บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2563
สมัยวิสามัญที่ 1 / 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
12
คน
มาประชุม
12
คน
ขาดประชุม
คน
ลา
2
คน
ผูเขารวมประชุม
5
คน
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายพีระพันธ
2 นายอํานวย
3 นายธวัช
4 นายสาคร
5 นายสมบัติ
6 นายทองรัตน
7 นายหนูแดง
8 นายพงษศักดิ์
9 นายภิญโญ
10 นางคําไฮ
11 นายสมศักดิ์
12 นายชัยณรงค
13 นายสมศักดิ์

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

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
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
สมาชิกสภา อบต.หมู 8

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

-

2

-

ผูเขารวมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
นายนิยม
นายไพรทูลย
นายเดชศักดิ์
นางปทุมรัตน
นางชิสา
นายอํานวย

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
วรพล
สุนทรภักดิ์
ขวัญทิพยธนสาร

เฉลียวชาติ
หีบขุนทด

ตําแหนง
นายก อบต.
ผอ.กองคลัง
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วชํานาญการ
คนงานทั่วไป (ทักษะ)

ลายมือชื่อ
นิยม ดิเรกศิลป
ไพรทูลย วรพล
เดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์
ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร
ชิสา เฉลียวชาติ
อํานวย หีบขุนทด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน รวมกันไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.ชัยภูมิ
และนายก อบจ.ชัยภูมิ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น.
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
แจงใหสมาชิกสภา ฯ ไดอานบันทึกรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
ครั้งที่ 2 วันที่20 สิงหาคม 2563
ไดอานบันทึกการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เสร็จ
เรียบรอยแลว
จากที่ไดอานบันทึกรายงานการประชุมมานี้ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขหรือ
เพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมี
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองบันทึกรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

3

-

เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตําแหนง เลขานุการสภา อบต.ภูแลนคา ที่วาง
ประธานสภา ฯ
เนื่องจากเลขานุการสภา อบต.คนเดิม คือ นายนิกร โฮมจัตุรัส ตําแหนงเลขานุการ
สภา อบต.ภูแลนคา (ปลัด อบต.) ไดโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลสมปอย ตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงทําใหตําแหนง
เลขานุการสภา อบต.วางลง ฉะนั้นในวันนี้จึงขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาเลือก
ตําแหนงเลขานุการสภา อบต.ภูแลนคา แทนตําแหนงที่วาง โดยใหมีผูเสนอชื่อและผู
รับรองจํานวน 2 ทาน ขอเชิญเสนอไดเลยครับ
นางคําไฮ หาแกว
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7 ขอเสนอ นายสาคร สิงหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1
ผูรับรอง
1. นายธวัช ชัยบุตร
สมาชิก อบต.หมู 1
2. นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู 7
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม
นายภิญโญ เหลืองคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ขอเสนอ นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6
ผูรับรอง
1. นายทองรัตน ทิพยแสง
สมาชิก อบต.หมู 4
2. นายหนูแดง อินนอก
สมาชิก อบต.หมู 5
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมี เปนอันวามีผูถูกเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเลือกตําแหนง เลขานุการสภา อบต.จํานวน 2 ทาน คือ
1. นายสาคร สิงหโคตร
สมาชิก อบต.หมู 1
2. นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6
สภา อบต.ภูแ ลนคา จะใช วิธีแ บบเปด เผย โดยจะยกมือเลื อกผู ที่จ ะไดรั บการ
พิจารณา โดยจะอานรายชื่อทีละชื่อใหสภาฯพิจารณา
- สมาชิกทานใดพิจารณาเห็นชอบ นายสาคร สิงหโคตร ตําแหนง สมาชิก อบต.
หมู 1 ไดรับตําแหนง เลขานุการสภา อบต.ภูแลนคา โปรดยกมือ
- สมาชิก อบต.เห็นชอบ จํานวน 5 เสียง
- สมาชิก ทานใดพิจารณาเห็นชอบ นายพงษศักดิ์ รินทรล า ตําแหนง สมาชิก
อบต.หมู 6 ไดรับตําแหนง เลขานุการสภา อบต.ภูแลนคา โปรดยกมือ
- สมาชิก อบต.เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง
- งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
สรุปวา นายสาคร สิงหโคตร ตําแหนง สมาชิกสภา อบต. หมู 1 ไดรับการพิจารณาให
ดํารงตําแหนง เลขานุการสภา อบต.ภูแลนคา และใหทานไดปฎิบัติหนาที่ในตําแหนง
เลขานุการสภา อบต.ภูแลนคา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

