
 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2563 

สมัยสามัญท่ี  3  /2563  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  14  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  12 คน 

มาประชุม  11 คน 

ขาดประชุม   -       คน 

ลา                   1       คน 

ผูเขารวมประชุม       4       คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ   ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย    พรมบ ุ

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 ทพิยนกิร สมาชิกสภา อบต.หมู 4 ทองรัตน    ทพิยนกิร 

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 - ลาประชุม  - 

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   ดเิรกศิลป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล   เฉลยีวชาต ิ

3 นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร นักวเิคราะหฯ ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร 

4 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการฯ ชิสา  เฉลยีวชาต ิ
 

       เม่ือถงึเวลา  09.30  น.  ครบองคประชุมแลว  นายพีระพันธ  ใจอดทน  ประธานสภา อบต.  เปน

ประธานการประชุม     จึงเปดประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. เพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 3) 

ประธานสภา ฯ  ในการแจงเพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 3)   

ขอเชิญนักวเิคราะหนโยบายและแผน  ไดแจงเพื่อทราบตอไป 

นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร      ในปงบประมาณ 2563 เนื่องจากงานนโยบายและแผน สํานักปลัด    

(นักวเิคราะหฯ) จะทําการแกไขโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม  จากแผนงานเคหะและชุมชน เปนแผนงานสาธารณสุข ไดแก 

1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอย 

2. โครงการสงเสรมิการคัดแยกขยะ 

3. โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการจัดตัง้ธนาคารขยะ 

และโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ  จาก

แผนงานการศึกษา เปนแผนงานสังคมสงเคราะห  ไดแก 

1. โครงการคาใชจายในการับ-สงเด็กเล็กที่ยากไรและดอยโอกาส 

การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบรหิารทองถิ่น ซ่ึงการแกไขแผน  

หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาใหถูกตองโดยไมทําให

วัตถุประสงคและสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในการนี้ผูบรหิารทองถิ่นไดอนุมัติ

แกไขแผน ฯ แลว  จงึขอแจงใหที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

ประธานสภา ฯ  แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2/2563  

ครัง้ที่ 1  เม่ือวันที่  20  พฤษภาคม 2563  ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม                    รับทราบ 
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ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใด

จะขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญที่ 2 /2563  ครัง้ที่ 1  

เม่ือวันที่  20  พฤษภาคม 2563  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท   

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

   3.1  เร่ือง  พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

    เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4   

ประธานสภา ฯ  การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 4)   ขอเชิญ 

นักวเิคราะหนโยบายและแผน ไดช้ีแจงรายละเอียดตอไป  

นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร    สําหรับการเพ่ิมเตมิแผน อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 

       (นักวเิคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเตมิถงึ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ีนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น สําหรับ

องคการบรหิารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง

ใหสภาองคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัตสิภา

ตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และ ขอ 25 ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิและงบประมาณจากเงินสะสม

ในชวงของแผนนัน้ รวมทัง้วางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัตใิหบรรลุวัตถุประสงค  

ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

โดยโครงการที่เพ่ิมเตมิมีทัง้หมด 2 โครงการ แยกเปน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจํา อปท.  

ตัง้ไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทัง้สิ้น 50,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการอาสาบรบิาลทองถิ่น ตัง้ไวในงบประมาณ พ.ศ.2564  

เปนเงนิรวมทัง้สิ้น 120,000 บาท 
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ซ่ึงรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจกทานสมาชิกสภา ฯ ไดพิจารณา 

ไปแลวนั้น 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวเิคราะหนโยบายและแผนใชช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได 

ใหไปแลวนัน้ ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม ถาไมมี  จะขอมติ 

ที่ประชุมในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ  

ฉบับที่ 4  

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 4  ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันท  จํานวน  11 เสยีง  
 

   3.2  เร่ือง   พิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

      งบประมาณ พ.ศ.2564  วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ ) 

ประธานสภา ฯ    จากที่ไดรับหนังสอืจากนายก ฯ  วาบัดนี้ไดสงรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อใหสภา ฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบ  นัน้  

สวนรายละเอียด  ขอเชิญนายก อบต.ภูแลนคา ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.  เรยีนประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา และ 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้   ถงึเวลาที่คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล 

