บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2562
สมัยสามัญที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
13
คน
มาประชุม
12
คน
ขาดประชุม
1
คน
ลา
คน
ผูเขารวมประชุม
9
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 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
สมาชิกสภา อบต.หมู 8

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

ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายนิยม
2 นายมนตรี
3 นายชื่น
4 นายหรี
5 นายสังขทอง
6 นายจรัญ
7 นางสมหมาย
8 นายสกล
9 นางชิสา

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
วาปทะ
รองเมือง
พันธเจริญ
ดํารงสัตย
พรมมา
แพรชัย
เฉลียวชาติ
เฉลียวชาติ
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ตําแหนง
นายก อบต.
ผูใหญบาน หมู 7
ราษฎร หมู 7

ราษฎร หมู 7
ราษฎร หมู 7
ราษฎร หมู 7
ราษฎร หมู 7
รองนายก อบต.
นักบริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
นิยม ดิเรกศิลป
มนตรี วาปทะ
ชื่น รองเมือง
หรี พันธเจริญ
สังขทอง ดํารงสัตย
จรัญ พรมมา
สมหมาย แพรชัย
สกล เฉลียวชาติ
ชิสา เฉลียวชาติ

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

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2/2562
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ใหกับที่ประชุมทราบ
ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ
รับทราบ
จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานี้ มีสมาชิกทานใด
จะขอแกไขหรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมสี มาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 /2562 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดวยคะแนนเปนเอกฉันท

เลขานุการสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา ฯ

นายก อบต.
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เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ )
จากที่ไดรับหนังสือจากนายก ฯ วาบัดนี้ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหสภา ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ นั้น
สวนรายละเอียด ขอเชิญนายก อบต.ภูแลนคา ชี้แจงรายละเอียด
เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงขอแถลงใหทานประธานสภาฯและ
สมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน 28,615,509.98 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 9,167,016.19 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 11,967,648.40 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ...-....โครงการ
รวม …-…บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ...-....โครงการ
รวม …-…บาท
1.2 เงินกูคงคาง …………-………………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน 28,270,474.71.-บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 106,956.51.-บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
8,672.00.-บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน 103,756.61.-บาท

-
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หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
144,800.-บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
- บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 12,693,298.59.-บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 15,212,991.00.-บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,141,000.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 22,041,944.18 .- บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน 7,071,002.00.- บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 8,499,519.00.- บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน 3,300,123.18.- บาท
งบลงทุน
จํานวน 1,556,300.00.- บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00.- บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 1,615,000.00.- บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,141,000.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

-
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

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

114,225.18
49,192.70
89,049.75
0.00
68,850.00
0.00
321,317.63

117,100.00
47,500.00
80,500.00
0.00
60,500.00
0.00
305,600.00

118,100.00
126,500.00
121,000.00
0.00
110,500.00
0.00
476,100

14,825,202.77 14,565,000.00 14,835,000.00
14,825,202.77

14,565,000.00 14,835,000.00

14,954,690.00 15,593,596.00 16,549,364.00
14,954,690.00 15,593,596.00 16,549,364.00
30,101,210.40 30,464,196.00 31,860,464.00

-
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
2.2 รายจาย
รายจายจริง
ป 2561

รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ประมาณการ
ป 2562

7,667,901.00 8,640,050.00
9,584,096.00 11,902,650.00
3,949,714.79 5,467,396.00
1,125,200.00 2,184,100.00
2,625,524.39 2,270,000.00

ประมาณการ
ป 2563
9,432,566.00
11,915,100.00
6,918,748.00
1,439,050.00
2,155,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,952,436.18 30,464,196.00 31,860,464.00
รวม 24,952,436.18 30,464,196.00 31,860,464.00
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.2563 ไปแลวนั้น ขอเรียนชี้แจงใหทาน
สมาชิกสภา อบต.ทุกทานทราบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ เราไดจัดทําราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบ E-Laas
ซึ่งทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําชับให อปท.ทุกแหง นําเขาระบบ E-Laas
ใหสมบูรณและใหเปนปจจุบัน ซึ่งรูปแบบรายละเอียดของขอมูลในแตละสวน แตละ
หมวดและแผนงาน ก็ยังเหมือนเดิมทุกประการ

