
 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2563 

สมัยสามัญท่ี  3 /2563  คร้ังท่ี  2 

วันท่ี  20  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  12 คน 

มาประชุม  10 คน 

ขาดประชุม    2       คน 

ลา                   -       คน 

ผูเขารวมประชุม       4       คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ   ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ - ขาดประชุม   - 

3 นายนกิร โฮมจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. นกิร  โฮมจัตุรัส 

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 ธวัช  ชัยบุตร 

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 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 - ขาดประชุม  - 

13 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 สมศักดิ์  ภูออน 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม  ดิเรกศลิป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล  เฉลยีวชาต ิ

3 นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร นักวเิคราะห ฯ ปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร 

4 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานท่ัวไป ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

 
 

       เม่ือถงึเวลา  09.30  น.  ครบองคประชุมแลว  นายพีระพันธ  ใจอดทน  ประธานสภา อบต.  เปน

ประธานการประชุม     จึงเปดประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา   

ประธานสภา ฯ  แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 3/2563  

ครัง้ที่ 1  เม่ือวันที่  14  สงิหาคม 2563  ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม                    รับทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใดจะ

ขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 /2563  ครัง้ที่ 1  

เม่ือวันที่  14  สงิหาคม 2563  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

   3.1  เร่ือง   พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

      งบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระท่ี 2 ,วาระท่ี 3 

ประธานสภา ฯ    -  ตามที่สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระที่ 1  ไป

แลวเม่ือคราวประชุมครัง้ที่ 1/2563  วันที่  14  สงิหาคม  2563  และไดแตงตัง้

คณะกรรมการแปรญัตตริางขอบัญญัต ิฯ  จํานวน  3  คน  กําหนดใหผูขอยื่นแปร

ญัตติระหวางวันที่  15 - 17  สงิหาคม  2563 ในการนี้ขอใหคณะกรรมการแปร

ญัตตไิดช้ีแจงรายละเอียดตอสภา ฯ อีกครั้ง 

นายธวัช  ชัยบุตร   ตามที่ไดใหสมาชิกสภา ฯ  ยื่นแปรญัตตติามวันเวลาที่ไดนัดหมายไวนั้น  ปรากฏวา 

(ปธ.คก.แปรญัตตฯิ)   ไมมีสมาชิกทานใดขอยื่นแปรญัตตใินครั้งนี้เลย  และในวันที่  18  สิงหาคม  2563  

จงึไดออกหนังสอืเชิญผูบริหาร ฯ  เขารวมประชุมพิจารณารางขอบัญญัต ิฯ  และ

จากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตต ิฯ  ไดลงความเห็นวาใหคงไวตามราง

เดมิ  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ที่สงใหกับสมาชิกไปแลว 

ประธานสภา ฯ  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดยื่นแปรญัตติ    และคณะกรรมการก็ไดพิจารณาเห็นชอบ 

คงไวตามรางเดมิ  จึงขอสอบถามสมาชิกวาทานใดจะแปรญัตตเิพ่ิมเตมิหรอืเห็นชอบ

ตามคณะกรรมการแปรญัตต ิฯ  

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตตเิสนอ  จํานวน  9  เสยีง   

งดออกเสยีง  1 เสยีง 

ประธานสภา ฯ  สรุปวามตทิี่ประชุมเห็นชอบรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564  ผานในวาระที่ 2 เม่ือที่ประชุมเห็นชอบผานในวาระที่ 2  แลว  กอนที่จะ

เขาสูวาระที่ 3  จะมอบใหเลขานุการสภา ฯ  อานทบทวนรายละเอียดสาระสําคัญ

ของรางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  ใหที่ประชุมทราบอีกครัง้ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานรายละเอียดสาระสําคัญของรางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564   

ใหกับที่ประชุมไดรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระที่ 3  วาสภา อบต.จะเห็นชอบตราเปนขอบัญญัต ิ

หรอืไม 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันท จํานวน 10 เสยีง      

ประธานสภา ฯ  เม่ือที่ประชุมเห็นชอบแลว  จะไดดําเนินการเสนอใหนายอําเภอบานเขวาพิจารณา 

อนุมัตติอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   3.2  เร่ือง   พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

      เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

นายก อบต.  เนื่องจากองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จะดําเนนิการขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการบรรเทาปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่ตําบล 

ภูแลนคา จากหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ แตพบวาเปาหมายการดําเนนิงานและ

งบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจากกรอบที่ตัง้ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) และเพ่ิมเตมิถงึฉบับที่ 4  ซ่ึงตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 25 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนา

ทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเตมิและงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น   องคการบรหิารสวน

ตําบลภูแลนคา  จงึดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ขอ 22/1  เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตอง  มีแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไว  และเปนแนวทางในการตัง้งบประมาณ

ดําเนนิการตอไป ขอใหนักวเิคราะหนโยบายและแผน ช้ีแจงในรายละเอียด 

ตอไป 

นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร  สําหรับโครงการที่เปลี่ยนแปลงนัน้มีอยู 9 โครงการ  ดังนี้ 

         (นักวเิคราะหฯ) 1. โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลพรอมตดิตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทติย  

    บานแกงยาว หมู 2  

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78 ขอ 110 

2. โครงการกอสรางฝายดนิสาธารณประโยชนปาชาบานหวาเฒา หมู 1 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 123 ขอ 287 
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3. โครงการปรับปรุงเสรมิหลังฝายประมง (ตอนบน) บานหวาเฒา หมู 1 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 122 ขอ 284 

4. โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล.แบบรถผานได ลําหวยชลีอง บานแกงยาว หมู 2 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125 ขอ 299 

5. โครงการกอสรางคลองสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร บานแกงยาว หมู 2 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125 ขอ 301 

6. โครงการขุดลอกลําหวยหลัว (ตอนลาง) บานหวยน้ําคํา หมู 3 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 128 ขอ 311 

7. โครงการกอสรางฝายสระน้ําสาธารณะ บานหวยน้ําคํา หมู 3 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 128 ขอ 312 

8. โครงการกอสรางฝายหินท้ิง บานชบีน หมู 6 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 174 ขอ 58 

9. โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําลําหวยถ้ําเตา บานโนนเหลื่อม หมู 7 

 - เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  

   หนา 6 ขอ 16 

ประธานสภา ฯ   ตามที่นักวเิคราะหนโยบายและแผนไดช้ีแจงรายละเอียดไปแลวนั้น ไมทราบ 

วามีสมาชิกสภา ฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรอืไม ถาไมมีจะขอมตทิี่ประชุม 

ในการพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 4  

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท จํานวน  10  เสยีง 
 

ระเบยีบวาระท่ี  4         เร่ือง  อ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุม  อีกหรอืไม 

นายก อบต.  กําหนดการโครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจํา อปท. ซ่ึงตําบล 

ภูแลนคา เขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย  โดยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา

ไดสนับสนุนงบประมาณในครัง้นี้  จํานวน 143,200 บาท ใหกับอําเภอบานเขวา   

เปนผูรับผิดชอบโครงการ  โดยจะจัดอบรมระหวางวันที่ 24 – 26 สงิหาคม 2563  

ณ อุทยานแหงชาตติาดโตน  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  เขารวมพิธเีปด วันที่   

24  สงิหาคม 2563  และพิธปีด วันที่  26  สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



 

 

 