ภูแลนคา จะไดเสนอรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา    ฉะนัน้ ในโอกาสนี้คณะ

ผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จงึขอแถลงใหทานประธานสภาฯและ

สมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 

ในการดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ วันที่  5  สิงหาคม  2563  องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

มีสถานะการเงินดังนี้ 

 1.1.1 เงนิฝากธนาคารทัง้สิ้น  จํานวน   28,275,757.03  บาท    

 1.1.2 เงนิสะสม       จํานวน     9,623,489.44 บาท      

 1.1.3 ทุนสํารองเงนิสะสม   จํานวน    12,910,562.09  บาท    

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

  รวม …-…บาท 

 1.1.5 รายการที่ไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน ...-....โครงการ  รวม …-…บาท         

    1.2 เงนิกูคงคาง …………-………………… บาท  
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2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ   2563  ณ วันที่ 5  สงิหาคม  2563   

    (1) รายรับจรงิทัง้สิ้น  จํานวน  26,262,967.90.-บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษอีากร      จํานวน         7,451.70.-บาท 

 หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน        23,012.80.-บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสนิ    จํานวน      108,857.53.-บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย  จํานวน              -       บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน         119,700.-บาท 

หมวดรายไดจากทุน     จํานวน              -      บาท 

 หมวดภาษจีัดสรร     จํานวน  11,411,901.61.- บาท 

 หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     จํานวน  14,592,044.26.-บาท 

    (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน  42,627.00  บาท 

    (3) รายจายจรงิ  จํานวน   22,324,510.54 .- บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง        จํานวน  7,466,217.00.-  บาท  

 งบบุคลากร  (หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) จํานวน 9,001,948.00.- บาท 

 งบดําเนินงาน        จํานวน 3,822,925.54.- บาท 

งบลงทุน           จํานวน    641,700.00.- บาท 

 งบรายจายอ่ืน         จํานวน            0.00.-  บาท

 งบเงนิอุดหนุน          จํานวน 1,391,720.00.- บาท  

    (4) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 42,627.00 บาท                

    (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม   จํานวน 4,088,000.00  บาท 

    (6) รายจายที่จายจากเงนิทุนสํารองเงนิสะสม  0.00  บาท 

    (7)  รายจายที่จายจากเงนิกู  จํานวน  0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา    จังหวัดชัยภูม ิ
 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2562  

ประมาณการ 

ป  2563  

ประมาณการ 

ป  2564 

รายไดจัดเก็บเอง 
   

    หมวดภาษอีากร 111,846.63 118,100.00 131,266.00 

    หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 10,591.30 126,500.00 130,591.00 

    หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 141,293.79 121,000.00 141,293.00 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 0.00 0.00 0.00 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 171,400.00 110,500.00 171,400.00 

    หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 435,131.72 476,100.00 574,550.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

   

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

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

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

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

   

    หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 17,822,265.00 16,549,364.00 17,822,265.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
17,822,265.00 16,549,364.00 17,822,265.00 

รวม 33,467,154.66 31,860,464.00 33,639,568.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา     จังหวัดชัยภูม ิ
 

2.2 รายจาย 

 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป  2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

จายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 8,223,804.00 9,432,566.00 9,524,730.00 

    งบบุคลากร 10,243,089.00 11,915,100.00  12,500,676.00 

    งบดําเนนิงาน 4,315,328.56 6,918,748.00 8,268,562.00 

    งบลงทุน 2,138,300.00 1,439,050.00 1,394,600.00 

    งบเงินอุดหนุน 2,266,242.92 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  เม่ือที่ประชุมพรอมแลว ขอดําเนนิการประชุมตอ  

ปลัด อบต.  ตามที่ทาน นายก อบต.ไดช้ีแจงรายละเอียดในสวนที่ 1  เกี่ยวกับคําแถลงประกอบ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปแลวนั้น  ขอเรยีนช้ีแจงใหทาน

สมาชิกสภา อบต.ทุกทานทราบวา  ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  นี้  เราไดจัดทําราง

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผานระบบ E-Laas  

ซ่ึงทางกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดกําชับให อปท.ทุกแหง  นําเขาระบบ E-Laas  

