บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2564
สมัยสามัญที่ 1 / 2564 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
12
คน
ผูเขาประชุม
12
คน
ขาดประชุม
คน
ลา
คน
ผูเขารวมประชุม
5
คน
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายพีระพันธ
2 นายอํานวย
3 นายสาคร
4 นายธวัช
5 นายสมบัติ
6 นายทองรัตน
7 นายหนูแดง
8 นายพงษศักดิ์
9 นายภิญโญ
10 นางคําไฮ
11 นายสมศักดิ์
12 นายสมศักดิ์

ชื่อสกุล
ใจอดทน
พรมบุ
สิงหโคตร
ชัยบุตร
คําแกว
ทิพยแสง
อินนอก
รินทรลา
เหลืองคํา
หาแกว
กิสันเทียะ
ภูออน

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
สมาชิกสภา อบต.หมู 1
สมาชิกสภา อบต.หมู 1
สมาชิกสภา อบต.หมู 3
สมาชิกสภา อบต.หมู 4
สมาชิกสภา อบต.หมู 5
สมาชิกสภา อบต.หมู 6
สมาชิกสภา อบต.หมู 6
สมาชิกสภา อบต.หมู 7
สมาชิกสภา อบต.หมู 7
สมาชิกสภา อบต.หมู 8

ลายมือชื่อ
พีระพันธ ใจอดทน
อํานวย พรมบุ
สาคร สิงหโคตร
ธวัช ชัยบุตร
สมบัติ คําแกว
ทองรัตน ทิพยแสง
หนูแดง อินนอก
พงษศักดิ์ รินทรลา
ภิญโญ เหลืองคํา
คําไฮ หาแกว
สมศักดิ์ กิสันเทียะ
สมศักดิ์ ภูออน

ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายนิยม
2 นายสกล
3 นางปทุมรัตน
4 นางชิสา
5 นางกัลยารัตน

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
เฉลียวชาติ
ขวัญทิพยธนสาร
เฉลียวชาติ
นาไพบูลย
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ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.

ลายมือชื่อ
นิยม ดิเรกศิลป
สกล เฉลียวชาติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร
นักจัดการงานทั่วไป
ชิสา เฉลียวชาติ
จพง.พัสดุชํานาญงาน กัลยารัตน นาไพบูลย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 4)
ในการแจงเพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 4)
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดแจงเพื่อทราบตอไป
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร ในปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีความ
(นักวิเคราะหฯ)
ประสงคจะดําเนินการแกไขโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อใหงบประมาณที่จะดําเนินการจริง
ตามโครงการพัฒนาสอดคลองกับงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น แต
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมไดจัดทําแผน ฯ สําหรับรายการดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) แกไขฉบับที่ 4 ขึ้น เพื่อทําการแกไขโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 4 ใน
การดําเนินงาน ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ขอ 21 ซึ่งกําหนดใหการแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น ซึ่งในการนี้ผูบริหารทองถิ่นไดอนุมัตแิ กไขแผน ฯ แลว จึงขอแจงใหที่
ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ไดใหเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ใหกับที่ประชุมทราบ
ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ
จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานี้ มีสมาชิกทานใด
จะขอแกไขหรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 /2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเปนเอกฉันท

เรื่องพิจารณาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่อง พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคาสมัยสามัญ ประจําป 2564 และกําหนดสมัยประชุม
สมัยแรกของปถัดไป ประจําป 2565
ประธานสภา ฯ
ตอไปเปนการกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2564 ซึ่งในที่
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2564 ไดกําหนดการประชุมสภาสามัญสมัย
แรกของป 2564 คือ วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ 2564 สวนสมัยตอไปนั้นเรายัง
ไมไดกําหนด จึงขอนําเรียนปรึกษาสภาวาจะกําหนดเปนกี่สมัยและระหวางวันที่
เทาไหร ขอเชิญสมาชิกเสนอไดเลย
นายพงษศักดิ์ รินทรลา
สมาชิก อบต. หมู 6 ขอเสนอสมัยประชุม กําหนดเปน 4 สมัย
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
1. นายธวัช ชัยบุตร
สมาชิก อบต. หมู 1
2. นายสมศักดิ์ ภูออน
สมาชิก อบต. หมู 8
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม
ที่ประชุม
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ
ประธานสภา ฯ
สรุปวาการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําป 2564 กําหนดเปน 4 สมัย
ตามที่นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6 เสนอ ตอไปเปนการ
กําหนดวันที่ของสมัยประชุมแตละสมัย สําหรับสมัยสามัญที่ 1 วันที่ 6 – 20
กุมภาพันธ 2564 ที่ประชุมไดกําหนดไวตั้งแต ป 2563 แลว จึงขอใหที่ประชุม
เสนอสมัยประชุม สมัยที่ 2 , 3 และ 4 และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป 2565