ประธานสภา ฯ
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ตามที่ทานนายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดตามคําแถลงงบประมาณ และปลัด อบต.ได
ชี้แจงเพิ่มเติมไปแลวนั้น ตอไปจะไดดูรายละเอียดในแตละแผนงานตอไป โดยเริ่มจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนา 59 ถึงแผนงานงบกลาง หนา 89 ใหสมาชิกดู
รายละเอียดตามไปเปนขอ ๆ หากทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือสงสัยในสวนใดเชิญ
สอบถามไดเลย
นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6 ในภาพรวมการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 นั้น ผมเห็นวาผูบริหารไดตั้งงบประมาณไว ตามหนังสือสั่งการ นโยบาย
และตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนไวครบถวนพอสมควร ขอซักถาม
เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณโครงการฝกอบรม / ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผูบริ
 หาร
สมาชิกสภา และพนักงาน ซึ่งที่ผานมาไดตั้งงบประมาณไวแตไมไดดําเนินงานตาม
โครงการ และปนี้ก็เชนกันไดตั้งงบประมาณไวแตงบประมาณคงจะไมเพียงพอ ขอให
ทานไดชี้แจงรายละเอียดใหสภา ฯ ทราบดวย
นายก อบต.
ตามที่เจาหนาที่งบประมาณไดเสนอรางขอบัญญัติ ฯ มาใหผูบริหารพิจารณา ซึ่งตอน
แรกไดพิจารณาตั้งไวแลว แตเมื่อโครงการในสวนของของสํานักปลัด ซึ่งคาดการณวา
ปนี้จะมีการเลือกตั้งระดับทองถิ่น แตก็ยังไมมีขอมูลที่แนชัดเหมือนกันวาจะมีการ
เลือกตั้งแนนอนหรือไม ฉะนั้นจึงไดตั้งงบประมาณไปไวในโครงการเลือกตั้งกอน หาก
ยังไมมีการเลือกตั้ง งบประมาณในสวนนี้ยังไมไดใชจายก็จะโอนไปเพิ่มให ขอเชิญปลัด
ชี้แจงใหสมาชิกสภา ฯ ทราบตอไป
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม
นางคําไฮ หาแกว
สมาชิก อบต.หมู 7 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ไดบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ ปนี้ ไม
เห็นโครงการของแตละหมูบานบรรจุไวในขอบัญญัติ ฯ
ปลัด อบต.
เนื่องจากงบประมาณเรามีนอย และมีจํากัด ฉะนั้นโครงการของแตละหมูบานทีไ่ มไดตั้ง
ไว เนื่องจากปนี้ทาง อบต.ของเราไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกขยะซึ่ง
เมื่อมีรถแลวเราก็ตองดําเนินการจัดหาบุคลากรในการดําเนินงานซึ่งเปนนโยบายหลัก
รวมถึงถังขยะที่ตองมีรองรับปริมาณขยะ และลานตากขยะที่มีพื้นที่ไมเพียงพอตอการ
ตากขยะ จึงไดใชงบประมาณสวนมากไปกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

ที่ประชุม
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภา ฯ

ประธานสภา ฯ
นางคําไฮ หาแกว
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มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมสี มาชิกทานใดอภิปราย จะขอ
มติที่ประชุมสภาแหงนี้
- สมาชิกทานใดเห็นวาควรใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
โปรดยกมือ
เห็นชอบ จํานวน 11 เสียง
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ กับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
- มีสมาชิกทานใดงดออกเสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
- เปนอันวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาแหงนี้ไดมีมติรับ
หลักการในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563
วาระที่ 1 จํานวน 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
- เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแลว กอนอื่นขอหารือที่
ประชุมสภาแหงนี้วา ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน และ ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
กี่คน และสมาชิกทานใดควรไดรับ เลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 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

ประธานสภา ฯ
ผูรับรอง
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ขอผูรับรอง 2 คน
นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู 7 ผูรับรองคนที่ 1
นายชัยณรงค เถยสูงเนิน
สมาชิก อบต.หมู 8 ผูรับรองคนที่ 2
ประธาน
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม
ที่ประชุม
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น
ประธานสภา ฯ
ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น สรุปวามติที่ประชุมใหตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ 3 ทาน ตามที่เสนอ ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 ขอเชิญเสนอชื่อไดเลย
นายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 1 ขอเสนอ นายธวัช ชัยบุตร สมาชิก อบต.หมู 1
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
นายภิญโญ เหลืองคํา
สมาชิก อบต.หมู 6 ผูรับรองคนที่ 1
นายสมบัติ
คําแกว
สมาชิก อบต.หมู 3 ผูรับรองคนที่ 2
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม ถาไมมี
ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ นายธวัช ชัยบุตร สมาชิก อบต. หมู 1
- ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อไดเลย
นายหนูแดง อินนอก สมาชิก อบต.หมู 5 ขอเสนอนายสมบัติ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ
สมาชิก อบต.หมู 7 ผูรับรองคนที่ 1
นายชัยณรงค เถยสูงเนิน
สมาชิก อบต.หมู 8 ผูรับรองคนที่ 2
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม ถาไมมี
ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ นายสมบัติ คําแกว สมาชิก อบต. หมู 6
- ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญเสนอชื่อไดเลย
นางคําไฮ หาแกว
สมาชิก อบต.หมู 7 ขอเสนอนายพงษศักดิ์ รินทรลา สมาชิก อบต.หมู 6
ประธานสภา ฯ
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ผูรับรอง
นายธวัช
ชัยบุตร
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
นายธวัช ชัยบุตร , นายสมบัติ คําแกว และนายพงษศักดิ์ รินทรลา

