บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2563
สมัยสามัญที่ 3 /2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
12
คน
มาประชุม
11
คน
ขาดประชุม
คน
ลา
1
คน
ผูเขารวมประชุม
4
คน
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายพีระพันธ
2 นายอํานวย
3 นายนิกร
4 นายธวัช
5 นายสาคร
6 นายสมบัติ
7 นายทองรัตน
8 นายหนูแดง
9 นายพงษศักดิ์
10 นายภิญโญ
11 นางคําไฮ
12 นายสมศักดิ์
13 นายสมศักดิ์

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

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา 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

ลายมือชื่อ
พีระพันธ ใจอดทน
อํานวย พรมบุ
นิกร โฮมจัตุรัส
ธวัช
ชัยบุตร
สาคร สิงหโคตร
สมบัติ คําแกว
ทองรัตน ทิพยนิกร
หนูแดง อินนอก
พงษศักดิ์ รินทรลา
ภิญโญ เหลืองคํา
คําไฮ หาแกว
- ลาประชุม สมศักดิ์ ภูออน

ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายนิยม
2 นายสกล
3 นางปทุมรัตน
4 นางชิสา

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
เฉลียวชาติ
ขวัญทิพยธนสาร

เฉลียวชาติ
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ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
นักวิเคราะหฯ
นักจัดการฯ

ลายมือชื่อ
นิยม ดิเรกศิลป
สกล เฉลียวชาติ
ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร

ชิสา เฉลียวชาติ

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. ครบองคประชุมแลว นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา อบต. เปน
ประธานการประชุม จึงเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 3)
ประธานสภา ฯ
ในการแจงเพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 3)
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดแจงเพื่อทราบตอไป
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร ในปงบประมาณ 2563 เนื่องจากงานนโยบายและแผน สํานักปลัด
(นักวิเคราะหฯ)
จะทําการแกไขโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม จากแผนงานเคหะและชุมชน เปนแผนงานสาธารณสุข ไดแก
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอย
2. โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ
และโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต จาก
แผนงานการศึกษา เปนแผนงานสังคมสงเคราะห ไดแก
1. โครงการคาใชจายในการับ-สงเด็กเล็กที่ยากไรและดอยโอกาส
การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ซึ่งการแกไขแผน
หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาใหถูกตองโดยไมทําให
วัตถุประสงคและสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการนี้ผูบริหารทองถิ่นไดอนุมัติ
แกไขแผน ฯ แลว จึงขอแจงใหที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2/2563
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ใหกับที่ประชุมทราบ
ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ
รับทราบ

ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
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จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานี้ มีสมาชิกทานใด
จะขอแกไขหรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมสี มาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 /2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดวยคะแนนเปนเอกฉันท

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ประธานสภา ฯ
การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ขอเชิญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร สําหรับการเพิ่มเติมแผน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
(นักวิเคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และ ขอ 25 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยโครงการที่เพิ่มเติมมีทั้งหมด 2 โครงการ แยกเปน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท.
ตั้งไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอาสาบริบาลทองถิ่น ตั้งไวในงบประมาณ พ.ศ.2564
เปนเงินรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท

-

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

นายก อบต.
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ซึ่งรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจกทานสมาชิกสภา ฯ ไดพิจารณา
ไปแลวนั้น
ตามที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนใชชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได
ใหไปแลวนั้น ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี จะขอมติ
ที่ประชุมในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4
มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 11 เสียง
3.2 เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ )
จากที่ไดรับหนังสือจากนายก ฯ วาบัดนี้ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหสภา ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ นั้น
สวนรายละเอียด ขอเชิญนายก อบต.ภูแลนคา ชี้แจงรายละเอียด
เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงขอแถลงใหทานประธานสภาฯและ
สมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน 28,275,757.03 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 9,623,489.44 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 12,910,562.09 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ...-....โครงการ
รวม …-…บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ...-....โครงการ รวม …-…บาท
1.2 เงินกูคงคาง …………-………………… บาท

-
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2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน 26,262,967.90.-บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
7,451.70.-บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
23,012.80.-บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน 108,857.53.-บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
119,700.-บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
- บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 11,411,901.61.- บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 14,592,044.26.-บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 42,627.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 22,324,510.54 .- บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน 7,466,217.00.- บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 9,001,948.00.- บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน 3,822,925.54.- บาท
งบลงทุน
จํานวน 641,700.00.- บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00.- บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 1,391,720.00.- บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 42,627.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,088,000.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

-
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

111,846.63
10,591.30
141,293.79
0.00
171,400.00
0.00
435,131.72

118,100.00
126,500.00
121,000.00
0.00
110,500.00
0.00
476,100.00

131,266.00
130,591.00
141,293.00
0.00
171,400.00
0.00
574,550.00

15,209,757.94 14,835,000.00 15,242,753.00
15,209,757.94 14,835,000.00 15,242,753.00