ใหสมบูรณและใหเปนปจจุบัน  ซ่ึงรูปแบบรายละเอียดของขอมูลในแตละสวน แตละ

หมวดและแผนงาน  และสิ่งที่สําคัญคอืโครงการตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) ในสวนอ่ืนก็ยังคงเหมือนเดมิทุกประการ 
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ประธานสภา ฯ  ตามที่ทานนายก อบต.ไดช้ีแจงรายละเอียดตามคําแถลงงบประมาณ และปลัด อบต.ได 

ช้ีแจงเพ่ิมเตมิไปแลวนัน้  ตอไปจะไดดูรายละเอียดในแตละแผนงานตอไป  โดยเริ่มจาก

แผนงานบรหิารงานทั่วไป หนา 66  ถึงแผนงานงบกลาง  หนา 115  ใหสมาชิกได

พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกไปแลวนั้น  ใหทานพิจารณาเปนรายแผนงาน 

หากทานใดจะซักถามเพ่ิมเตมิหรอืสงสัยในสวนใดเชิญสอบถามไดเลย 

นายธวัช  ชัยบุตร สมาชิก อบต.หมู 1  ในภาพรวมการตัง้งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 นั้น  ผมเห็นวาผูบรหิารไดตั้งงบประมาณไว 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   

นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3  ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ไดบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ ปนี้  ไม

เห็นโครงการของแตละหมูบานบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ   

ปลัด อบต. เนื่องจากงบประมาณเรามีนอย และมีจํากัด  ฉะนัน้โครงการของแตละหมูบานทีไ่มไดตัง้

ไว  เนื่องจากปนี้ทาง อบต.ของเราไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง

ซ่ึงคันเดมิก็ไดมีการใชงานมาเปนระยะเวลานานมาก ตัง้แตป พ.ศ.2545  ซ่ึงรถยนตแต

ละคันก็มีอายุการใชงาน มีการซอมบอยครัง้ แตละครัง้งบประมาณในการซอมก็มาก

พอสมควร  จงึไมคุมคากับการซอมรถยนตที่เกินอายุการใชงาน  จงึไดตัง้งบประมาณ

จัดซ้ือรถยนตสวนกลางคันใหม  เพื่อใหเกดิประโยชนตอการบริหารงาน  การติดตอ

ประสานงาน  และเพื่อใหเกดิประโยชนและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

 

 



 

 

-     9     - 

 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม   ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จะขอ

มตทิี่ประชุมสภาแหงนี้   

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

    ประจําปงบประมาณ 2564   วาระที่ 1    (ข้ันรับหลักการ)    

    โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                   มีมตเิห็นชอบตามรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  

วาระที่ 1   ข้ันรับหลักการ  ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันท  จํานวน  11  เสยีง  

 

ประธานสภา ฯ  - เปนอันวาที่ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาแหงนี้ไดมีมติรับ 

หลักการในรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564      

วาระที่ 1  จํานวน  11  เสยีง    

           -  เม่ือที่ประชุมสภามีมตริับหลักการรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

                                 งบประมาณ พ.ศ.  2564   วาระที่ 1  ข้ันรับหลักการแลว   กอนอ่ืนขอหารอืที ่

    ประชุมสภาแหงนี้วา  ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ 

  คณะกรรมการแปรญัตตกิี่วัน  และ  ควรมีการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตต ิ

  กี่คน และสมาชิกทานใดควรไดรับเลอืกเปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ  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 

นายธวัช  ชัยบุตร สมาชิก อบต.หมู 7  ขอเสนอใหแตงตัง้คณะกรรมการ  จํานวน  3  คน   

ประธานสภา ฯ   ขอผูรับรอง  2  คน    

ผูรับรอง  นายสมบัต ิ คําแกว  สมาชิก อบต.หมู 3  ผูรับรองคนที่ 1   

   นายภิญโญ เหลอืงคํา       สมาชิก อบต.หมู 6  ผูรับรองคนที่ 2 

ประธาน  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน 
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ประธานสภา ฯ  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  สรุปวามตทิี่ประชุมใหตัง้คณะกรรมการแปร 

ญัตต ิ 3  ทาน  ตามที่เสนอ   ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ  

คนที่ 1  ขอเชิญเสนอช่ือไดเลย 

นายสาคร  สงิหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1  ขอเสนอ  นายสมบัต ิ คําแกว    สมาชิก อบต.หมู 3 