-

ประธานสภา ฯ
นายนิยม ดิเรกศิลป

นางปทุมรัตน
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3.2 เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
ในสวนของการพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 นี้ ขอเชิญทานนายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
เรียน ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามที่ไดขอเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 /2563 ครั้งที่ 1 เนื่องจากการ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ไปแลวนั้น และเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานเพื่อแกปญหาและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลภู
แลนคาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แตพบวา
เปาหมายการดําเนินงานและงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจากกรอบที่ตั้งไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 เพื่อใหมีการ
ปฎิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณ
ถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไว และเปน
แนวทางในการตั้งงบประมาณดําเนินการตอไป ในสวนรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ขอเชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
เรียน ทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1 องคการบริหาร
สวนตําบลภูแลนคาจึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ดังรายละเอียดตามโครงการตอไปนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะชุมชน
1. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวาเฒา ม.1 สายสวนยาง กวาง 5 เมตร
ยาว 2,849 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 2,136.75
ลบ.ม. งบประมาณ 7,860,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 8 ขอ 3

-
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2. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวาเฒา ม.1 สายมอแอนหวา กวาง 5 เมตร
ยาว 1,225 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 918.75 ลบ.ม.
งบประมาณ 3,412,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หนา 165 ขอ 28
3. โครงการกอสรางถนน คสล.บานแกงยาว ม.2 สายแหลมมาลายู กวาง 5 เมตร
ยาว 1,564 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,173 ลบ.ม.
งบประมาณ 4,433,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 10 ขอ 12
4. โครงการกอสรางถนน คสล.บานแกงยาว ม.2 สายเขานอย กวาง 5 เมตร
ยาว 1,651 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,238.25
ลบ.ม. งบประมาณ 7,860,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนา 1 ขอ 1
5. โครงการกอสรางถนน คสล.บานแกงยาว ม.2 สายหนองหวา กวาง 5 เมตร
ยาว 1,967 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,475.25
ลบ.ม. งบประมาณ 5,448,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หนา 165 ขอ 28
6. โครงการกอสรางถนน คสล.บานนาอินทรแตง ม.4 สายนาอินทรแตง – วังเดือน
หา กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 1,800 ลบ.ม. งบประมาณ 6,587,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 12 ขอ 19
7. โครงการกอสรางถนน คสล.บานนาอินทรแตง ม.4 สายคลองดาด กวาง 5
เมตร ยาว 1,783 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,337.25 ลบ.ม. งบประมาณ 4,946,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 13 ขอ 12
8. โครงการกอสรางถนน คสล.บานซับปลากั้ง ม.5 สายมอหินกอง กวาง 5 เมตร
ยาว 1,328 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 996 ลบ.ม.
งบประมาณ 3,678,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หนา 104 ขอ 213