17,822,265.00 16,549,364.00 17,822,265.00
17,822,265.00 16,549,364.00 17,822,265.00
33,467,154.66 31,860,464.00 33,639,568.00

-
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
2.2 รายจาย
รายจายจริง
ป 2562

รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

8,223,804.00
10,243,089.00
4,315,328.56
2,138,300.00
2,266,242.92

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

9,432,566.00 9,524,730.00
11,915,100.00 12,500,676.00
6,918,748.00 8,268,562.00
1,439,050.00 1,394,600.00
2,155,000.00 1,951,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,186,764.48 31,860,464.00 33,639,568.00
รวม 27,186,764.48 31,860,464.00 33,639,568.00
ประธานสภา ฯ

ขอพักการประชุม 10 นาที
------------- พักเวลา 10.15 น. - 10.30 น. -------------

ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ขอดําเนินการประชุมตอ
ตามที่ทาน นายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดในสวนที่ 1 เกี่ยวกับคําแถลงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแลวนั้น ขอเรียนชี้แจงใหทาน
สมาชิกสภา อบต.ทุกทานทราบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ เราไดจัดทําราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานระบบ E-Laas
ซึ่งทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําชับให อปท.ทุกแหง นําเขาระบบ E-Laas
ใหสมบูรณและใหเปนปจจุบัน ซึ่งรูปแบบรายละเอียดของขอมูลในแตละสวน แตละ
หมวดและแผนงาน และสิ่งที่สําคัญคือโครงการตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ในสวนอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

ประธานสภา ฯ

นายธวัช ชัยบุตร

นายก อบต.

ประธานสภา ฯ
นายสมบัติ คําแกว
ปลัด อบต.
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ตามที่ทานนายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดตามคําแถลงงบประมาณ และปลัด อบต.ได
ชี้แจงเพิ่มเติมไปแลวนั้น ตอไปจะไดดูรายละเอียดในแตละแผนงานตอไป โดยเริ่มจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนา 66 ถึงแผนงานงบกลาง หนา 115 ใหสมาชิกได
พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกไปแลวนั้น ใหทานพิจารณาเปนรายแผนงาน
หากทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือสงสัยในสวนใดเชิญสอบถามไดเลย
สมาชิก อบต.หมู 1 ในภาพรวมการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 นั้น ผมเห็นวาผูบริหารไดตั้งงบประมาณไว ตามหนังสือสั่งการ นโยบาย
และตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนไวครบถวนพอสมควร ขอซักถาม
เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณโครงการฝกอบรม / ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน ซึ่งที่ผานมาไดตั้งงบประมาณไวแตไมไดดําเนินงานตาม
โครงการ และปนี้ก็เชนกันไดตั้งงบประมาณไวแตงบประมาณคงจะไมเพียงพอ ขอให
ทานไดชี้แจงรายละเอียดใหสภา ฯ ทราบดวย
ตามที่เจาหนาที่งบประมาณไดเสนอรางขอบัญญัติ ฯ มาใหผูบริหารพิจารณา ซึ่งตอน
แรกไดพิจารณาตั้งไวแลว แตเมื่อโครงการในสวนของของสํานักปลัด ซึ่งคาดการณวา
ปนี้จะมีการเลือกตั้งระดับทองถิ่น แตก็ยังไมมีขอมูลที่แนชัดเหมือนกันวาจะมีการ
เลือกตั้งแนนอนหรือไม ฉะนั้นจึงไดตั้งงบประมาณไปไวในโครงการเลือกตั้งกอน หาก
ยังไมมีการเลือกตั้ง งบประมาณในสวนนี้ยังไมไดใชจายก็จะโอนไปเพิ่มให ขอเชิญปลัด
ชี้แจงใหสมาชิกสภา ฯ ทราบตอไป
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม
สมาชิก อบต.หมู 3 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ไดบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ ปนี้ ไม
เห็นโครงการของแตละหมูบานบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ
เนื่องจากงบประมาณเรามีนอย และมีจํากัด ฉะนั้นโครงการของแตละหมูบานทีไ่ มไดตั้ง
ไว เนื่องจากปนี้ทาง อบต.ของเราไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถยนตสวนกลาง
ซึ่งคันเดิมก็ไดมีการใชงานมาเปนระยะเวลานานมาก ตั้งแตป พ.ศ.2545 ซึ่งรถยนตแต
ละคันก็มีอายุการใชงาน มีการซอมบอยครั้ง แตละครั้งงบประมาณในการซอมก็มาก
พอสมควร จึงไมคุมคากับการซอมรถยนตที่เกินอายุการใชงาน จึงไดตั้งงบประมาณ
จัดซื้อรถยนตสวนกลางคันใหม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน การติดตอ
ประสานงาน และเพื่อใหเกิดประโยชนและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภา ฯ

