
บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2562 

สมัยสามัญท่ี  1 / 2562  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  13  เดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  13 คน 

ผูเขาประชุม  9 คน 

ขาดประชุม   1 คน 

ลา                  3        คน 

ผูเขารวมประชุม       6    คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ  ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย  พรมบ ุ

3 นายแสง ชุมฉมิพล ี เลขานุการสภา อบต. แสง  ชุมฉมิพล ี

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 -  ลาประชุม  - 

5 นายสาคร สงิหโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 สาคร   สงิหโคตร 

6 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ    คําแกว 

7 นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิกสภา อบต.หมู 4 -  ลาประชุม  - 

8 นายหนูแดง อินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู 5 หนูแดง  อินนอก 

9 นายพงษศักดิ ์ รนิทรลา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 พงษศักดิ์    รนิทรลา 

10 นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ภิญโญ   เหลอืงคํา 

11 นางคําไฮ หาแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 7 คําไฮ   หาแกว 

12 นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ สมาชิกสภา อบต.หมู 7 สมศักดิ์  กิสันเทยีะ 

13 นายชัยณรงค เถยสูงเนนิ สมาชิกสภา อบต.หมู 8 -  ขาดประชุม  - 

14 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 -  ลาประชุม  - 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม  ดิเรกศลิป 

2 นายสุพจน หลาบุตรศร ี กํานัน ต.ภูแลนคา สุพจน  หลาบุตรศร ี

3 นส.ลัดดา วรรณา ผูใหญบาน หมู 4 ลัดดา  วรรณา 

4 นายบุญธรรม คอยชัยภูมิ ผูใหญบาน หมู 8 บุญธรรม  คอยชัยภูมิ 

5 นางปทุมรัตน ขวัญทพิยธนสาร นักวเิคราะหนโยบาย ฯ ปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร 

6 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานทั่วไป ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ  1. แนวทางการเลอืกตั้ง ป 2562 ซ่ึงวันเลอืกตัง้กําหนดเปนวันที่  24  มีนาคม   

2562  ซ่ึงในการเตรยีมการเบื้องตนของ อบต. คอื จัดทําประกาศกําหนดสถานที่    

หลักเกณฑและวธิกีารปดประกาศเกี่ยวกับการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2562  และจัดเตรยีมสถานที่สําหรับปดประกาศไวใหของแต  

ละหมูบาน  รวมถึงแจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับระเบยีบกฎหมายและประกาศ 

ตาง ๆ เกี่ยวกับการเลอืกตั้งใหผูนําชุมชนแตละหมูบานไดประชาสัมพันธ 

ใหประชาชนในหมูบานไดรับทราบโดยทั่วกัน  

   2. การจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ใหแตละหมูบานได 

   จัดสงโครงการเพื่อจะไดออกสํารวจอีกครั้ง 

3. วันที่  15  กุมภาพันธ  2562  ขอเชิญรวมโครงการในน้ํามีปลา  ชาวประชามีสุข  

   สถานที่  ณ สระสาธารณะบานหวยน้ําคํา หมูที่ 3  เริ่มเวลา  10.00  น.  โดย 

   ปลอยปลายี่สกเทศ  จํานวน  3,500  ตัว   

   4. วันที่  19  กุมภาพันธ  2562  ขอเชิญรวมโครงการในน้ํามีปลา  ชาวประชามีสุข  

   สถานที่  ณ สระสาธารณะวัดบานปาปอแดง หมูที่ 8  เริ่มเวลา  10.00  น.   

   โดยปลอยปลานิล  จํานวน  10,000  ตัว   

 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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 ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ประธานสภา ฯ   แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทกึรายงานการประชุม  สมัยวสิามัญ 

ที่ 4/2562   เม่ือวันที่  30  ตุลาคม  2562   ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม                    รับทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมมานี้  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข

หรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม   

ที่ประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                    ใหการรับรองบันทกึรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาเพื่อทราบและถอืปฏิบัต ิ

 

   3.1  เร่ือง กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจําป 2562 

ประธานสภา ฯ    ตอไปเปนการกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ป พ.ศ. 2562    ซ่ึงในที ่

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 /2561  ไดกําหนดการประชุมสภาสามัญสมัย 