นายสมบัติ คําแกว

ประธานสภา ฯ
ผูรับรอง
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
นายธวัช ชัยบุตร
ประธานสภา ฯ
ผูรับรอง
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

4

-

สมาชิก อบต.หมู 3 ขอเสนอ ดังนี้
- สมัยสามัญที่ 2 ระหวางวันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2564
- สมัยสามัญที่ 3 ระหวางวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2564
- สมัยสามัญที่ 4 ระหวางวันที่ 11 – 25 ธันวาคม 2564
ขอผูรับรอง 2 ทาน
1. นายภิญโญ เหลืองคํา
สมาชิก อบต.หมู 6
2. นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ
สมาชิก อบต.หมู 7
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ
สรุปวาการกําหนดวันที่ระหวางสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญประจําป 2564
ตามที่นายสมบัติ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3 เสนอ
รับทราบ
ตอไปจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2565 ขอเชิญเสนอไดเลย
ขอเสนอ สมัยสามัญที่ 1 วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ 2565
ขอผูรับรอง 2 ทาน
1. นายสมบัติ คําแกว
สมาชิก อบต.หมู 3
2. นายหนูแดง อินนอก
สมาชิก อบต. หมู 5
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ
สรุปวาการกําหนดสมัยสามัญที่ 1 ประจําป 2565
ตามที่นายสาคร สิงหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1 เสนอ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

3.2 เรื่อง แถลงผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2563
ประธานสภา ฯ
ตอไปจะเปนการแถลงผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2563 ขอเชิญรองนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด
นายสกล เฉลียวชาติ เรียน ทานประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน
กระผมไดรับมอบหมายจากทานนายก อบต.ใหชี้แจงรายละเอียดผลการปฎิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณประจําป 2563 เนื่องจากทาน นายก อบต. ติดภารกิจ
เรงดวน ไมสามารถชี้แจงรายละเอียดในสวนนี้ได ในสวนของการแถลงผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563

-
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ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้
สรุปรายรับจริงประจําปงบประมาณ 2563
รายไดจัดเก็บเอง
- หมวดภาษีอากร
ประมาณการ 118,100.00 บาท
จัดเก็บไดจริง 15,883.16 บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ประมาณการ 126,500 บาท จัดเก็บไดจริง 82,863.20 บาท
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประมาณการ 121,000 บาท จัดเก็บไดจริง 140,553.90 บาท
- หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ประมาณการ - บาท จัดเก็บไดจริง - บาท
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ประมาณการ 110,500 บาท จัดเก็บไดจริง 156,250 บาท
- หมวดรายไดจากทุน
ประมาณการ - บาท จัดเก็บไดจริง - บาท
รวมรายไดจัดเก็บเอง
ประมาณการ 476,100 บาท จัดเก็บไดจริง 395,550.26 บาท
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท.
- หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท.
ประมาณการ 14,835,000.00 บาท จัดเก็บไดจริง 13,990,140.75 บาท
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.
ประมาณการ 16,549,364.00 บาท จัดเก็บไดจริง 16,139,580.02 บาท
รวมรายไดจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหและรายไดที่รัฐบาล
อุดหนุนให อปท.
ประมาณการ 31,860,464.00 บาท จัดเก็บไดจริง 30,525,271.03 บาท
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.
ประมาณการ 7,858,025.00 บาท จัดเก็บไดจริง 1,308,025.00 บาท
รวมทั้งสิ้น ประมาณการ 39,718,489.00 บาท
จัดเก็บไดจริง 31,833,296.03 บาท