ประธานสภา ฯ
นายธวัช ชัยบุตร
ประธานสภา ฯ
ผูรับรอง
ประธาน
ที่ประชุม
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มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมสี มาชิกทานใดอภิปราย จะขอ
มติที่ประชุมสภาแหงนี้
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2564 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 11 เสียง
- เปนอันวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาแหงนี้ไดมีมติรับ
หลักการในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564
วาระที่ 1 จํานวน 11 เสียง
- เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแลว กอนอื่นขอหารือที่
ประชุมสภาแหงนี้วา ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน และ ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
กี่คน และสมาชิกทานใดควรไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ
ทานสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติตอไป ขอเชิญครับ
ตอไปจะเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติราง
ขอบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบางนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
การเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตินั้นจะตองเสนอทีละคน และคนที่ถูกเสนอชื่อ
ตองมีผูรบรอง 2 คน ตามระเบียบเสนอได 3 ไมเกิน 7 คน
ขอเชิญเสนอไดเลยครับ
สมาชิก อบต.หมู 7 ขอเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน
ขอผูรับรอง 2 คน
นายสมบัติ
คําแกว
สมาชิก อบต.หมู 3 ผูรับรองคนที่ 1
นายภิญโญ เหลืองคํา
สมาชิก อบต.หมู 6 ผูรับรองคนที่ 2
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น

ประธานสภา ฯ
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ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวามติที่ประชุมใหตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ 3 ทาน ตามที่เสนอ ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 ขอเชิญเสนอชื่อไดเลย
นายสาคร สิงหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1 ขอเสนอ นายสมบัติ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
นายธวัช
ชัยบุตร
สมาชิก อบต.หมู 1 ผูรับรองคนที่ 1
นายภิญโญ เหลืองคํา
สมาชิก อบต.หมู 6 ผูรับรองคนที่ 2
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม ถาไมมี
ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ นายสมบัติ คําแกว สมาชิก อบต. หมู 3
- ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อไดเลย
นายสมบัติ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3 ขอเสนอนายธวัช ชัยบุตร สมาชิก อบต.หมู 1
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
นายหนูแดง อินนอก
สมาชิก อบต.หมู 5 ผูรับรองคนที่ 1
นางคําไฮ
หาแกว
สมาชิก อบต.หมู 7 ผูรับรองคนที่ 2
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม ถาไมมี
ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ นายธวัช ชัยบุตร สมาชิก อบต. หมู 1
- ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญเสนอชื่อไดเลย
นายสมศักดิ์ ภูออน สมาชิก อบต.หมู 8 ขอเสนอนายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
นายสาคร
สิงหโคตร
สมาชิก อบต.หมู 1 ผูรับรองคนที่ 1
นายทองรัตน ทิพยแสง
สมาชิก อบต.หมู 4 ผูรับรองคนที่ 2
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม ถาไมมี
ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือนายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต. หมู 6
สรุปวาทานสมาชิกทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอของสมาชิกสภา ฯ ที่เสนอชื่อ
นายสมบัติ คําแกว , นายธวัช ชัยบุตร และนายพงษศักดิ์ รินทรลา
เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาทีแ่ ปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2564 ในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ

-
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ประธานสภา ฯ
ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ วาจะกําหนดไวกี่วัน
นายทองรัตน ทิพยแสง ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2563
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดเสนออีกหรือไม ถาไมมีผูใดเสนอ เปนอันวากําหนดคําเสนอแปร
ญัตติวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทําองคการ
บริหารสวนตําบลภูแลนคา (หองกิจการสภา ฯ) และกําหนดใหคณะกรรมการฯประชุม
พิจารณาคําแปรญัตติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เรื่อง อื่น ๆ
มีสมาชิกทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม
1. ขอขอบคุณทานสมาชิก อบต.ทุกทานที่ไดเขารวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 และเขารวมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม
2563 ณ บริเวณตลาดเย็น อําเภอบานเขวา ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมก็อยากใหสมาชิก
สภา อบต. เขารวมทุกครั้ง
2. โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท.
โดยจะจัดอบรมระหวางวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานแหงชาติตาดโตน
3. พนักงานสวนทองถิ่นไดโอน(ยาย) จํานวน 1 ราย คือ นส.รพีพรรณ อนชาลี ไป
ดํารงตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต.วังทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
4. อบต.ไดเปดสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง
ซึ่งไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ผลการคัดเลือกและสรรหา ดังนี้
1. นส.ชิดชนก กาบขุนทด ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข
2. นส.สุภาวดี รัดสันเทียะ ตําแหนง ผูชวยชางเขียนแบบ
5. อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว
ผลการคัดเลือก ดังนี้
1. นส.เครือวัลย กานสันเทียะ
2. นางมะลิ สุมณฑา
อาสาสมัครที่ผานการคัดเลือก จะไดรับเงินเดือน ๆ ละ 5,000 บาท เปน
คาตอบแทนในการดูแลผูปวยในภาวะพึ่งพิงและผูสูงอายุ