แรกของป พ.ศ. 2562  คอื วันที่  11 – 25  กุมภาพันธ  2562  สวนสมัยตอไปนัน้

เรายังไมไดกําหนด  จงึขอนําเรยีนปรกึษาสภาวาจะกําหนดเปนกี่สมัยและระหวาง

วันที่เทาไหร  ขอเชิญสมาชิกเสนอไดเลย  

นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิก อบต. หมู 3  ขอเสนอสมัยประชุม   กําหนดเปน  4 สมัย    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสาคร สงิหโคตร  สมาชิก อบต. หมู 1 

   2. นายภิญโญ เหลอืงคํา  สมาชิก อบต. หมู 6 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาการกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจําป 2562  กําหนดเปน  4 สมัย  

ตามที่นายสมบัติ  คําแกว  สมาชิก อบต.หมู 3  เสนอ   ตอไปเปนการ 

กําหนดวันที่ของสมัยประชุมแตละสมัย  สําหรับสมัยสามัญที่ 1  วันที่  11 – 25  

กุมภาพันธ  2562  ที่ประชุมไดกําหนดไวตั้งแต ป 2561  แลว  จงึขอใหที่ประชุม 

เสนอสมัยประชุม  สมัยที่ 2 , 3 และ 4 และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  

ประจําป 2563 
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นายสาคร  สงิหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1  ขอเสนอ  ดังนี้ 

- สมัยสามัญที่ 2 ระหวางวันที่ 11 – 25  มิถุนายน  2562 

- สมัยสามัญที่ 3 ระหวางวันที่ 11 – 25  สงิหาคม  2562 

- สมัยสามัญที่ 4 ระหวางวันที่ 11 – 25 ธันวาคม  2562  

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง 2 ทาน 

ผูรับรอง  1. นายหนูแดง อินนอก   สมาชิก อบต.หมู 5 

   2. นายสมศักดิ ์ กสิันเทยีะ สมาชิก อบต.หมู 7 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ สรุปวาการกําหนดวันที่ระหวางสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญประจําป 2562   

ตามที่นายสาคร  สงิหโคตร  สมาชิก อบต.หมู 1  เสนอ   

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ   ตอไปจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 / 2563  ขอเชิญเสนอไดเลย 

นายสมบัต ิ คําแกว ขอเสนอ สมัยสามัญที่ 1  วันที่  11 – 25 กุมภาพันธ  2563  

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสาคร สงิหโคตร สมาชิก อบต.หมู 3 

   2. นายพงษศักดิ์  รินทรลา สมาชิก อบต. หมู 6 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ สรุปวาการกําหนดสมัยสามัญที่ 1 ประจําป 2563     

ตามที่นายสมบัติ  คําแกว  สมาชิก อบต.หมู 3  เสนอ   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2  เร่ือง  พิจารณาคัดเลอืกคณะกรรมการพัฒนา อบต.ภูแลนคา 

ประธานสภา ฯ   ตอไปจะเปนการพิจารณาคัดเลอืกคณะกรรมการพัฒนา อบต.ภูแลนคา  ซ่ึงมี 

คณะกรรมการ ฯ  จํานวน 3 ราย ขอเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการ คนที่ 1  

นายสาคร  สงิหโคตร  สมาชิก อบต. หมู 1  ขอเสนอ  นายสมบัติ  คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิก อบต. หมู 6 

   2. นางคําไฮ หาแกว  สมาชิก อบต.หมู 7 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 
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ประธานสภา ฯ  สรุปวาคณะกรรมการ ฯ คนที่ 1 คอื นายสมบัติ  คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3 

   ตอไปจะเปนการเสนอช่ือคณะกรรมการ ฯ คนที่ 2 

นายภิญโญ  เหลอืงคํา  สมาชิก อบต. หมู 6  ขอเสนอ  นายหนูแดง  อินนอก สมาชิก อบต.หมู 5    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสาคร  สงิหโคตร สมาชิก อบต. หมู 1 

   2. นายสมศักดิ ์ กสิันเทยีะ สมาชิก อบต.หมู 7 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาคณะกรรมการ ฯ คนที่ 2 คอื นายหนูแดง  อินนอก สมาชิก อบต.หมู 5 

   ตอไปจะเปนการเสนอช่ือคณะกรรมการ ฯ คนที่ 3 

นายสมบัต ิ คําแกว  สมาชิก อบต. หมู 3  ขอเสนอ  นายสาคร  สงิหโคตร  สมาชิก อบต.หมู 1    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายหนูแดง  อินนอก   สมาชิก อบต. หมู 5 

