
 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2562 

สมัยสามัญท่ี  3  /2562  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  14  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  13 คน 

มาประชุม  12 คน 

ขาดประชุม   1       คน 

ลา                   -       คน 

ผูเขารวมประชุม       9       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 ธวัช        ชัยบุตร 

5 นายสาคร สงิหโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 - ขาดประชุม  - 

6 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ    คําแกว 

7 นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิกสภา อบต.หมู 4 ทองรัตน    ทพิยแสง 

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 ชัยณรงค  เถยสูงเนนิ 

14 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 สมศักดิ์   ภูออน 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม   ดเิรกศิลป 

2 นายมนตร ี วาปทะ ผูใหญบาน หมู 7 มนตร ี วาปทะ 

3 นายช่ืน รองเมือง ราษฎร หมู 7 ช่ืน  รองเมือง 

4 นายหร ี พันธเจรญิ ราษฎร หมู 7 หร ี พันธเจรญิ 

5 นายสังขทอง ดํารงสัตย ราษฎร หมู 7 สังขทอง  ดํารงสัตย 

6 นายจรัญ พรมมา ราษฎร หมู 7 จรัญ  พรมมา 

7 นางสมหมาย แพรชัย ราษฎร หมู 7 สมหมาย  แพรชัย 

8 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล   เฉลยีวชาต ิ

9 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักบริหารงานท่ัวไป ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

 
 

       เม่ือถงึเวลา  09.30  น.  ครบองคประชุมแลว  นายพีระพันธ  ใจอดทน  ประธานสภา อบต.  เปน

ประธานการประชุม     จึงเปดประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

ประธานสภา ฯ  แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2/2562  

ครัง้ที่ 2  เม่ือวันที่  25  มิถุนายน 2562  ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม                    รับทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใด

จะขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญที่ 2 /2562  ครัง้ที่ 2  

เม่ือวันที่  25  มิถุนายน 2562  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท   
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

   3.1  เร่ือง   พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

      งบประมาณ พ.ศ.2563  วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ ) 

ประธานสภา ฯ    จากที่ไดรับหนังสอืจากนายก ฯ  วาบัดนี้ไดสงรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใหสภา ฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบ  นัน้  

สวนรายละเอียด  ขอเชิญนายก อบต.ภูแลนคา ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.  เรยีนประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา และ 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้   ถงึเวลาที่คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล 

ภูแลนคา จะไดเสนอรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา    ฉะนัน้ ในโอกาสนี้คณะ

ผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จงึขอแถลงใหทานประธานสภาฯและ

สมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 

ในการดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ วันที่  6  สิงหาคม  2562  องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

มีสถานะการเงินดังนี้ 

 1.1.1 เงนิฝากธนาคารทัง้สิ้น  จํานวน   28,615,509.98  บาท    

 1.1.2 เงนิสะสม       จํานวน     9,167,016.19  บาท      

 1.1.3 ทุนสํารองเงนิสะสม   จํานวน    11,967,648.40  บาท    

 1.1.4 รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบกิจาย จํานวน ...-....โครงการ 

  รวม …-…บาท 

 1.1.5 รายการที่ไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน ...-....โครงการ 

  รวม …-…บาท     

    1.2 เงนิกูคงคาง …………-………………… บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ   2562  ณ วันที่ 6  สงิหาคม  2562   

    (1) รายรับจรงิทัง้สิ้น  จํานวน  28,270,474.71.-บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษอีากร      จํานวน     106,956.51.-บาท 

 หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน        8,672.00.-บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสนิ    จํานวน      103,756.61.-บาท 
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 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย  จํานวน              -       บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน         144,800.-บาท 

หมวดรายไดจากทุน     จํานวน              -      บาท 

 หมวดภาษจีัดสรร     จํานวน  12,693,298.59.-บาท 

 หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     จํานวน  15,212,991.00.-บาท 

    (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน  8,141,000.00  บาท 

    (3) รายจายจรงิ  จํานวน   22,041,944.18 .- บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง        จํานวน  7,071,002.00.-  บาท  

 งบบุคลากร  (หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) จํานวน 8,499,519.00.- บาท 

 งบดําเนินงาน        จํานวน 3,300,123.18.- บาท 

งบลงทุน           จํานวน 1,556,300.00.- บาท 

 งบรายจายอ่ืน         จํานวน            0.00.-  บาท

 งบเงนิอุดหนุน          จํานวน 1,615,000.00.- บาท  

    (4) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,141,000.00 บาท                

    (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม   จํานวน 0.00  บาท 

    (6) รายจายที่จายจากเงนิทุนสํารองเงนิสะสม  0.00  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา    จังหวัดชัยภูม ิ
 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2561  