-

ประธานสภาฯ
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9. โครงการกอสรางถนน คสล.บานซับปลากั้ง ม.5 สายซับซองปลอง กวาง 5
เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
922.50 ลบ.ม. งบประมาณ 3,408,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 13 ขอ 24
10. โครงการกอสรางถนน คสล.บานชีบน ม.6 สายถนนลาดยาง – ไรนางมยุรี
เชาวประโคน กวาง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 990 ลบ.ม. งบประมาณ 3,657,000 บาท เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 110 ขอ 236
11. โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนเหลื่อม ม.7 สายโนนเหลื่อม – หวยยาง
กวาง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 1,237.50 ลบ.ม. งบประมาณ 4,572,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 14 ขอ 29
12. โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนเหลื่อม ม.7 สายโนนเหลื่อม – หวยตะแคง
กวาง 6 เมตร
ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,314 ลบ.ม.
งบประมาณ 4,826 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หนา 166 ขอ 31
13. โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนเหลื่อม ม.7 สายโนนเหลื่อม – หวยถ้ําเตา
กวาง 5 เมตร
ยาว 1,455 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,091.25
ลบ.ม. งบประมาณ 4,031,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 14 ขอ 28
14. โครงการกอสรางถนน คสล.บานปาปอแดง ม.8 สายตากแปง กวาง 5 เมตร
ยาว 1,866 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,399.50
ลบ.ม. งบประมาณ 5,168,000 บาท เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนา 4 ขอ 9
ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ จํานวน 14 โครงการไปแลวนั้น
มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีทานใดสอบถามตอไปจะขอมติที่ประชุม

-
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- สมาชิกทานใดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5 โปรดยกมือ
- สมาชิกใหความเห็นชอบ
จํานวน 11 เสียง
- สมาชิกไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง
สรุปวาสภา อบต.มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ดวยมติเปนเอกฉันท

3.3 เรื่อง พิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
นายก อบต.
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดดําเนินการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการบรรเทาปญหาภัยแลงและน้ําทวม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 และโครงการดังกลาว ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแลว เกี่ยวกับที่
สาธารณะประโยชน เพื่อพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ วาดวย
การกําหนดหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขในการใชพื้นที่เปน สถานที่ปฎิบัติงาน
หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2563 ในสวนรายละเอียดใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของชี้แจงใหสภาฯ
ทราบตอไป
นายอํานวย หีบขุนทด ตามที่ทานนายก อบต. ไดชี้แจงไปแลวเบื้องตน องคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคา ไดดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบรรเทาปญหาภัย
แลงและน้ําทวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณแลว ซึ่งโครงการที่ไดรับอนุมัติ ฯ มีอยู 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางฝายสระน้ําสาธารณะบานหวยน้ําคํา หมู 3
2. โครงการปรับปรุงหลังฝายประมง หมู 1
3. โครงการกอสรางฝายดินสาธารณะประโยชน หมู 1
4. โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล.แบบรถผานได ลําหวยชีลอง หมู 2
5. โครงการกอสรางคลองสงน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 2
6. โครงการกอสรางฝายหินทิ้ง หมู 6
7. โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําลําหวยถ้ําเตา หมู 7
8. โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลพรอมติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย หมู 2
9. โครงการขุดลอกลําหวยหลัว (ตอนลาง)