   2. นายพงษศักดิ์  รินทรลา สมาชิก อบต. หมู 6 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาคณะกรรมการ ฯ คนที่ 3 คอื นายสาคร  สงิหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1 

    

3.3  เร่ือง  พิจารณาคัดเลอืกคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 

     แผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ภูแลนคา 

ประธานสภา ฯ   ตอไปจะเปนการพิจารณาคัดเลอืกคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ภูแลนคา  ซ่ึงมีคณะกรรมการ ฯ  จํานวน 3 ราย ขอเชิญ

เสนอรายช่ือคณะกรรมการ คนที่ 1  

นายพงษศักดิ์  รินทรลา  สมาชิก อบต. หมู 6  ขอเสนอ  นายภิญโญ  เหลอืงคํา สมาชิก อบต.หมู 6    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสมศักดิ์   กสิันเทยีะ สมาชิก อบต. หมู 7 

   2. นางคําไฮ หาแกว  สมาชิก อบต.หมู 7 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาคณะกรรมการ ฯ คนที่ 1 คอื นายภิญโญ  เหลอืงคํา  สมาชิก อบต.หมู 6 

   ตอไปจะเปนการเสนอช่ือคณะกรรมการ ฯ คนที่ 2 
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นายสมศักดิ์  กิสันเทยีะ  สมาชิก อบต. หมู 7  ขอเสนอ  นางคําไฮ  หาแกว สมาชิก อบต.หมู 7    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสมบัต ิ คําแกว  สมาชิก อบต. หมู 3 

   2. นายภิญโญ  เหลอืงคํา สมาชิก อบต.หมู 6 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาคณะกรรมการ ฯ คนที่ 2 คอื นางคําไฮ  หาแกว สมาชิก อบต.หมู 7 

   ตอไปจะเปนการเสนอช่ือคณะกรรมการ ฯ คนที่ 3 

นายหนูแดง  อินนอก  สมาชิก อบต. หมู 5  ขอเสนอ  นายอํานวย  พรมบุ  รองประธานสภา ฯ    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ   สมาชิก อบต. หมู 7 

   2. นางคําไฮ  หาแกว  สมาชิก อบต. หมู 7 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาคณะกรรมการ ฯ คนที่ 3 คอื นายอํานวย  พรมบุ  รองประธานสภา ฯ 

    

3.4  เร่ือง  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการกอสรางร้ัวและ 

               ปายท่ีทําการ อบต. 

ประธานสภา ฯ ตอไปขอเชิญผูบรหิาร ฯ  ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

โครงการกอสรางรัว้และปายที่ทําการ อบต. 

นายนยิม  ดเิรกศิลป -  ตามที่สภา อบต.ภูแลนคา  ใหความเห็นชอบขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายป 2562  สํานักปลัด  คากอสรางรั้วและปายที่ทําการ อบต. 

ขนาดสูง  1.70 เมตร  ยาว 86.75  เมตร  งบประมาณ 366,000 บาท  ไปแลวนัน้ 

- แตเนื่องจากข้ันตอนกอนดําเนนิการตามระเบยีบพัสดุนัน้จะตองใหวิศวกร

รับรองแบบรูปกอสราง  และวศิวกรไดรับรองแบบรูปกอสรางแลว  ทําใหแบบ

รูปกอสรางและงบประมาณเปลี่ยนไปจากเดมิคอื 

1. ขยับแนวรัว้จากแนวคันดนิดานหนาเขามา 3.00 เมตร   

2. เพ่ิมฐานราก F1 กลางปายช่ือ อบต. จํานวน  1  ฐาน 

3. ขยายความลกึ คาน B1  จากขนาด 0.30 เมตร  เปนขนาด 0.40 เมตร 

4. เพ่ิมฐานราก F2 ตลอดแนวประตูปด-เปด 

5. ฐานราก F3 เพ่ิมเหล็กตะแกรง เปน 2 ช้ัน 
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6. ยกเลิกแนวคานใตดนิตามแบบเดมิทั้งหมด 

7. ปรับลดราคาจากเดมิ  366,000 บาท เปนราคา  338,000 บาท 
 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่วิศวกรรับรองที่เสนอใหกับสภาพิจารณา 

   อํานาจการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่

ทําให 

ลักษณะ ปรมิาณคุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ

อนุมัตขิองสภาทองถิ่นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณ

ของ อปท. พ.ศ.251  แกไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29  

ประธานสภา ฯ  ตามที่ทานนายก อบต.ไดช้ีแจงเกี่ยวกับการรับรองแบบรูปรายการกอสรางรั้วและ 