ประมาณการ 

ป  2562  

ประมาณการ 

ป  2563 

รายไดจัดเก็บเอง 
   

    หมวดภาษอีากร 114,225.18 117,100.00 118,100.00 

    หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 49,192.70 47,500.00 126,500.00 

    หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 89,049.75 80,500.00 121,000.00 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 0.00 0.00 0.00 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 68,850.00 60,500.00 110,500.00 

    หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 321,317.63 305,600.00 476,100 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

   

    หมวดภาษจีัดสรร 14,825,202.77 14,565,000.00 14,835,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
14,825,202.77 14,565,000.00 14,835,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

   

    หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 14,954,690.00 15,593,596.00 16,549,364.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
14,954,690.00 15,593,596.00 16,549,364.00 

รวม 30,101,210.40 30,464,196.00 31,860,464.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา     จังหวัดชัยภูม ิ
 

2.2 รายจาย 

 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป  2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

จายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 7,667,901.00 8,640,050.00 9,432,566.00 

    งบบุคลากร 9,584,096.00 11,902,650.00  11,915,100.00 

    งบดําเนนิงาน 3,949,714.79 5,467,396.00 6,918,748.00 

    งบลงทุน 1,125,200.00 2,184,100.00 1,439,050.00 

    งบเงินอุดหนุน 2,625,524.39 2,270,000.00 2,155,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 24,952,436.18 30,464,196.00 31,860,464.00 

รวม 24,952,436.18 30,464,196.00 31,860,464.00 

 

ประธานสภา ฯ  ขอพักการประชุม  10  นาที  
 

-------------  พักเวลา 10.15 น. -  10.30 น.  ------------- 

    

ประธานสภาฯ  เม่ือที่ประชุมพรอมแลว ขอดําเนนิการประชุมตอ  

ปลัด อบต.  ตามที่ทาน นายก อบต.ไดช้ีแจงรายละเอียดในสวนที่ 1  เกี่ยวกับคําแถลงประกอบ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปแลวนั้น  ขอเรยีนช้ีแจงใหทาน

สมาชิกสภา อบต.ทุกทานทราบวา  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  นี้  เราไดจัดทําราง

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผานระบบ E-Laas  

ซ่ึงทางกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดกําชับให อปท.ทุกแหง  นําเขาระบบ E-Laas  

ใหสมบูรณและใหเปนปจจุบัน  ซ่ึงรูปแบบรายละเอียดของขอมูลในแตละสวน แตละ

หมวดและแผนงาน  ก็ยังเหมือนเดมิทุกประการ 
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ประธานสภา ฯ  ตามที่ทานนายก อบต.ไดช้ีแจงรายละเอียดตามคําแถลงงบประมาณ และปลัด อบต.ได 

ช้ีแจงเพ่ิมเตมิไปแลวนัน้  ตอไปจะไดดูรายละเอียดในแตละแผนงานตอไป  โดยเริ่มจาก

แผนงานบรหิารงานทั่วไป หนา 59  ถงึแผนงานงบกลาง  หนา 89  ใหสมาชิกดู

รายละเอียดตามไปเปนขอ ๆ หากทานใดจะซักถามเพ่ิมเตมิหรอืสงสัยในสวนใดเชิญ

สอบถามไดเลย 

นายพงษศักดิ์  รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6  ในภาพรวมการตัง้งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 นัน้  ผมเห็นวาผูบริหารไดตัง้งบประมาณไว ตามหนังสอืสั่งการ  นโยบาย

และตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนไวครบถวนพอสมควร  ขอซักถาม

เกี่ยวกับการตัง้งบประมาณโครงการฝกอบรม / ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผูบรหิาร 

สมาชิกสภา และพนักงาน  ซ่ึงที่ผานมาไดตัง้งบประมาณไวแตไมไดดําเนนิงานตาม

โครงการ  และปนี้ก็เชนกันไดตั้งงบประมาณไวแตงบประมาณคงจะไมเพียงพอ  ขอให

ทานไดช้ีแจงรายละเอียดใหสภา ฯ ทราบดวย 

นายก อบต. ตามที่เจาหนาที่งบประมาณไดเสนอรางขอบัญญัต ิฯ  มาใหผูบรหิารพิจารณา  ซ่ึงตอน