-
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เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาทีแ่ ปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2563 ในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภา ฯ
ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ วาจะกําหนดไวกี่วัน
นายทองรัตน ทิพยแสง ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน 4 วัน ตั้งแตวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2562
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดเสนออีกหรือไม ถาไมมีผูใดเสนอ เปนอันวากําหนดคําเสนอแปร
ญัตติวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2562 และกําหนดใหคณะกรรมการฯประชุม
พิจารณาคําแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ที่ประชุม
รับทราบ

ประธานสภา ฯ
นายมนตรี วาปทะ

3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบขอใชที่ดินเพื่อจัดตั้งวัดปาโนนทอง หมูที่ 7 บาน
โนนเหลื่อม ตําบลภูแลนคา
ขอใหนายมนตรี วาปทะ ผูใหญบานโนนเหลื่อม เปนผูชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพทุกทาน กระผมในฐานผูนํา
ชุมชนไดนําเรื่องการขอใชที่ดิน สปก.ของนายทวี ผายแผ บานเลขที่ 222 หมูที่ 7
ตําบลภูแลนคา ที่มีความประสงคจะสละที่ดิน สปก.แปลงเลขที่ 13 ระวาง สปก.ที่ /
กลุมที่ 4884 เลขที่ 1396 เลม 14 หนา 96 อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ดิน
ประมาณ 8 ไร 1 งาน55 ตารางวา ใหเปนสถานที่จัดตั้งวัดปาโนนทอง ที่ตั้งที่ดิน
- ทิศเหนือ ยาว 100 เมตร จดลําหวยสาธารณะประโยชน
- ทิศใต ยาว 100 เมตร จดที่สาธารณะ
- ทิศตะวันออก ยาว 32 เมตร จดลําหวยสาธารณะ
- ทิศตะวันตก ยาว 32 เมตร จดลําหวยสาธารณะ
ซึ่งปจจุบันไดมีการดําเนินการกอสรางที่พักสงฆเมื่อป 2539 จนถึงปจจุบันมีอาคาร
ดังนี้
1. ศาลาการเปรียญ กวาง 14 ม. ยาว 16.30 ม. จํานวน 1 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท
2. ที่พักปฏิบัติธรรม กวาง 9.2 เมตร ยาว 12.20 เมตร จํานวน 1 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
3. กุฎิรับรอง กวาง 8.60 เมตร ยาว 8.60 เมตร จํานวน 1 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

-

ประธานสภา ฯ
นายก อบต.

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายก อบต.
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4. โรงครัว กวาง 2.20 เมตร ยาว 3.30 เมตร จํานวน 1 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
5. กุฎิกวาง 3.20 เมตร ยาว 4.40 เมตร จํานวน 4 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
6. หองน้ําพระสงฆ กวาง 2.20 เมตร ยาว 3.30 เมตร จํานวน 1 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
7. หองน้ํา กวาง 3.10 เมตร ยาว 6.20 เมตร จํานวน 4 หลัง
รวมคากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
เพื่อใหสํานักสงฆแหงนี้ไดมีการจัดตั้งวัดใหถูกตองตามกฎหมายและเปนประโยชนตอ
พี่นองประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ปฏิบัติกิจตามหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา จึงมีความจําเปนมาขอความเห็นชอบการขอใชที่ดินแหงนี้เปนสถานที่
สําหรับจัดตั้งวัดปาโนนทองตอไป
จากการที่ผูใหญบานโนนเหลื่อมไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอใชที่ดินแปลง
ดังกลาว เพื่อจัดตั้งวัดปาโนนทองนั้น มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม
เพื่อใหการจัดตั้งวัดปาโนนทองแหงนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย ในการจัดตั้งวัด จึงเห็นวาที่ดินบริเวณดังกลาวมีความเหมาะสมทั้งอาคาร
สถานที่ แหลงน้ําที่ประชาชนจะไปใชในการปฏิบัติศาสนกิจ จึงมีความเหมาะสมที่จะให
เปนสถานที่จัดตั้งวัดปาโนนทอง
มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอมติตอ ที่ประชุมวา
เห็นชอบในการขอใชที่ดินเพื่อจัดตั้งวัดปาโนนทอง หมู 7 ตําบลภูแลนคา หรือไม
มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบในการขอใชที่ดินในการจัดตั้งวัดปาโนนทอง
เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบแลว ทางผูที่เกี่ยวของจะไดนํามติไปประกอบในการขอจัดตั้ง
วัดปาโนนทอง ตอไป
รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
มีสมาชิกทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม
1. ขอขอบคุณทานสมาชิก อบต.ทุกทานที่ไดเขารวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 และเขารวมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม
2562 ณ บริเวณตลาดเย็น อําเภอบานเขวา ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมก็อยากใหสมาชิก
สภา อบต. เขารวมทุกครั้ง

ประธานสภา ฯ
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มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีทานใดจะ
สอบถามอีก การประชุมในวันนี้ก็ขอปดการประชุมไวเพียงเทานี้

ปดประชุมเวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ)............................................เลขานุการสภา อบต.
(นายแสง ชุมฉิมพลี)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
เมื่อวันที่...22......เดือน …สิงหาคม.... พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายธวัช ชัยบุตร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมบัติ คําแกว )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายอํานวย พรมบุ )

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

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