ปายที่ทําการ อบต.ไปแลวนัน้  การแกไขเปนไปเพื่อใหแบบรูปรายการกอสรางมี

ความม่ันคง  แข็งแรงเปนไปตามหลักวชิาชาง  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายหรอืไม 

นายสมบัต ิ คําแกว ผมเห็นดวยเพื่อใหแบบรูปรายการกอสรางของ อบต. มีผูรับรองความม่ันคง  

แข็งแรงในการใชงานตอไป 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไม  ถาไมมีผมขอมตทิี่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบใหโอนงบประมาณตามโครงการที่เสนอ 

 

3.5  เร่ือง  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ฯ (โครงการกอสรางซุมประตู   

               หมูท่ี 6 ) 

ประธานสภา ฯ  ตอไปขอเชิญผูบรหิาร ฯ  ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ฯ  

(โครงการกอสรางซุมประตู หมูที่ 6) 

นายนยิม  ดเิรกศิลป ตามที่สภา อบต.ภูแลนคา  ใหความเห็นชอบขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

ป 2562 กองชาง คากอสรางซุมประตูปายช่ือหมูบาน หมูที่ 6 ขนาดกวาง 12 เมตร 

สูง 6.30 เมตร  พรอมปายช่ือหมูบาน  งบประมาณ 105,000 บาท 

- แตเนื่องจากข้ันตอนกอนดําเนนิการตามระเบยีบพัสดุนัน้จะตองใหวิศวกร

รับรองแบบรูปกอสราง  และวศิวกรไดรับรองแบบรูปกอสรางแลว  ทําใหแบบ

รูปกอสราง  เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ คอื 

1. เปลี่ยนแปลงตอมอ จากขนาด 0.80 x  0.80 เมตร เปนตอมอขนาด 1.20 x  

1.20 เมตร 

2. เปลี่ยนแปลงฐานราก จากขนาด 1.20 x  1.20 เมตร เปนฐานรากขนาด 

2.20 x 2.20 เมตร 
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3. เปลี่ยนแปลงงานดินขุดลกึ 1.20 เมตร เปนงานดนิขุดลึก 2.20 เมตร 

4. ราคากอสรางเทาเดมิ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่วิศวกรรับรองที่เสนอใหกับสภาพิจารณา 

อํานาจการโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําให 

ลักษณะ ปรมิาณคุณภาพเปลี่ยนหรอืโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ

อนุมัตขิองสภาทองถิ่นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณ

ของ อปท. พ.ศ.2541  แกไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29  

ประธานสภา ฯ  ตามที่ทานนายก อบต.ไดช้ีแจงเกี่ยวกับการรับรองแบบรูปรายการกอสรางซุมประต ู

ปายช่ือหมูบาน หมูที่ 6  ไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรอืไม 

นายพงษศักดิ์  รินทรลา  กระผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่งานกอสรางของเรามีวศิวกรรับรองแบบรูปให   

เพื่อใหเกิดความม่ันคงแข็งแรง 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไม  ถาไมมีผมขอมตทิี่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามโครงการที่เสนอ 

 

ระเบยีบวาระท่ี  4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกหรอืผูเขารวมประชุมทานใดจะเพ่ิมเตมิหรอืสอบถามขอสงสัยอะไรหรอืไม 

นายก อบต.  1.  มีโครงการที่จะตองไดปรับแผนหลายตัว ซ่ึงยังไมมีในแผน   สงผลใหของบจาก 

หนวยงานตางๆไมไดเลยเพราะไมมีบรรจุไวในแผน  ไมวาจะปรับแผนเกี่ยวกับเงนิ

อุดหนุน  และสําหรับใชจายขาดเงินสะสม  ซ่ึงนโยบายผูวา ฯ เนนเรื่องการแกไข

ปญหาภัยแลง (ดานแหลงน้ํา) หลายหมูบานไดเสนอโครงการเกี่ยวกับแหลงน้ําเขา

มา  โครงการที่อยูในขอบัญญัตไิดใหชางดําเนนิการเรยีบรอยแลว และไดดําเนนิการ

ขับเคลื่อนตามลําดับ    ในสวนของการปรับแผน  งานแผนจะไดดําเนนิการปรับแผน  

เหลอืของบานชีบน หมู 6 ยังไมไดจัดสงโครงการเขามา  ใหรบีดําเนนิการจัดสงโดย

ดวน 

2. ขอขอบคุณผูนําชุมชนทุกหมูบานที่เขารวมขบวนแหงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย   

