมโสภา
ทวีชัย ขจรฟุง
เน็บจูล แกวสะเทือน
จารุวรรณ ศิริสาร
บุญธรรม เจริญอาจ
กฤษฎา พงคศาสตร
ประมวล ธรณี
เกษฎา ประวาระนา
พิชาติ อรรคนิมาตย
ไสว ใยยอง
เอกพงษ พันธุพิมพ
สุมาลี ไขษรศักดิ์
ปรางแกว พรมเสนา เลขานุการสภาฯ

๒

ผูเขารวมประชุม
1. นายสมบัติ สุดานิช
2. นายธงชัย วรรณสุทธิ์
3. นายพุด ฉ่ำมณี
4. นางสาวพัชรา ศรีสุระ
5. นางสาววิชญาพร อัษรวิลัย
6. นางทิวา รณเรืองฤทธิ์
7. นายรัก อุนเจริญ
8. นายอภิสิทธิ์ สมญา
9. นางสาวสุภาวลี ไวยศักดิ์
10. นางสาวศรัญญา โคตรวงศ
11. นายวิบูลยศักดิ์ เสาวพานต
12. นายชยพล ทูลมี

นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล
หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00น.
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวเลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต. เขาหองประชุมสภา
และไดเชิญทานประธานสภาฯ นายแสงจันทร นิลคุณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
นายแสงจันทร นิลคุณ - เมื่อครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(ประธานสภาฯ)
ประจำป 2563 ขอเชิญทานเลขานุการสภา อบต.บึงงาม ไดอานประกาศองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.2563 ครับ
นางปรางแกว พรมเสนา - ไดอานประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
(เลขานุการสภาฯ )
บึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.2563
ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบล บึงงาม จะดำเนินการเปดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจำป 2563 เนื่องจากถึง
กำหนดสมัยการประชุมสภาฯตามที่กำหนด ไว เพื่อชี้แจงขอราชการ และการพิจารณา
ญัตติอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามอำนาจหนาที่ของ สภาฯ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ
ขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม สภาท องถิ่น
พ.ศ. 2547 จึง เรีย กประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส ว นตำบลบึ ง งาม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ประจำป 2563 ตั้งแตวันที่ 1-15 สิงหาคมคม 2562 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63

๓

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

2562
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานบันทึกรายงานการประชุม
ใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.ม.๔)

- เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมนายคำพอง วรวงค
สมาชิก หมู ๔ เปนกรรมการและเลขานุการในการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา
อบต.บึ ง งาม สำหรั บ การตรวจบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม รายละเอี ย ดดั ง นี้
คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำป ๒๕62 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕623ไปแลว
นั้น บัดนี้เลขานุการสภาไดเสนอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายงานการประชุมที่เปนไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนำเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองตอไป

นายแสงจันทร นิลคุณ - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานบันทึกตรวจรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ)
ไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมาหรือไม ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผาน
มาครับ
ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ตอไปเขาสู ระเบียบวาระที่ ๓ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่องขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 วาระที่ ๒ และ
วาระที่นั้นขอนํา เรียนเกี่ยวกับระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคั บ กา
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอราง ขอบัญญัติ
นั ้น ตามร า งเดิ ม และตามที่ ม ีก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติม พร อ มทั ้ ง รายงานและบั น ทึ ก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาได มี
หรือ ไมม ี การแกไขเพิ ่ม เติ ม ในตอนหรื อ ข อ ใดบา งการแปรญั ตติ และมติ ข อง
คณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใดการสงวน
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดว ยและให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแก สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณาเวนแตกรณีตอง พิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการ
แปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงขอ
สงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น เชิญประธานคณะกรรมการ แปรญัตติฯ แถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

