
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

สมัยสามัญท่ี  2 / 2562  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  11  เดอืน  มถิุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  13 คน 

เขาประชุม  13 คน 

ขาดประชุม   - คน 

ลา                  -        คน 

ผูเขารวมประชุม      8    คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ   ใจอดทน 

2 นายอํานวย  พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย    พรมบ ุ

3 นายแสง ชุมฉมิพล ี เลขานุการสภา อบต. แสง  ชุมฉมิพล ี

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 สมศักดิ์  กิสันเทยีะ 

13 นายชัยณรงค เถยสูงเนนิ สมาชิกสภา อบต.หมู 8 ชัยณรงค  เถยสูงเนนิ 

14 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 นางสาวจรีะภัฎ นามบุตรด ี นายชางโยธาปฏิบัตงิาน จรีะภัฎ  นามบุตรด ี

4 นายชานนท ฤาชา นายชางโยธา กร.1/13 ชานนท  ฤาชา 

5 นายกุงชิง เรอืงเจรญิ ผอ.กองสวัสดิการ ฯ กุงชิง  เรอืงเจรญิ 

6 นางสาวอรวรรณ พรอมโตนด นักทรัพยากรบุคคล อรวรรณ  พรอมโตนด 

7 นายวันชัย ญาตสิมบูรณ ผอ.กองชาง ฯ วันชัย  ญาติสมบูรณ 

8 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานทั่วไป ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   1. ขอแนะนําเจาหนาทีท่ี่มาบรรจุใหมและโอน(ยาย)   ที่ไดเขาปฏิบัตหินาทีใ่น 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  มีจํานวน  2  รายคือ   

1. นางสาวอรวรรณ  พรอมโตนด ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 

2. นายกงุชิง  เรอืงเจรญิ ตําแหนง ผอ.กองสวัสดกิารสังคม 

2. วันที่  14  มิถุนายน  2562  ขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานรวมปลูกปาซอมแซมและ

ตัดหญาบรเิวณที่ปลูกปา  ณ ปาโลใหญ  เวลา 09.00 น. 
 

ที่ประชุม                    รับทราบ 
 

 ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ประธานสภา ฯ  แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทกึรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 1 /2562 

ครัง้ที่ 2   เม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ  2562   ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใด

จะขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 /2562 ครัง้ที่ 2  

เม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ  2562  ดวยคะแนนเสยีง  10  เสยีง , งดออกเสียง   

3 เสยีง (ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , นายพงษศักดิ์  รินทรลา ) 
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณา 
 

   3.1  เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบในการดําเนนิการกอสรางโครงการ 

   อางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูม ิ   

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญ นายก อบต.ภูแลนคา ช้ีแจงตอไป 

นายนยิม  ดเิรกศลิป ดวยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดรับหนังสอืจากสํานักงานกอสราง 

    นายก อบต.  ชลประทานขนาดใหญที่ 13 ตามหนังสอืที่ กษ 0330.16/130/2562  ลงวันที่   

22 มีนาคม 2562  เพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินการกอสรางโครงการอาง

เก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อขอความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ในรายละเอียดตาง ขออนุญาตให

เจาหนาที่สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 13 เปนผูช้ีแจงรายละเอียด

ตอไป 

นส.จีระภัฎ นามบุตรด ี นายชางโยธาปฏิบัตงิาน  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ  ตัง้อยูในเขตตําบลโคกสะอาดและตําบลหวยแย   

อ.หนองบัวระเหว  และตําบลชีบน อ.บานเขวา  ช่ือเดมิ อางเก็บน้ํายางนาด ี ตอมา

กรมชลประทานไดทําการศึกษา  และไดจัดทํารายงานความเหมาะสมของโครงการ

แลวเสร็จเม่ือป 2514  ใหกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดความจุ  1,860 ลาน ลบ.ม.  

แตปรากฏวามีปญหาเรื่องที่ดนิภายในอางเก็บน้ํามาก  เพราะพื้นที่ถูกน้ําทวมอางถึง 

190,000 ไร  ประกอบกับมีราษฎรอาศัยทํากนิอยูในพื้นที่ดังกลาวเปนจํานวนมาก

ดวย  ตอมาป พ.ศ. 2527 – 2531  ประชาคมยุโรปไดทําการศึกษาศักยภาพการ

พัฒนาแหลงน้ําและการใชน้ําในลุมน้ําชีอยางเปนระบบ  เม่ือวันที่   

8  เมษายน 2532   คณะรัฐมนตรมีีมตอินุมัติในหลักการใหดําเนนิการกอสราง

โครงการโดยศกึษาความเหมาะสมอางเก็บน้ําชีบนและอางเก็บน้ํายางนาด ี(เดมิ) 

- ตอมาเม่ือวันที่  30 กรกฏาคม  2555  คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบให

ดําเนนิการกอสรางอางเก็บน้ําชีบนและอางเก็บน้ํายางนาด ี จะชวยบรรเทา

ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดข้ึนเปนประจํา  และเม่ือวันที่  8 กุมภาพันธ 2558  

คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ  สภานิตบิัญญัตแิหงชาตไิดเรง

ดําเนนิการกอสรางโครงการอางเก็บน้ํายางนาด ี(เดมิ) ปรับเปลี่ยนช่ือโครงการ

อางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ 

- ที่ตัง้หัวงานโครงการอยูในทองที่บานยางนาดี  ต.ชีบน อ.บานเขวา และทองที่

บานละหานคาย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว 

- วัตถุประสงคของโครงการ 

1.) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําตนทุนสําหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 

2.) เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม 
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3.) เพื่อประโยชนในดานการใชแหลงน้ําดานอุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรม 

4.) เพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่เพ่ิมข้ึนใหเต็มศักยภาพในลุมน้ําชี 

- ลักษณะโครงการ 

1.) ลักษณะทางอุทกวทิยา 

พื้นที่รับน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา   3,021   ตร.กม. 

ความจุของอางเก็บน้ําที่ระดับปกต ิ  70.21   ลาน ลบ.ม. 

ความจุของอางเก็บน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด 118.87   ลาน ลบ.ม. 

2.) ลักษณะเขื่อนดนิ 

ระดับสันเขื่อน    +208.000   เมตร 

ความกวางสันเขื่อน         9.00    เมตร 

ความยาวสันเขื่อน   1,580.00  เมตร 

- ระยะเวลาดําเนนิการ  6 ป ( 2561 – 2566 ) 

- วงเงนิโครงการ  3,100 ลานบาท 

- ผลประโยชนโครงการ 

1.) เปนแหลงน้ําสนับสนุนสถานสีูบน้ําตามลําน้ําชี ตั้งแตบรเิวณทายเขื่อนใน

เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  จนถงึจุดบรรจบลําน้ําพองในเขตพื้นที่จังหวัด

ขอนแกน 

2.) พื้นที่รับประโยชนในฤดูฝน  จํานวน  75,000 ไร  และฤดูแลง  จํานวน  

30,000 ไร 

3.) เปนแหลงน้ําสนับสนุนการประมง 

4.) สามารถชวยบรรเทาอุทกภัยบรเิวณพื้นที่ทายอางเก็บน้ํา 

- การจัดหาที่ดิน  ใชสําหรับกอสรางเขื่อนพรอมอาคารประกอบและพื้นที่อางเก็บ

น้ํา  ประกอบดวย 

1.) ที่ดนิมีเอกสารสทิธิ ์  ประมาณ 9,000  ไร 

2.) เขตปาสงวนแหงชาต ิ  ประมาณ 2,600 ไร 

3.) เขตพื้นที่ปาไมถาวร  ประมาณ    150 ไร 

4.) เขตปาตาม พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 ประมาณ 3,800 ไร 

5.) เขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ประมาณ 2,300 ไร 

ประธานสภาฯ  ตามที่เจาหนาที่สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 13 ช้ีแจงมีทานใดจะ 

สอบถามหรอืไม 

นายนยิม  ดเิรกศิลป ในการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภา อบต.ภูแลนคา นัน้  เนื่องจากพื้นที่ที่ขอ 

    นายก อบต.  ความเห็นชอบนัน้อยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน เชน กรมปาไม   

กรมที่ดิน และ สปก. จงึอยากจะใหมีความชัดเจนวา  ที่ดนิดังกลาวอยูในเขตตําบล 

ภูแลนคา จํานวนเทาใด 
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นายสกล  เฉลยีวชาต ิ เนื่องจากที่ดนิที่ไดรับผลกระทบจากโครงการนี้เปนทั้งที่ดนิของรัฐและที่ดินของรัฐที่   

   รองนายก อบต. อนุญาตใหประชาชนเขาทํากนิ  และที่ดินที่เปนกรรมสทิธิ์ของประชาชน  จึง 

อยากใหทางสํานักงาน ฯ ไดใหขอมูลที่ชัดเจนวาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบของตําบล 

ภูแลนคามีทัง้หมดเทาไร  มีจํานวนราษฎรเทาไร  จงึจะมีความชัดเจนเพื่อ

ประกอบการตัดสนิใจใหความเห็นชอบจากสภา ฯ  ตอไป 

นางสาวจรีะภัฎ  นามบุตรด ี สําหรับจํานวนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ  จํานวนราษฎรที่ไดรับยังอยูใน 

ข้ันตอนการกําหนดแนวเขต  ยังไมสามารถตอบไดชัดเจนในขณะนี้  ตองรอใหการ

กําหนดใหเสร็จสิ้นกอน 

นายภิญโญ  เหลอืงคํา ถาหากในวันนี้ทางสํานักงาน ฯ  ยงัไมไดขอมูลที่ชัดเจนประกอบการพิจารณา  ผม   

   สมาชิกสภา อบต. เห็นวาเพื่อความถูกตองและเปนประโยชนตอทุกฝาย  ผมจงึเสนอใหเลื่อนการลงมต ิ