แรกไดพิจารณาตัง้ไวแลว  แตเม่ือโครงการในสวนของของสํานักปลัด  ซ่ึงคาดการณวา

ปนี้จะมีการเลอืกตัง้ระดับทองถิ่น  แตก็ยังไมมีขอมูลที่แนชัดเหมือนกันวาจะมีการ

เลอืกตั้งแนนอนหรอืไม  ฉะนั้นจึงไดตัง้งบประมาณไปไวในโครงการเลอืกตัง้กอน  หาก

ยังไมมีการเลอืกตัง้   งบประมาณในสวนนี้ยังไมไดใชจายก็จะโอนไปเพ่ิมให ขอเชิญปลัด 

ช้ีแจงใหสมาชิกสภา ฯ ทราบตอไป  

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม   

นางคําไฮ  หาแกว สมาชิก อบต.หมู 7  ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ไดบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ ปนี้  ไม

เห็นโครงการของแตละหมูบานบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ   

ปลัด อบต. เนื่องจากงบประมาณเรามีนอย และมีจํากัด  ฉะนัน้โครงการของแตละหมูบานทีไ่มไดตัง้

ไว  เนื่องจากปนี้ทาง อบต.ของเราไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือรถบรรทุกขยะซ่ึง

เม่ือมีรถแลวเราก็ตองดําเนนิการจัดหาบุคลากรในการดําเนนิงานซ่ึงเปนนโยบายหลัก

รวมถงึถังขยะที่ตองมีรองรับปรมิาณขยะ  และลานตากขยะที่มีพื้นที่ไมเพียงพอตอการ

ตากขยะ  จงึไดใชงบประมาณสวนมากไปกับการบริหารจัดการขยะ  เพื่อใหเกิด

ประโยชนและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม   ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จะขอ

มตทิี่ประชุมสภาแหงนี้   

-  สมาชิกทานใดเห็นวาควรใหความเห็นชอบรางขอบัญญัตงิบประมาณ 

    รายจาย ประจําปงบประมาณ  2563   วาระที่ 1    (ข้ันรับหลักการ)    

    โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                   เห็นชอบ    จํานวน   11   เสยีง 

-  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ กับรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําป 

                                 งบประมาณ  2563     วาระที่ 1    (ข้ันรับหลักการ)   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                  ไมเห็นชอบ  จํานวน  -  เสยีง  

    -  มีสมาชิกทานใดงดออกเสยีง 

ที่ประชุม  งดออกเสยีง  จํานวน  1  เสยีง (ประธานสภาฯ) 

 

     - เปนอันวาที่ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาแหงนี้ไดมีมติรับ 

หลักการในรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2563      

วาระที่ 1  จํานวน  11  เสยีง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   และงดออกเสียง  1  เสยีง 

           -  เม่ือที่ประชุมสภามีมตริับหลักการรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

                                 งบประมาณ พ.ศ.  2563   วาระที่ 1  ข้ันรับหลักการแลว   กอนอ่ืนขอหารอืที ่

    ประชุมสภาแหงนี้วา  ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ 

  คณะกรรมการแปรญัตตกิี่วัน  และ  ควรมีการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตต ิ

  กี่คน และสมาชิกทานใดควรไดรับ  เลอืกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอเชิญ 

  ทานสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นหรอืเสนอญัตติตอไป   ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ             ตอไปจะเปนการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตตใินการทําหนาที่แปรญัตติราง 

                               ขอบัญญัตใินครัง้นี้ กี่คน และจะเสนอใครบางนัน้    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได 

                               ช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา ฯ  การเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตตนิัน้จะตองเสนอทลีะคน  และคนที่ถูกเสนอช่ือ 

   ตองมีผูรบรอง  2 คน  ตามระเบยีบเสนอได  3 ไมเกนิ  7  คน   

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญเสนอไดเลยครับ 

นางคําไฮ  หาแกว สมาชิก อบต.หมู 7  ขอเสนอใหแตงตัง้คณะกรรมการ  จํานวน  3  คน   
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ประธานสภา ฯ   ขอผูรับรอง  2  คน    

ผูรับรอง  นายสมศักดิ์  กิสันเทยีะ สมาชิก อบต.หมู 7  ผูรับรองคนที่ 1   

   นายชัยณรงค  เถยสูงเนนิ       สมาชิก อบต.หมู 8  ผูรับรองคนที่ 2 

ประธาน  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน 

ประธานสภา ฯ  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  สรุปวามตทิี่ประชุมใหตัง้คณะกรรมการแปร 

ญัตต ิ 3  ทาน  ตามที่เสนอ   ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ  

คนที่ 1  ขอเชิญเสนอช่ือไดเลย 

นายพงษศักดิ์  รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 1  ขอเสนอ  นายธวัช  ชัยบุตร    สมาชิก อบต.หมู 1 