นายกฤษฎา พงคศาสตร - เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายกฤษฎา พงคศาสตร
(ประธานฯแปรญัตติ) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม ไดกําหนด
ระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําป๒๕๖4ใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดี 13สิงหาคม๒๕๖2
และใหสงคืนประธานสภา อบต.บึงงาม เพื่อนําเสนอตอสภา อบต.บึงงาม ในที่ ๑4
สิงหาคม ๒๕๖3 เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ตอไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป๒๕๖4เสร็จสิ้นเรียบรอยเมื่อวันที่13 สิงหาคม
๒๕๖3 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ดังกลาวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียง
ขางมาก 5 คะแนน ตอ 0 คะแนน ใหคงรางเดิมโดยไมมีการแกไข จึงถือวาราง
ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖4 ไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งได สําเนาเอกสารใหทุกทานแลวนะครับ ดังนั้นเห็นควรเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ และ นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงเขาหลวงเพื่อพิจารณา
ในวาระที่ ๒ และวาระที่ 3 ตอไป

๕

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดนําเรียนรายละเอียดตอที่ประชุมไปแลวนั้น
ตลอดระยะเวลารับคําแปรญัตตินั้น ไมมีผูบริหารหรือสมาชิกสภาทานใดยื่นคําแปร
ญัตติแตอยางใด ดังนั้นจึงคงไวตามรางเดิมไมเปลี่ยนแปลงครับ ตอไปเขาสูวาระที่ ๓
ขันลงมติ ครับ

(วาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) จะไมมีการอภิปราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 52 กาหนดวา การพิจารณาราง
ขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติ
ใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น
ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ หรือไม
- ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตรา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตำบลบึงงาม ในวาระที่
สาม (ขั้นลงมติ) หรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบการรับหลักการในวาระที่ 3 รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2563 ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง (เวลา 11.00 น.)
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 5
5.1 เรื่องพิจารณาขอโอนเงินงบประมาณรายจายและการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบ
ประมาณรายจาย
นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับเชิญทานนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสามบัติ สุดานิช
(นายก อบต.บึงงาม)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
ก็จะขอนำเรียนการขอโอนงบประมาณประจำป 2563 นะครับ
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- ลำดับที่ 1 ขอโอนงบประมาณของกองชางและสำนักปลัด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปกา
โครงการกอสรา งระบบประปาภายในที่ ทำการ อบต.บึงงาม จำนวน
184,400 บาท เนื่องจากไมไดจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 2563
โดยขอโอนจาก
- 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝาย
ประจำ) ประเภทเงินเดือ นพนักงาน โอนลดจำนวน 44,700.00 บาท
งบประมาณกอนโอน 930,195.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
คงเหลือ 885,495.00 บาท
- 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน
งบบุ ค ลากร เงิ น เดื อ น (ฝ า ยประจำ) ประเภทเงิ น เดื อ นพนั ก งาน
โอนลดจำนวน 59,180.00 บาท งบประมาณกอนโอน 170,960.00
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนคงเหลือ 111,780.00บาท
- 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
โอนลดจำนวน 54,090.00 บาท งบประมาณกอนโอน 153,190.00
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนคงเหลือ 99,100.00 บาท
- 1.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ า ง โอนลดจำนวน 54,090.00 บาท งบประมาณก อ นโอน
153,190.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนคงเหลือ 99,100.00
บาท
- ลำดับที่ 2 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ(กองชาง)
ตามข อ บัญ ญัต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ปง บประมาณ 2563 ของ
องคการบริหารสวนตําบลบึง งาม ไดตั้งจายงบประมาณกอสรางในงบลงทุน
หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก
บานคอชา หมูที่ 11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบานดอนเกลือ หมูที่
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10 และโครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบานมะบา หมูที่ 3 แต
ทั ้ ง สามหมู  บ า นมี ค วามประสงค จ ะขอเปลี ่ ย นแปลงโครงการโดยโอน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยผานประชาคมหมูบานและมี
กําหนดในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการ บริหารสวนตําบลบึงงามแลว
ขอเท็จจริง
เนื่องจากราษฎรทั้งสองหมูบานไดประสบปญหาความเดือดรอนจากสภาวะ
น ํ า ท ว มขั ง ถนนสั ญ จรไป มาลํ า บากจึ ง ได ม ี ค วามเห็ น โดยการประชุ ม
ประชาคมหมูบานเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการและแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อยางตรงจุด จึงมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ ดังนี้
(รายละเอียดโครงการเดิม)
1.โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานดอนเกลือ หมูที่ 10 ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานดอน
เกลือ หมูที่ 10 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 -2565) หนา 28 ลําดับที่ 1
2.คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคอชา หมูที่ 11 ตั้งไว 100,000
บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 โดยทําการ
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใชเปนถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนกลางหมูบานรอบศาลพระ
ภูมิ รายละเอียดตามแบบที่อบต. กําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 30 ลําดับที่ 1
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานมะบา หมูที่ 3 จํานวน 2
จุด ตั้งไว 100,000 บาท
จุดที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณหนาบานนายอั มพร
เวียงสงค เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข 4046 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 26 เมตร หนา 0.15เมตร พรอมเทปกเชื่อมถนนและลงหินลูกรังไหล
ทาง ทั้ง 2 ขางๆละ 0.50 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณหนาบานนางนงคราญ ฤทธิ์โ ภค เชื่อมทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4046 ขนาดกวา ง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15
เมตร พรอมเทปกเชื่อมถนนและลงหินลูกรังไหลทาง ทั้ง 2 ขางๆละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 19 ลําดับที่ 1
(รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง)
1.เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานดอนเกลือ หมูที่ 10 เริ่มจากถนนบริเวณหนาบาน นายเรียน
กลางบัว ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวง
ที่ 2 ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร สิ้นสุดโครงการที่
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ถนนบริเวณที่ดิน นาย เรียน กลางบัว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
2.เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคอชา หมูที่ 11 เริ่มตนจากถนนบริเวณหนาบาน นางบุญ
อยู สัตวุธ ถึงถนนบริเวณหนาบาน นายสมพร มาตยาคุณ ระยะทาง 27
เมตร กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกอสรางทางระบายนํา 2 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 100,000 บาท
3.เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปนโครงการกอสรา งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานมะบา หมูที่ 3 จํานวน 3 จุด ตั้งไว 100,000 บาท
จุดที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณบานนายอัมพร เวียงสงค
เชื ่ อ มทางหลวงชนบท หมายเลข 4046 ขนาดกว า ง 4.00 เมตร ยาว
16.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงหินลูกรังไหลทาง ทั้ง 2 ขางๆ ละ
0.50 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณหนาบานนางนงคราญ ฤทธิ์โภค เชื่อมทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4046 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15
เมตร พรอมเทปกเชื่อมถนนและลงหินลูกรังไหลทางทั้ง 2 ขางๆละ 0.50
เมตร
จุดที่ 3 เริ่มจากถนนคสล.เดิมบริเวณหนาบานนายสําราญ ทินบุตร ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงหินลูกรังไหล
ทางทั้ ง 2 ขา งๆละ 0.50 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบที ่ อบต.กํ า หนด
งบประมาณ 100,000 บาท
ฃตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.
2543 ขอ 29 กําหนดวา การแกไขเปลี ่ยนแปลงคํา ชี ้แ จงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ขอเสนอพิจารณา
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทั้งสองหมูบานที่มีความประสงค
เปลี่ยนแปลง คําชี้แจง งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางและแกไขความเดือดรอนอยางตรงจุด เห็นควร พิจารณานําเสนอ
ตอสภาทองถิ่นเพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจายดังกลาว ตามระเบียบวิธี
งบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 ขอ 29
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
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- ลำดับที่ 3 การขอโอนงบประมาณของกองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการสังคมมีเหตุจ ำเปนในการจัดซื้อ ครุภัณฑเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใหบริการอีกครั้งความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการจึง
มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจายดังนี้
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสำนักงาน
1. จัดซื้อเสาธงชาติ ตั้งไว 12,000 บาท
2. คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน ตั้งไว 10,000 บาท
3. คาจัดซื้อชุดรับแขก ตั้งไว 10,000 บาท
4. คาจัดซื้อตูเหล็กเอนกประสงค ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อตูเหล็ก จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท
5.คาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน ตั้งไว 4,400 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เกาอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท
โดยขอโอนลดจาก แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภทเงินเดือน
พนั ก งาน โดยขอโอนลดจำนวน 56,400 บาท งบประมาณก อ นโอน
208,900.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนค 152,500.00 บาท
- ลำดับที่ 4 การขอโอนงบประมาณของสำนักปลัด
สำนักปลัด มีเหตุจำเปนในการจัดซื้อครุภัณฑเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใหบริการอีกครั้งความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการจึงมีความ
ประสงคขอโอนงบประมาณรายจายดังนี้
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
1.คาซอมแซมแพประจำสถานีสูบน้ำดวยพลังงานไฟฟา บานมะบา
หมูที่ 3 จำนวน 5,243.00 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