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2 ทาน 

ผูรับรอง  นายธวัช ชัยบุตร  สมาชิก อบต.หมู 1    ผูรับรองคนที่ 1   

นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิก อบต.หมู 6    ผูรับรองคนที่ 2 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 อีกหรอืไม ถาไมมี 

ถอืวาคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 คอื นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิก อบต. หมู 3  

- ตอไปจะเปนการแตงตัง้คณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ 2  ขอเชิญเสนอช่ือไดเลย 

นายสมบัต ิ 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  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 2 อีกหรอืไม ถาไมมี 

ถอืวาคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 2 คอื นายธวัช  ชัยบุตร สมาชิก อบต. หมู 1  

- ตอไปจะเปนการแตงตัง้คณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ 3  ขอเชิญเสนอช่ือไดเลย 

นายสมศักดิ์  ภูออน สมาชิก อบต.หมู 8  ขอเสนอนายพงษศักดิ์  รินทรลา  สมาชิก อบต.หมู 6 

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2 ทาน 

ผูรับรอง  นายสาคร   สงิหโคตร 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   

นายสมบัต ิ คําแกว , นายธวัช  ชัยบุตร  และนายพงษศักดิ์  รินทรลา  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาทีแ่ปรญัตตริางขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําป 2564  ในครัง้นี้   

ที่ประชุม           รับทราบ  
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ประธานสภา ฯ  ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิ วาจะกําหนดไวกี่วัน 

นายทองรัตน  ทพิยแสง ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตต ิจํานวน  3  วัน  ตั้งแตวันที่  15 – 17  สงิหาคม  2563 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดเสนออีกหรอืไม  ถาไมมีผูใดเสนอ  เปนอันวากําหนดคําเสนอแปร 

ญัตตวัินที่  15 – 17  สิงหาคม  2563 ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทําองคการ 

บรหิารสวนตําบลภูแลนคา (หองกจิการสภา ฯ) และกําหนดใหคณะกรรมการฯประชุม 

พิจารณาคําแปรญัตต ิ ในวันที่  18  สงิหาคม  2563   

ที่ประชุม           รับทราบ 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี  4       เร่ือง  อ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกทานจะเสนอเรื่องอ่ืนหรอืไม 

นายก อบต.  1.  ขอขอบคุณทานสมาชิก อบต.ทุกทานที่ไดเขารวมกจิกรรมถวายพระพรชัยมงคล  

วันที่  28  กรกฏาคม  2563  และเขารวมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่  12  สิงหาคม  

2563  ณ บรเิวณตลาดเย็น อําเภอบานเขวา   ซ่ึงในทุก ๆ กจิกรรมก็อยากใหสมาชิก

สภา อบต. เขารวมทุกครั้ง 

2. โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจํา อปท. 

โดยจะจัดอบรมระหวางวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานแหงชาตติาดโตน   

3. พนักงานสวนทองถิ่นไดโอน(ยาย) จํานวน 1 ราย คอื นส.รพีพรรณ  อนชาล ี ไป 

ดํารงตําแหนง นักวชิาการจัดเก็บรายได อบต.วังทอง อําเภอภักดชุีมพล จังหวัดชัยภูมิ 

4. อบต.ไดเปดสอบคัดเลอืกและสรรหาพนักงานจางตามภารกจิ  จํานวน 2 ตําแหนง  

ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลว  ผลการคัดเลอืกและสรรหา  ดังนี้ 

1. นส.ชิดชนก  กาบขุนทด ตําแหนง ผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข 

2. นส.สุภาวดี  รัดสันเทยีะ   ตําแหนง ผูชวยชางเขียนแบบ 

5. อาสาสมัครบรบิาลทองถิ่น  ไดดําเนนิการรับสมัครและคัดเลอืกเสร็จเรยีบรอยแลว  

ผลการคัดเลอืก ดังนี้ 

1. นส.เครอืวัลย   กานสันเทยีะ 

2. นางมะล ิ สุมณฑา 

อาสาสมัครที่ผานการคัดเลอืก  จะไดรับเงินเดอืน ๆ ละ 5,000 บาท  เปน

คาตอบแทนในการดูแลผูปวยในภาวะพ่ึงพิงและผูสูงอาย ุ

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