   เจาพอพญาแล ประจําป 2562 ของอําเภอบานเขวา    

3. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562  ไดกําหนดพื้นที่ kick off ไฟปา  ซ่ึงใชสถานที่โรงเรยีน 

   ภูแลนคาวทิยายน  โดยมีสวนราชการและพ่ีนองประชาชนเขารวมกจิกรรมในครัง้  

   นี้จํานวนมาก 

4. งานดานบุคคล  ตอนนี้ อบต.ของเราไดเปดรับสมัครสอบคัดเลอืก ตําแหนง 

   พนักงานจาง (ทั่วไป) แทนตําแหนงเดมิที่วาง  
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   รวมถงึไดมีผูมาตดิตอขอลงตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดกิาร  ซ่ึงตําแหนงนี้ 

   ได สรรหามาเปนเวลานานมากแลว 

5. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ขอเชิญรวมโครงการในน้ํามีปลา ชาวประชามีสุข  

    สถานที่  ณ สระสาธารณะบานหวยน้ําคํา หมูที่ 3  เริ่มเวลา  10.00  น.  โดย 

    ปลอยปลายี่สกเทศ  จํานวน  3,500  ตัว   

- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 ขอเชิญรวมโครงการในน้ํามีปลา  ชาวประชามี

สุข (ระยะที่ 2) สถานที่ ณ สระสาธารณะวัดบานปาปอแดง หมูที่ 8  เริ่ม

เวลา  10.00  น.  โดยปลอยปลานลิ  จํานวน  10,000  ตัว   

   6. เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร  ซ่ึงอยากใหประชาสัมพันธประชาชนในพื้นที่ได 

เขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวของ หลาย ๆ หมูบาน ไดมาขอ

บานเลขที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไมมีเอกสารสทิธิ์ จงึไมสามารถดําเนนิใหได อยากฝาก

ประชาสัมพันธ  จะดําเนนิการกอสรางใหมาขออนุญาตกอน ซ่ึงเจาหนาที่จะได

แนะนําวธิกีารและข้ันตอนกอนการกอสราง อยากฝากทุกทานประชาสัมพันธ ให

ทราบโดยทั่วกัน 

   7. เงนิอุดหนุนป 2561  ไดดําเนนิการแกไขหองน้ํา หอประปาและถนนที่ปนจักรยาน   

และงบเงินอุดหนุน ป 2562  ไดถนนคอนกรตี งบประมาณ 8.8 ลานบาท  ไดผูรับ

จางและลงนามในสัญญาและอยูระหวางดําเนินการกอสราง  มีเงินเหลอืจายอีก  

3 ลานเศษ ๆ  คงจะไดจัดทําโครงการประเภทเดยีวกันตอชวงที่ยังเหลอืใหไดตลอด

สาย 

8. รถขยะที่ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไปแลว  คงจะไดชวงเดอืนเมษายนนี้ 

9. แนวทางในการเลอืกตัง้ ป 2562  นี้ ซ่ึงจะมีการเลอืกตัง้ สส. ในวันที่  24  

มีนาคม  2562  ตั้งแตเวลา  08.00 – 17.00 น.  ในการเลอืกตั้งอยากฝากใหทุก

ทานเปนกลางทางการเมือง เพราะถอืวาเปนขาราชการของรัฐ จะมีบทกําหนดโทษ  

จังหวัดชัยภูมิของเรา  มี 6 เขตเลอืกตัง้  มี สส.ไดทั้งหมด 6 คน  แตมีผูสมัครทั้งสิ้น  

226  คน   

10. เรื่องเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ลงบนโซเชียล  ซ่ึงกรณทีี่เกิดข้ึน

นี้ในหมู 8 ของเรา  ไดมีผูนําขอมูลลงเผยแพร  ซ่ึงบดิเบือนจากขอเท็จจริง  และ

นายอําเภอก็ไดลงตรวจสอบและติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง  สวนรายละเอียด 

อยากใหผูใหญบุญธรรม  คอยชัยภูมิ  เปนผูช้ีแจงรายละเอียด  ครับ 

ผูใหญบุญธรรม  จากที่มีผูนําขอมูลเผยแพรลงบนโซเชียล  ไดมีหลายๆ หนวยงานเขามาตรวจสอบให 