๑๐

งบลงทุน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร
2.คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่ีอง ๆ ละ
10,000 บาท (ราคาทองตลาด)
โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน โดยขอโอน
ลดจำนวน 25,243.00 บาท งบประมาณกอนโอน 885,495.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 860,252.00 บาท

นายแสงจันทร นิลคุณ

ที่ประชุมสภาฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสำนักงาน
3.คาจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 40 ชอง ตั้งไว 19,200 บาท
โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงานโดยขอโอน
ลดจำนวน 19,200.00บาท งบประมาณกอนโอน 949,395.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 930,195.00 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ขอ 27 ระบุวา "การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ขอบคุณ
ครับ
- มีทานใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ถาไมมผี มจะขอมติในที่ประชุม
ขอ5.1 เรื่องการการขอโอนงบประมาณและการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑทั้งสี่รายการดวยครับ
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

๑๑

5.2 เรื่องขอกันเงินหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง
นายแสงจันทร นิลคุณ - ครับเชิญทานนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสามบัติ สุดานิช - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(นายก อบต.บึงงาม)
สำหรับขอ 5.2เรื่องขอกันเงินหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางผมขอเชิญ
ผูอำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ
นายรัก อุนเจริญ
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(ผูอำนวยการกองคลัง) ผม นายรัก อุนเจริญ ผูอำนวยการกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2556 หมวด 5 ขอ 57 ขอ 58 กรณี ที่
องคการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้
ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีก ไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม มีโครงการที่ทำสั ญ ญา
และมีความจำเปนตอ งขออนุมัติกันเงินไวเบิก ในปถัดไป ตามขอบั ญ ญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 25๖๓ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ดังรายละเอียดตามนี้
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
จำนวน 100,000 บาท
2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3
จำนวน 100,000 บาท
3.โครงการกอสรางรองระบายน้ำแบบฝาปด หมูที่ 4
จำนวน 100,000 บาท
4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5
จำนวน 100,000 บาท
5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
จำนวน 124,100 บาท
6.โครงการกอสรางรองระบายน้ำแบบฝาปด หมูที่ 8
จำนวน 100,000 บาท
7.โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา หมูที่ 10
จำนวน 100,000 บาท

๑๒

8.โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
จำนวน 100,000 บาท
9.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12
จำนวน 100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 924,100 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ
นายแสงจันทร นิลคุณ

- มีทานใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุม
ขอ5.2 เรื่องขอกันเงินหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางดวยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นายแสงจันทร นิลคุณ (ประธานสภาฯ)

มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีวันนี้ก็ใชเวลา
พอสมควรแลวผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมในวันนี้
ผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา 12.00 น.

๑๓

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางปรางแกว พรมเสนา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

ลงชื่อ

ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานประชุมนี้แลวไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายรถชพร รณเรืองฤทธิ)์
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(นายกฤษฎา พงศศาสตร)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ)

( นายคำพอง วรวงค)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

สภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำป2564
เมื่อวันที่.....................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

