
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

คร้ังท่ี  1/2563 

วันท่ี  13  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ หองคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

ผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี     ช่ือ         - นามสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม  ดิเรกศลิป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล   เฉลยีวชาต ิ

3 นายนพกร หนชัย รองนายก อบต. นพกร  หนชัย 

4 นายบุญเกิด รวดเร็ว เลขานุการนายก อบต. บุญเกดิ  รวดเร็ว 

 

ประชุมเวลา  10.30  น. 
 

เม่ือที่ประชุมพรอมแลว  ประธานจงึไดกลาวเปดประชุม 

 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายก อบต.  1. การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจําป 2563  ในวันที่  10  มกราคม  2563  ณ ที่ทํา 

     การองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ซ่ึงจะไดประชุมมอบหมายเจาหนาที่ทุก 

     ทานปฎิบัตหินาที่ในวันดังกลาว 

ที่ประชุม  รับทราบ     
         

ระเบยีบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

- ไมมี 

 

ระเบยีบวาระท่ี  3 เร่ืองพิจารณาสบืเนื่องจากคร้ังท่ีแลว 

 - ไมม ี

  

ระเบยีบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบและถอืปฏบิัต ิ

 3.1  เร่ือง  การใหความชวยเหลอืความเดอืดรอนจากสถานการณภัยแลง  

          บานหวยน้ําคํา  หมูท่ี 3 

นายก อบต. ตามที่ไดรับหนังสอืจากบานหวยน้ําคํา หมูที่ 3  เรื่องขอความเคราะหน้ําอุปโภค-บรโิภค 

ซ่ึงสถานการณภัยแลงวิกฤตอยางหนัก  ไมมีน้ําที่จะนํามาอุปโภคบรโิภค   
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ทําใหราษฎรในหมูบานไดรับความเดอืดรอนอยางหนัก  ซ่ึงการใหความชวยเหลอื

เบื้องตนจะดําเนนิการใหรถบรรทุกน้ําสงน้ําใสถังสงน้ําระบบประปาหมูบานทุกวัน  

วันละ 3 เที่ยว และใหแบงเวลาการใชน้ํา  เปนคุม  โดยนําน้ําดบิจากแหลงเก็บน้ําบาน 

ซับปลากัง้  ซ่ึงถาสูบทุกวันน้ําก็คงแหงเชนเดยีวกัน คงจะไมใหน้ําอีกเพื่อตองสํารองไวใช

สําหรับหมูบาน  ตองหาจุดบรเิวณสูบน้ําใหม  ซ่ึงตามที่ไปสํารวจกับทางกองชางฯ  คง

จะใชจุดบรเิวณแกงทาสาร  แตติดปญหาตรงที่ไมมีทางลงเพราะทางลาดชันรถบรรทุก

น้ําคงไมสามารถลงไปได  ตามที่ไดออกรวมเวทีประชาคม  เพื่อหารอืแนวทางแกไข

ปญหาภัยแลง อบต.ภูแลนคา  โดยใชงบประมาณแผนงานงบกลาง ประเภทเงนิสํารอง

จาย  เพื่อจายเปนเงนิสํารองจายในกรณฉีุกเฉิน จําเปนหรอืกรณไีมสามารถคาดการณ

ไวลวงหนา   

จํานวน  468,660 บาท  โดยขอความเห็นชอบจายเงินงบประมาณ 3 รายการ ดังนี้ 

1.  โครงการปรับปรุงเสนทางลงไปทาน้ํา จุดบรเิวณแกงทาสาร แมน้ําชี พรอมทําฝาย 

    ชะลอน้ํา  เพื่อใหรถบรรทุกน้ําสามารถลงไปสูบน้ํามาแจกจายน้ําใหกับราษฎร   

    งบประมาณ  95,000  บาท   

2. จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000  ลติร   

ตอนาท ี ขนาด 5 แรงมา   

-  เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา   

    หรอืขนาดไมนอยกวา 160 ซีซี พรอมอุปกรณ   

-  ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลเิมตร) 

-  สูบน้ําไดไมนอยกวา ตามปรมิาณที่กําหนด 

-  สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรอืประมาณ 30 ฟุต   

-  อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมีครบชุด  พรอมที ่

    จะใชงาน  งบประมาณ  13,400 บาท 

3. ทอสูบน้ําสงน้ํา   

- ทอดูดพลาสตกิใส ขนาด 3.0 นิ้ว 12 เมตร พรอมขอตอพลาสติก 1 ชุด 

- สายสงน้ําดับเพลงิ  ขนาด 2.0 นิ้ว ยาว 30 เมตร  พรอมขอตอสวมเร็วหัวทาย 

   อลูมิเนยีม 2.0 นิ้ว 

- ทอลดทางจายน้ํา ขนาด 3 นิ้ว ลด 2.5 นิ้ว  

        งบประมาณ  6,000  บาท 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันท  4  เสยีง 
 

รองฯสกล  การเตรยีมรับสถานการณภัยแลง  คงตองเตรยีมความในทุกๆดาน  ไมวาจะเปนน้ํา 

อุปโภคบรโิภค  การปองกันไฟปาที่จะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  เพราะชวงหนาแลง  ไฟ 

ปาเกดิข้ึนบอยมาก  ไมวาจะเปนชวงเวลาใด  เพราะฉะนั้นเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดย 

เฉพาะงานปองกัน ฯ  ตองเตรยีมการซักซอมการใชอุปกรณตางๆ ของรถบรรทุกน้ํา   

เพื่อเกดิความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ  และอุปกรณตาง ๆ จะตองตรวจสอบพรอม 

ใชงานตอไป   ขณะนี้ไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนนิการแกไขปญหาภัยแลง 

การแกไขปญหาในระยะยาว  ดังนี้ 

1. ไดรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ของหนวยงานทหารพัฒนา (ช.พัน 402 พล.

พัฒนา 4 ) ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 3 บอ ซ่ึงอยูระหวางดําเนนิการ (3 หมูบาน) 

2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิ ฯ งบภัยแลง ป 2563   

เปนเงนิ 350,000 บาท (งบขุดลอกสระน้ําหวยน้ําคํา) 

3. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิ ฯ งบภัยแลง ป 2563   

เปนเงนิ 450,000 บาท (ประปาหอถังสูง คุมจอง หมู 5 บานซับปลากัง้) 

4. ขอรับงบประมาณโครงการแกปญหาน้ําเพื่อการเกษตร (โครงการขุดเจาะบอบาดาล

พลังงานแสงอาทิตย )  จํานวน  10 บอ  ของหนวยงานทรัพยากรน้ําบาดาล  

5. ขอรับงบประมาณโครงการขุดลอดอางเก็บน้ํานาอินทรแตง หมู 4 บานนาอินทรแตง 

หนวยงานชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 

นายก อบต.  สรุปตองดําเนินการตามที่กลาวมาขางตนโดยดวน  เพราะจังหวัดไดโทรศัพทสอบถาม 

ขอมูลเบื้องตนแลว 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายก อบต.  มีใครจะเสนออะไรอีกหรอืไม    ถาไมมีการประชุมในวันนี้ก็มีเพียงเทานี้ 

ปดประชุมเวลา  11.45 น. 
 

( ลงช่ือ )...................................................ผูบันทกึรายงานการประชุม 

                       ( นายบุญเกดิ   รวดเร็ว ) 

                           เลขานุการนายก อบต. 
 

( ลงช่ือ )...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                          ( นายนยิม   ดเิรกศลิป ) 

                 นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 



 

 

 

 

 

 