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2 ทาน 

ผูรับรอง  นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิก อบต.หมู 6    ผูรับรองคนที่ 1   

นายสมบัต ิ คําแกว   สมาชิก อบต.หมู 3    ผูรับรองคนที่ 2 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 อีกหรอืไม ถาไมมี 

ถอืวาคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 คอื นายธวัช  ชัยบุตร สมาชิก อบต. หมู 1  

- ตอไปจะเปนการแตงตัง้คณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ 2  ขอเชิญเสนอช่ือไดเลย 

นายหนูแดง  อินนอก สมาชิก อบต.หมู 5  ขอเสนอนายสมบัต ิ คําแกว  สมาชิก อบต.หมู 3 

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2 ทาน 

ผูรับรอง  นายสมศักดิ์   กสิันเทยีะ  สมาชิก อบต.หมู 7  ผูรับรองคนที่ 1   

   นายชัยณรงค  เถยสูงเนนิ       สมาชิก อบต.หมู 8  ผูรับรองคนที่ 2 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 2 อีกหรอืไม ถาไมมี 

ถอืวาคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 2 คอื นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิก อบต. หมู 6  

- ตอไปจะเปนการแตงตัง้คณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ 3  ขอเชิญเสนอช่ือไดเลย 

นางคําไฮ  หาแกว สมาชิก อบต.หมู 7  ขอเสนอนายพงษศักดิ์  รินทรลา  สมาชิก อบต.หมู 6 

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2 ทาน 

ผูรับรอง  นายธวัช ชัยบุตร  สมาชิก อบต.หมู 1    ผูรับรองคนที่ 1   

นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิก อบต.หมู 4    ผูรับรองคนที่ 2   

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 3 อีกหรอืไม ถาไมมี 

ถอืวาคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 3 คอืนายพงษศักดิ์  รนิทรลา สมาชิก อบต. หมู 6  

สรุปวาทานสมาชิกทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอของสมาชิกสภา ฯ  ที่เสนอช่ือ   

นายธวัช  ชัยบุตร  , นายสมบัติ  คําแกว  และนายพงษศักดิ์  รินทรลา  
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เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาทีแ่ปรญัตตริางขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําป 2563  ในครั้งนี้   

ที่ประชุม           รับทราบ  

ประธานสภา ฯ  ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิ วาจะกําหนดไวกี่วัน 

นายทองรัตน  ทพิยแสง ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตต ิจํานวน  4  วัน  ตัง้แตวันที่  15 – 18  สงิหาคม  2562 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดเสนออีกหรอืไม  ถาไมมีผูใดเสนอ  เปนอันวากําหนดคําเสนอแปร 

ญัตตวัินที่  15 – 18  สิงหาคม  2562  และกําหนดใหคณะกรรมการฯประชุม 

พิจารณาคําแปรญัตต ิ ในวันที่  19  สงิหาคม  2562   

ที่ประชุม           รับทราบ 

 

3.2  เร่ือง   ขอความเห็นชอบขอใชท่ีดนิเพ่ือจัดตั้งวัดปาโนนทอง หมูท่ี 7  บาน

โนนเหลื่อม  ตําบลภูแลนคา 

ประธานสภา ฯ  ขอใหนายมนตร ี วาปทะ  ผูใหญบานโนนเหลื่อม เปนผูช้ีแจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

นายมนตรี  วาปทะ เรยีนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพทุกทาน  กระผมในฐานผูนํา 

ชุมชนไดนําเรื่องการขอใชที่ดิน สปก.ของนายทว ี ผายแผ  บานเลขที่ 222 หมูที่ 7 

ตําบลภูแลนคา  ที่มีความประสงคจะสละที่ดิน สปก.แปลงเลขที่ 13 ระวาง สปก.ที่ /

กลุมที่ 4884 เลขที่ 1396 เลม 14 หนา 96 อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  เนื้อที่ดนิ

ประมาณ 8 ไร 1 งาน55  ตารางวา  ใหเปนสถานที่จัดตั้งวัดปาโนนทอง ที่ตัง้ที่ดนิ 

   - ทศิเหนอื  ยาว  100 เมตร จดลําหวยสาธารณะประโยชน 

   - ทศิใต  ยาว 100 เมตร  จดที่สาธารณะ 

   - ทศิตะวันออก  ยาว  32 เมตร  จดลําหวยสาธารณะ 

   - ทศิตะวันตก  ยาว 32 เมตร จดลําหวยสาธารณะ 

   ซ่ึงปจจุบันไดมีการดําเนินการกอสรางที่พักสงฆเม่ือป 2539  จนถงึปจจุบันมีอาคาร 

ดังนี้ 

   1. ศาลาการเปรยีญ  กวาง 14 ม. ยาว 16.30 ม. จํานวน  1  หลัง  

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  400,000  บาท 

   2. ที่พักปฏิบัตธิรรม  กวาง  9.2 เมตร  ยาว 12.20 เมตร จํานวน  1 หลัง  

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  100,000  บาท 

   3. กุฎิรับรอง  กวาง 8.60 เมตร  ยาว 8.60 เมตร  จํานวน  1  หลัง  

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  250,000  บาท 
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   4. โรงครัว  กวาง 2.20 เมตร ยาว 3.30 เมตร  จํานวน  1  หลัง   