-
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สรุปรายจายประจําปงบประมาณ 2563
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
จายจริง 9,449,102.88 บาท
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
จายจริง 638,629.73 บาท
- แผนงานการศึกษา
จายจริง 4,885,252.53 บาท
- แผนงานสาธารณสุข
จายจริง 1,151,998.00 บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห
จายจริง 1,052,673.00 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
จายจริง 1,438,665.00 บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จายจริง
1,250.00 บาท
- แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จายจริง 219,985.00 บาท
- แผนงานการเกษตร
จายจริง
199,727.83 บาท
- แผนงานงบกลาง
จายจริง 9,070,004.00 บาท
รวมทั้งสิ้น ประมาณการ 31,860,464.00 บาท จายจริง 28,107,287.97 บาท
คงเหลือ 3,753,176.03 บาท
- จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2563
งบประมาณอนุมัติ 4,201,000.00 บาท วงเงินในสัญญา 4,088,000.00 บาท
คงเหลือ 113,000 บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ 2563
งบประมาณอนุมัติ 12,388,327 บาท วงเงินในสัญญา 7,858,025.00 บาท
คงเหลือ 0 บาท
ประธานสภา ฯ
จากที่รองนายก อบต. ไดชี้แจงรายละเอียดแลวนั้น มีทานใดจะสอบถามหรือไม
ถาไมมี เปนอันวาที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
3.3 เรื่อง พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ
(คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 )
ประธานสภา ฯ
การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ (คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 ) ขอเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดชี้แจงรายละเอียด
ตอไป
นางกัลยารัตน นาไพบูลย เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ในสวนของการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ (คาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 ) ดังนี้

-

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
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คําชี้แจงเดิม คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 22,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คําชี้แจงใหม
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เหตุผล เนื่องจากคุณลักษณะตามคําชี้แจงเดิมสามารถรองรับการจัดเก็บ
ปริมาณขอมูลของฐานการจัดเก็บรายไดและแผนที่ภาษีไดนอย เพื่อพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สําหรับรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ.2562
ตามที่เจาหนาที่ ไดชี้แจงรายละเอียดมานั้น ไมทราบวามีสมาชิกทานใดที่จะ
สอบถามหรือมีขอสงสัยจะซักถามหรือไม ถาไมมี จะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ฯ (คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 )
มีมติอนุมัติเปนเอกฉันทในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ฯ
(คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 )

3.4 เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
ประธานสภา ฯ
การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) ขอเชิญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร สําหรับการเพิ่มเติมแผน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
(นักวิเคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22 กําหนดวา เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนา
(2) ทองถิ่นที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น

-

8

-

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมให
สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใช
สําหรับรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดจัดทําแลวเสร็จเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ที่มาผาน โดยโครงการที่เพิ่มเติมมีทั้งหมด 1 โครงการ แยกเปน
โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองตามแผนงานเคหะและชุมชน
จํานวน 1 โครงการ ตั้งไวในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เปนเงินรวมทั้งสิ้น
ปละ 100,000 บาท ซึ่งรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจกทานสมาชิกสภา ฯ
ไดพิจารณาไปแลวนั้น
ประธานสภาฯ
ตามที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนใชชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได
ใหไปแลวนั้น ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี จะขอมติ
ที่ประชุมในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
3.5 เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6)

รองนายก อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1
กําหนดวา เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
รางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 ดวย เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลวให
สงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใช สําหรับรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงในรายละเอียด
ตอไป

-
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นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร สําหรับโครงการที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู 2 โครงการ เนื่องจากพบวามี
(นักวิเคราะหฯ) บางโครงการที่เปาหมายการดําเนินงานและงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจาก
กรอบที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคาจึงจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 6 เพื่อใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ ฯ ดังนี้
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายสังวาล ขดภูเขียว บานนางนาง นาหอม บานชีบน ม. 6
- เปลี่ยนแปลงจากแผน พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 111 ขอ 240
2. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังจากนานายสมัน เงื่อนไขน้ํา –
นางนางรุงนภา บานปาปอแดง ม.8
- เปลี่ยนแปลงจากแผน พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 120 ขอ 279
ประธานสภา ฯ
ตามที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น ไมทราบ
วามีสมาชิกสภา ฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมจี ะขอมติที่ประชุม
ในการพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 6 ครับ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกหรือผูเขารวมประชุมทานใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามขอสงสัยอะไรหรือไม
นายสกล เฉลียวชาติ เกี่ยวกับโครงการจายขาดเงินสะสม ซึ่งทางผูบริหารไดออกสํารวจโครงการที่อยูใน
แผน ฯ กับทางกองชาง ฯ ซึ่งจะนําเขาสูการพิจารณาอนุมัติกับทางสภา ฯ นั้น
คราว ๆ คงจะใชจายงบประมาณจายขาดอยูที่ 3.3 ลานบาท โดยจะเฉลี่ยราย
โครงการของแตละหมูบานที่มีความเดือดรอนและเปนไปตามแผนที่ไดประชาคมมา
แตละหมูบาน ซึ่งแตละบานจะไดโครงการไมเทากัน และจํานวนเงินไมเทากันขึ้นอยู
กับโครงการของแตละหมูบาน
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภา ฯ
มีทานใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม
ที่ประชุม
ไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีก

