บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2562
สมัยวิสามัญที่ 2 / 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
13
คน
มาประชุม
11
คน
ขาดประชุม
คน
ลา
2
คน
ผูเขารวมประชุม
5
คน
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายพีระพันธ
2 นายอํานวย
3 นายแสง
4 นายธวัช
5 นายสาคร
6 นายสมบัติ
7 นายทองรัตน
8 นายหนูแดง
9 นายพงษศักดิ์
10 นายภิญโญ
11 นางคําไฮ
12 นายสมศักดิ์
13 นายชัยณรงค
14 นายสมศักดิ์

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

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

ลายมือชื่อ
พีระพันธ ใจอดทน
อํานวย พรมบุ
แสง ชุมฉิมพลี
ธวัช
ชัยบุตร
สาคร สิงหโคตร
- ลาประชุม ทองรัตน ทิพยแสง
หนูแดง อินนอก
พงษศักดิ์ รินทรลา
ภิญโญ เหลืองคํา
คําไฮ หาแกว
สมศักดิ์ กิสันเทียะ
- ลาประชุม สมศักดิ์ ภูออน

-
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ผูเขารวมประชุม
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ
นายนิยม
นายสกล
นายบุญตา
นางปทุมรัตน
นางชิสา

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
เฉลียวชาติ
จําเริญสุข
ขวัญทิพยธนสาร

เฉลียวชาติ

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
ผูใหญบานบานชีบน หมู 6
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วชํานาญการ

ลายมือชื่อ
นิยม ดิเรกศิลป
สกล เฉลียวชาติ
บุญตา จําเริญสุข
ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร
ชิสา เฉลียวชาติ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขอเชิญชวนเขารวมโครงการสานพลังทองถิ่นไทยถวายพอของแผนดิน
“ เดิน – วิ่ง “ มินิฮาลฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ฯ 2562 ในวันอาทิตยที่
22 ธันวาคม 2562 ทานใดสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่สํานักปลัด
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ
ที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
ไดอานบันทึกการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ใหกับที่ประชุมทราบ
จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมมานี้ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
หรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมี
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองบันทึกรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา ฯ
นายนิยม ดิเรกศิลป

นางปทุมรัตน
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เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ในสวนของการพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นี้ ขอเชิญทานนายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
เรียน ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ตามที่ไดขอเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 /2562 ครั้งที่ 1 เนื่องจากการ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ไปแลวนั้น และเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แตพบวา
เปาหมายการดําเนินงานและงบประมาณมีความคาดเคลื่อนจากกรอบที่ตั้งไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และเพื่อใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลภูแลนคา มีประสิทธิภาพสามารถดําเนินงานไปอยางตอเนื่องและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
– 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตอง
มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไว และเปนแนวทางใน
การตั้งงบประมาณดําเนินการตอไป ในสวนรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งนี้ ขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวของไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
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 ครั้งที่ 1 ดังรายละเอียดตามโครงการตอไปนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะชุมชน
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานแกงยาว ม.2-บานสามพันตา ตําบลหวย
ตอน กวาง 6 เมตร ยาว 2,190 เมตร ยาว 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,971 ลบ.ม. งบประมาณ 6,239,000 บาท เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 164 ขอ 23

-
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2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานหวยน้ําคํา ม.3 – บานโนนนาพวง
กวาง 5 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 918.75 ลบ.ม. งบประมาณ 2,965,000 บาท เปลี่ยนแปลงจาก แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 166 ขอ 32
3. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานโนนเหลื่อม ม.7 บานตาดพัฒนา
ตําบลตลาดแรง กวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม. งบประมาณ 5,823,000 บาท เปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 166 ขอ 34

ประธานสภา ฯ

ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
นางปทุมรัตน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
4. โครงการกอสรางสนามกีฬาประจําตําบลภูแลนคา สนามฟุตบอลมาตรฐาน
พรอมลูวิ่ง อาคารโดม หองน้ํา เคลียรพื้นที่ขนายไฟฟาแรงต่ําภายใน งบประมาณ
7,990,000 บาท เปลี่ยนแปลงจาก แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
หนา 177 ขอ 70
ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม ถาไมมีจะขอมติเห็นชอบจากสภา ฯ ตอไป
- สมาชิกทานใดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 โปรดยกมือ
- สมาชิกใหความเห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
- สมาชิกไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง
สรุปวาสภา อบต.มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
รับทราบ
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 มี
รายละเอียดตามโครงการตอไปนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานการเกษตร
1. โครงการวางทอสงน้ําจากสถานสูบน้ําบานชีบน ม.6 – สระน้ําสาธารณะ
บานหวยน้ําคํา ม. 3 ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท

-
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
- แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายแหลงทองเที่ยวน้ําตกหินดาดทองคํา
กวาง 6 เมตร ยาว 3,045 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 2,740.50 ลบ.ม. งบประมาณ 8,623,000 บาท
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายแหลงทองเที่ยวแกงทาสาร
กวาง 4 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 792 ลบ.ม. งบประมาณ 2,608,000 บาท
3. โครงการกอสรางถนน คสล.สาย ก.ม.18 บานหวาเฒา ม.1 กวาง 5 เมตร
ยาว 1,470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,102.50 ลบ.ม. งบประมาณ 3,547,000 บาท
4. โครงการกอสรางถนน คสล.สายซับบอน บานซับปลากั้ง ม.5 กวาง 6 เมตร ยาว
3,575 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 3,217.50 ลบ.ม.
งบประมาณ 9,990,000 บาท
5. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายภูแลนคา – บานเขวา กวาง 8 เมตร ยาว
34,000 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 240,000,000 บาท
6. โครงการติดตั้งเสาไฟสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายบานแกงยาว ม.2 –
บานสามพันตา ตําบลหวยตอน งบประมาณ 2,000,000 บาท
7. โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดิน งบประมาณ 2,000,000 บาท
8. โครงการผันน้ําชีจากบานชีบน หมู 6 เขาสูอางเก็บน้ําหินดาดทองคํา บานซับปลา
กั้ง หมู 5 งบประมาณ 2,500,000,000 บาท
9. โครงการกอสรางอาคารประตูปด – เปดฝายน้ําลนลําหวยชีลอง บานแกงยาว
หมู 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท
บัญชีครุภัณฑ
- แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,500 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย งบประมาณ 950,000 บาท
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม
ปลัด อบต.
ในกรณีของโครงการที่ 5 ถนนลาดยางสายภูแลนคา – บานเขวา อยากทราบ
รายละเอียดเริ่มตนจากจุดใดถึงจุดใด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตําบลภูแลนคา
ซึ่งเปนโครงการที่กวางมากเพราะอยูในเขตรับผิดชอบของตําบลอื่นดวย

-
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นายก อบต.