-

ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
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และในจํานวนโครงการนี้ อําเภอบานเขวาไดตรวจสอบพบวา มี 4 โครงการที่มีพื้นที่
กอสรางอยูในแนวเขตปา ดังนี้
1. เขตปาสงวนแหงชาติ เฉพาะโครงการที่ 1
2. ปาภูแลนคาดานทิศใต เฉพาะโครงการที่ 1 และ 2
3. ปาไมถาวรปาภูแลนคา เฉพาะโครงการที่ 4
4. ปาไมตาม พรบ.ปาไม พ.ศ.2484 เฉพาะโครงการที่ 8
5. ปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง เฉพาะโครงการที่ 2
การขอและการใชพื้นที่ หนวยงานของรัฐประสงคจะขอใชพื้นที่บางแหงภายในเขต
ปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฎิบัติงานหรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ใหยื่นคํา
ขอตามแบบ ส.ส. 17 ตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานที่อธิบดีกําหนด
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในใบรับ คําขอ เมื่อไดรับคําขอตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหเจาหนาที่ผูไดรับคําขอออกใบรับคําขอใหแ กผูยื่นคําขอไวเปน
หลักฐาน และดําเนิน การตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของคําขอและ
เอกสารหรือหลัก ฐานตาง ๆ ดัง นั้น เพื่อใหโครงการดัง กลาว ฯ ไดดําเนิน การ
กอสรางใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงขอใหสภาฯ ใหความเห็นชอบในการ
กอสรางโครงการกอสราง ฯ ในแนวเขตปา เพื่อจะไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ตามที่ทานนายก อบต.และเจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีสมาชิกทาน
ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติเห็นชอบตอไป
ไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม
ตอไปจะขอมติเห็นชอบในการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อประโยชน
อยางอื่นของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ.2563
- สมาชิกทานใดเห็นชอบในการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อประโยชน
อยางอื่นของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ.2563 โปรดยกมือ
- สมาชิกใหความเห็นชอบในการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
เพื่อประโยชนอยางอื่น ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2563 ดวยคะแนนเปนเอกฉันท จํานวน 11 เสียง
สรุปวาสมาชิกสภา ฯ ใหความเห็นชอบในการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
เพื่อประโยชนอยางอื่น ของสวนราชการหรือหนวยงานของรั ฐภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2563 ดวยคะแนนเปนเอกฉันท
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม
นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6 ดวยมีชาวบาน หมู 6 สอบถามเกี่ยวกับบัตรผูพิการ
ซึ่งผูพิการไปทําบัตรแลว ทาง อบต.ไปรับมาและไมไดนําสงใหกับผูพิการ จะ
ดําเนินการแกไขอยางไร
นายเดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์ นักพัฒนาชุมชน กรณีผูพิการรายนี้ไดขึ้นทะเบียนและไดรับเบี้ยยังชีพแลว แต
เมื่อไปทําบัตรแลวหาบัตรไมเจอ คงไดทําใหม ทาง อบต.จะรับผิดชอบพาคนพิการ
ไปทําบัตรใหมที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นายก อบต.
ผูบริหารตองการจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร
แตดําเนินการไมไดเพราะยังไมปดบัญชี ไมทราบวาแนวทางปดงบประมาณ ได
ดําเนินการอยางไร
นายไพรทูลย วรพล ผอ.กองคลัง งบแสดงฐานทางการเงินประจําป แยกออกเปนสองขั้นตอนดังนี้
1. งบการเงินที่ตองลงในระบบ e – Laas
2. งบทรัพยสิน คือ งบที่ดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึ่งจะตองลงในระบบโดย
จะเชื่อมตอกับระบบการเงิน ตั้งแตเริ่มตน จําพวกงานถนนโครงการตาง ๆ เพื่อ
เอาขอมูลลงระบบ
- จากการปดงบการเงิน สอบถามไปยังเจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถางบทรัพยสินไมเสร็จก็ไมสามารถปด
บัญชีในระบบได เชนเดียวกันกับถาปดบัญชียังไมไดก็ไมสามารถเก็บเงินภาษีได
เพราะใบเสร็จตองออกจากระบบ อีกทั้งติดงานพัสดุ ซึ่งชวงนี้ก็ลงระบบ e –
bidding งบเงินอุดหนุน ป 2564
ประธานสภา ฯ
ใหกําชับเจาที่ที่เกีย่ วของใหเรงดําเนินการอยาใหเกิดความเสียหายกับทางราชการ
นายก อบต.
ฝากทาง ผอ.คลัง ใหกําชับเจาพัสดุใหเรงดําเนินการดวย เพราะหากเกิดกรณี
รองเรียนขึ้นมาจะลําบาก เพราะถนนทุกสายลําบากมาก บางสายราษฎรไม
สามารถเดินทางผานไปได รวมถึงถนนสายตางๆ เปนเสนทางในการขนถายพืชผล
ทางการเกษตร ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนหนักมาก
- การเลือกตั้ง ส.อบจ.ชัยภูมิ และนายก อบจ.ชัยภูมิ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในครั้งนี้ และจะมีการประกาศผลภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 ฝาก
สมาชิกและขาราชการ ซึ่งมีหนังสือหามไมใหไปชวยหาเสียงใหกับผูสมัครใดๆ
หามเขาไปยุงเกี่ยวทุกกรณี