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  240,000  บาท    

   5. กุฎิกวาง 3.20 เมตร ยาว 4.40 เมตร จํานวน  4  หลัง   

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  40,000  บาท 

   6. หองน้ําพระสงฆ  กวาง 2.20 เมตร  ยาว 3.30 เมตร  จํานวน  1 หลัง  

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  30,000  บาท 

   7. หองน้ํา  กวาง 3.10 เมตร  ยาว 6.20 เมตร  จํานวน 4 หลัง   

   รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น  80,000  บาท 

   เพื่อใหสํานักสงฆแหงนี้ไดมีการจัดตั้งวัดใหถูกตองตามกฎหมายและเปนประโยชนตอ 

พ่ีนองประชาชนที่นับถอืศาสนาพุทธ  มีสถานที่ปฏิบัติกิจตามหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา จึงมีความจําเปนมาขอความเห็นชอบการขอใชที่ดนิแหงนี้เปนสถานที่

สําหรับจัดตั้งวัดปาโนนทองตอไป 

ประธานสภา ฯ  จากการที่ผูใหญบานโนนเหลื่อมไดช้ีแจงเหตุผลความจําเปนในการขอใชที่ดินแปลง 

ดังกลาว  เพื่อจัดตัง้วัดปาโนนทองนัน้  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรอืไม 

นายก อบต.  เพื่อใหการจัดตั้งวัดปาโนนทองแหงนี้  เปนไปดวยความเรยีบรอยถูกตองตามระเบยีบ 

กฎหมาย  ในการจัดตัง้วัด  จึงเห็นวาที่ดนิบรเิวณดังกลาวมีความเหมาะสมทัง้อาคาร  

สถานที่ แหลงน้ําที่ประชาชนจะไปใชในการปฏิบัติศาสนกจิ  จงึมีความเหมาะสมที่จะให

เปนสถานที่จัดตั้งวัดปาโนนทอง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรอืไม  ถาไมมี  ผมขอมตติอที่ประชุมวา   

เห็นชอบในการขอใชที่ดินเพื่อจัดตัง้วัดปาโนนทอง  หมู 7  ตําบลภูแลนคา หรอืไม 

ที่ประชุม  มีมตเิปนเอกฉันท  เห็นชอบในการขอใชที่ดินในการจัดตั้งวัดปาโนนทอง 

ประธานสภาฯ  เม่ือสภาฯ มีมตเิห็นชอบแลว  ทางผูที่เกี่ยวของจะไดนํามตไิปประกอบในการขอจดัตัง้ 

วัดปาโนนทอง ตอไป   

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  4         เร่ือง  อ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกทานจะเสนอเรื่องอ่ืนหรอืไม 

นายก อบต.  1. ขอขอบคุณทานสมาชิก อบต.ทุกทานที่ไดเขารวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล  

วันที่  28  กรกฏาคม  2562  และเขารวมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่  12  สิงหาคม  

2562  ณ บรเิวณตลาดเย็น อําเภอบานเขวา   ซ่ึงในทุก ๆ กจิกรรมก็อยากใหสมาชิก

สภา อบต. เขารวมทุกครั้ง 
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ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรอืเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม  ถาไมมีทานใดจะ 

สอบถามอีก  การประชุมในวันนี้ก็ขอปดการประชุมไวเพียงเทานี้  
 

ปดประชุมเวลา  11.50  น. 

 

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

             (นายแสง   ชุมฉมิพล)ี 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
 

  

 

เม่ือวันที่...22......เดอืน  …สงิหาคม....  พ.ศ. 2562 
 

 

 

                                                    (ลงช่ือ)                                     กรรมการ                 

                           ( นายธวัช   ชัยบุตร ) 
 
 

                    (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายสมบัต ิ  คําแกว ) 
 
 

              (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายอํานวย   พรมบุ ) 
 

 
 

   สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครัง้นี้แลว  
 
 

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

   

 

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

              ( นายพีระพันธ   ใจอดทน ) 

       



 

 

 