ใหความชวยเหลอืเปนอยางมาก  และไดมีการออกรายการโทรทัศน  ซ่ึงขอมูลที่ถูก

เผยแพรบดิเบอืนจากความเปนจริง  อยางเชน ไมไดรับความชวยเหลอืใดๆ จาก  
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หนวยงานราชการในพื้นที่  จากขอมูลที่ถูกเผยแพรไดสงผลกระทบตอ อบต.และ

หนวยงานราชการ ผูนําทองถิ่นในพื้นที่อยางมาก  รวมถึงการไปเปดบัญชีเพื่อ

รองรับยอดเงินบรจิาคโดยสวนตัว  ซ่ึงจะเขาขายหลอกลวงได  ซ่ึงทางอําเภอได

ประสานใหมีการระงับบัญชีนัน้  และใหเปดบญัชีกลาง เพื่อจะไดนําเงินบรจิาคมาใช

จายอยางถูกวิธ ี

นายก อบต.  อยากฝากใหผูนําทุกหมูบาน  ไดดูแลพ่ีนองประชาชนในหมูบาน  เพราะถาหากเกดิ 

เหตุการณแบบนี้ข้ึน  จะสงผลกระทบตอภาพลักษณของตําบลเราอยางมาก  ซ่ึง

ทาง อบต.ของเราไดมีงบประมาณใหความชวยเหลอืผูยากไร ผูดอยโอกาสมาตลอด  

โดยใหแตละบานคัดเลอืกผูจะไดรับความชวยเหลอืมาในแตละปโดยผานประชาคม

หมูบาน     

กํานันฯสุพจน  ในการประชุมวันนี้อยากจะนําเรยีนช้ีแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดเวรทําความ 

สะอาดรอบบรเิวณที่ทําการอําเภอบานเขวา  ซ่ึงเวรตําบลภูแลนคาจะมีข้ึนในวันที่  

15  กุมภาพันธ 2562 นี้  พรอมจะไดจัดประชุมสัญจรเคลื่อนที่ใหแลวเสร็จในวัน

เดยีวกันเลย  ฝากทุกทานเขารวมประชุมพรอมกัน 

ปลัด อบต.  ฝากเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง 

วันที่ 25 มกราคม 2562  ที่ประชุมสภานติบิัญญัตแิหงชาต ิ(สนช.) มีมตปิระกาศให

รางพระราชบัญญัตเิทศบาล(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใชเปนกฎหมาย เตรยีม

ประกาศใหรางพระราชบัญญัติ ทัง้ 3 ฉบับ เปนกฎหมายและมีผลใชบังคับตอไป 

โดยแกไขเกี่ยวกับจํานวน คุณสมบัตแิละลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง

และการพนจากหนาที่ของสมาชิกสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบลเพื่อให

สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น 

นอกจากนี้ยังกําหนดอํานาจหนาที่เพ่ิมเตมิขององคการบรหิารสวนตําบลและการ

กํากับดูแลขององคการบรหิารสวนตําบลเพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิกองคการบรหิารสวน

ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลและผูทําหนาที่ชวยเหลอืสมาชิกสภา

องคการบรหิารสวนตําบลใหเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ มีความซ่ือสัตยสุจริต 

ปฏิบัตหินาที่เพื่อประโยชนสวนรวมใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมี

ประสทิธภิาพ โดยสรุปสมาชิกสภา อบต.  1 คนตอ 1 เขตเลอืกตัง้ หรอื หมูบานละ 

1 คน  และนายก อบต.สามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ 

ประธานสภา ฯ  มีทานใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีก 
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ประธานสภา ฯ  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรอืปรึกษาหารอือีก การประชุมในวันนี้ก็ขอปด 

ประชุมไวเพียงเทานี้  
 

  

ปดประชุมเวลา  11.25  น. 

 
 

(ลงช่ือ)............................................เลขานุการสภา อบต. 

             (นายแสง   ชุมฉมิพล)ี 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว   
 

เม่ือวันที่....15.....เดอืน  ……กุมภาพันธ….  พ.ศ. 2562 

 
 

                                                    (ลงช่ือ)                                     กรรมการ                 

                           ( นายธวัช   ชัยบุตร ) 

 
 

                    (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายสมบัต ิ  คําแกว ) 

 
 

              (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายอํานวย   พรมบุ ) 

 
 

   สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครัง้นี้แลว  
 

เม่ือวันที่..............................................................  

 
 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานสภา อบต.                                       

             ( นายพีระพันธ   ใจอดทน ) 



 