ในสวนนี้ไดดําเนินการประสานแตละตําบลเขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
ดําเนินโครงการรวมกัน ซึ่งประเด็นแรกเลยเสนทางนี้ยังไมมีในสารบบทองถิ่น
จึงอยากขับเคลื่อนเพื่อบรรจุเขาแผนในการของบประมาณ
นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6 ขอเพิ่มความกวางของโครงการกอสรางถนน คสล. สายแหลง
ทองเที่ยวแกงทาสาร จะไดหรือไม
นายสกล เฉลียวชาติ รองนายก อบต. ถนนสายนี้จะติดปญหาตรงที่วาที่รอบๆ สองขางทาง ไมยอมอุทิศ
ที่ดินให จึงไมสามารถดําเนินการขยายความกวางใหไดมากกวานี้
ประธานสภาฯ
ถาโครงการนี้ไดมีการกอสรางไดเปนไปตามแผน ผูที่ไดรับผลประโยชนคือราษฎร
.
หมู 3 กับหมู 6 ซึ่งจะมีรายไดจากการทองเที่ยว มีการสรางงาน สรางอาชีพ
เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีทานใดสอบถามตอไปจะ
ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
โปรดยกมือ
- สมาชิกใหความเห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
- สมาชิกไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง
ประธานสภา ฯ
สรุปวาสภา อบต.มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม
นายก อบต.
1. ตามที่ไดเขารวมเวทีแสดงความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.25612565 ที่วัดบานหลุบโพธิ์ ตําบลภูแลนคาไดเสนอโครงการตามแผน ฯ ดังนี้
1. โครงการผันน้ําชีของอําเภอบานเขวา สําหรับโครงการนี้กอนนี้ อปท.ทุกแหงใน
อําเภอบานเขวาไดสนับสนุนงบประมาณในการจางบริษัทสํารวจและทําการวิจัย
ความเปนไปไดของโครงการนี้ ซึ่งเมื่อเสร็จเรียบรอยก็ไดรวบรวมจัดทําเปน
รูปเลม แตรูปเลมของโครงการนี้ยังหาไมเจอ
2. โครงการฝายหินทิ้ง หมู 6 บานชีบน
3. โครงการกอสรางถนนคสล. สายแหลงทองเที่ยวแกงทาสาร
4. สงเสริมแหลงทองเที่ยวพระธาตุเจดียศรีจันทรา
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ในสวนของโครงการแตละโครงการจังหวัดจะไดรวบรวมเปนภาพรวม
ทั้ง 16 อําเภอ จะไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณตอไป
- ปญหาเรื่องภัยแลง ซึ่งปนี้คาดวานาจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกวาปที่แลว
โดยเฉพาะ หมู 1 อีก 2 เดือน น้ําคงจะแหงหมด และที่ตามมาคือ หมู 2 หมู 7 แต
ก็ยังมีน้ําบาดาลซึ่งสูบน้ําขึ้นหอถัง สวนหมู 3 ยังมีน้ําประปาภูเขาพอใชอยู หมู 4
คงไมมีปญหา สวนหมู 5 กับหมู 8 คงจะไมมีปญหาเชนเดียวกันเพราะมีการเจาะ
น้ําบาดาลใชแลว
- เกี่ยวกับครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช ตอนนี้ตําบลภูแลนคามียอดทั้งหมด 63 ราย
สวนไฟฟาสูพื้นที่การเกษตร ไดนําผูใหญบานไปยื่น หลายคนทําโครงการเขามาที่ไป
สงไว ของป 2561
- ในชวงเทศกาลปใหม ใหเตรียมความพรอมซึ่งจะมีการตั้งกลุมของจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลละ 50 คน ซึ่งจะรองเขาอบรมในการชวยเหลือเหตุการณตางที่จะเกิด
ภัยพิบัติขึ้น
- ใหแตละหมูบานสํารวจไฟสองสวางตามถนน แลวทําหนังสือเขามาแจงที่ อบต.
- สําหรับไฟฟาสาธารณะ หมู 2 บานแกงยาว ซึ่งไดอุดหนุนเงินใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิไปแลวตั้งแตเดือนสิงหาคมนั้น ไดมีการเดินพาดสายไฟไว
แลวแตยังไมมาติดหลอดไฟ จนถึงบัดนี้ก็ยังไมมาดําเนินการแตอยางใด ซึ่งได
สอบถามไปแลวก็ยังติดตรงนั้นตรงนี้อยู แตก็ไดแจงวาสิ้นเดือนนี้จะมาดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ ถาไมมีอีกทีคงจะตองไดดําเนินในขั้นตอนตอไป ซึ่งพี่นองชาวบาน
ไดรับความเดือดรอนจากการสัญจรไปมาในชวงค่ําคืน ซึ่งถนนสายนี้มืดมาก จะ
สงผลกระทบตอการใหเกิดอุบัติเหตุตามมาได
- ตามที่ทาง อบต.ไดรับภาพพระบรมฉายาลักษณ ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาแลวนั้น
ซึ่งทาง อบต.จะไดทําการมอบภาพใหกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยังไมกําหนดวันที่จะ
ไดรับมอบ แตคราวๆ หมู 1 , 2 และ 5 บานละ 50 คน ที่เหลือบานละ 25 คน
สวนจะมอบวันไหนนั้น คงตองรอรายชื่อแตละหมูบานสงมาใหทาง อบต.รวบรวม
ใหแลวเสร็จ และจะไดประสานทางผูนําแจงประชาสัมพันธใหมารับมอบตอไป
- ในชวงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ทานปลัดแสง ชุมฉิมพลี จะไดโอนยายไปดํารง
ตําแหนงที่ อบต.ถ้ําวัวแดง อ.หนองบัวแดง ซึ่งทาง อบต.เราก็จะไดแสดงน้ําใจ
ใหกับปลัด ซึ่งไดอยูที่ อบต.ภูแลนคา มาเปนเวลา 9 ปกวา ๆ สวนวันเวลา จะแจง
ใหทราบอีกที
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ผูใหญบุญตา จําเริญสุข ชวงนี้อยากไดโครงการฝายหินทิ้ง เพราะอีกไมเกินสองเดือนน้ําก็คงจะหมด อีก
ทั้ง รถ อบต. ก็ไปเอาน้ําจากตรงนี้ดวย
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมกี ารประชุมในวันนี้ก็ขอ
ปดประชุมไวเพียงเทานี้
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)............................................เลขานุการสภา อบต.
(นายแสง ชุมฉิมพลี)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
เมื่อวันที่............เดือน ……........................ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายธวัช ชัยบุตร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมบัติ คําแกว )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายอํานวย พรมบุ )

สภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว
เมื่อวันที่..............................................................

(ลงชื่อ)..................................................ประธานสภา อบต.
( นายพีระพันธ ใจอดทน )