ขอความเห็นชอบในระเบยีบวาระที ่3.1 , 3.2 และ 3.3  เนื่องจากทัง้สามระเบยีบ

วาระนี้มีขอมูลที่เกี่ยวของกัน  ผมขอผูรับรอง  

นายธวัช  ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.  เปนผูรับรอง 

นายสาคร  สงิหโคตร สมาชิกสภา อบต.  เปนผูรับรอง 

ประธานสภาฯ  เม่ือมีผูเสนอใหเลื่อนการพิจารณาขอ 3.1 , ขอ 3.2 และขอ 3.3 ออกไป  ผมจงึขอ 

มตติอที่ประชุมวาจะใหเลื่อนการพิจารณาหรอืไม 

ที่ประชุม  มีมตใิหเลื่อนการพิจารณาวาระ 3.1 , 3.2 และ 3.3  ออกไปดวยมต ิ 10  เสยีง   

งดออกเสยีง  3  เสยีง ( ประธานสภา ฯ , รองประธานสภา ฯ  และ นายพงษศักดิ์  

รนิทรลา ) 

ประธานสภา ฯ  เม่ือที่ประชุมมีมตใิหเลื่อนการพิจารณาออกไป  ขอใหทางสํานักงาน ฯ ไดไป 

จัดเตรยีมขอมูลใหมีความชัดเจนแลวเสนอสภาอบต.ภูแลนคา พิจารณาอีกครัง้หนึ่ง 
 

3.4  เร่ือง  พิจารณาขอความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางปน 

    จักรยานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานน้ําตก 

    หินดาดทองคํา หมู 5 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญทาน นายก อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ตามที่ อบต.ภูแลนคา  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง  รายการคาใชจายสงเสรมิและพัฒนา

เศรษฐกจิฐานรากและชุมชน  โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานน้ําตก

หนิดาดทองคํา  ม.5  และไดดําเนนิการจัดจางลงนามสัญญากับ หจก.สุรเดช  

ส.เจรญิกจิ  วงเงนิงบประมาณ 877,000 บาท  แตเนื่องจากงานกอสรางทางปน 

จักรยาน  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,529 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ซ่ึงเปน 
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สวนหนึ่งของโครงการ  ผูควบคุมงานไดเขาตรวจสอบแนวเสนทางกอนเขา

ดําเนนิการพบวาแนวเสนทางชวงบางตอน (แนวถนนดานหลังหอถังสูงประปาซ่ึงติด

กับแนวเขตอุทยานแหงชาตภูิแลนคา)  หากจะกอสรางแนวถนนผานแนวเสนทาง

เดมิ (เอกสารแนบหมายเลข1)  ตองทําการถากถางปา  รื้อกอนหิน  ตัดตนไม  

คอนขางมากประกอบกับในชวงนี้มีฝนตกชุก  ระบบนเิวศทางธรรมชาติกําลังเจรญิ

งอกงาม  หากดําเนนิการจะสงผลกระทบกับระบบนเิวศและเกิดขอขัดแยงกับ

เจาหนาที่อุทยานแหงชาตภูิแลนคา  จงึขออนุมัตแิกไขเสนทางปนจักรยานใหเปนไป

ตาม (เอกสารหมายเลข 2) ขนาดกวาง  ยาว หนา และงบประมาณยังคงเทาเดมิ  

อํานาจการแกไขเปลี่ยนแปลง  คําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดนิและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลง

สถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น ตามระเบยีบ มท.วาดวย

วธิกีารงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

ขอ 29  

ประธานสภา ฯ  ตามที่ นายก อบต.  ไดช้ีแจงไปแลวนั้น ไมทราบวาทานใดมีขอสงสัยอยากจะ

สอบถาม หรอือภิปรายเพ่ิมเตมิหรอืไม   ถาไมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม   จะขอ

มติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางปนจักรยาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานน้ําตกหนิดาดทองคํา หมู 5 

– สมาชิกทานใดเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางปนจักรยานโครงการพัฒนา

และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานน้ําตกหนิดาดทองคํา หมู 5  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -  สมาชิกเห็นชอบ   ดวยคะแนนเสยีง  11   เสยีง 

    -  สมาชิกไมเห็นชอบ   ดวยคะแนนเสยีง  -   เสยีง 

    -  งดออกเสยีง  ดวยคะแนนเสยีง  2  เสยีง ( ประธานสภาฯ ,  

    รองประธานสภา ฯ ) 
 

ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางปนจักรยานโครงการ 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานน้ําตกหนิดาดทองคํา หมู 5   
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3.5  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 โอนไป 

     ตั้งจายรายการใหม 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญทาน นายก อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.  -  ตามที่ อบต.ภูแลนคา  ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  4)โครงการกอสรางดาดคอนกรตีเสรมิเหล็ก  กวาง 4.10 เมตร  ยาว 

118.45 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรอืมีปรมิาตร  คสล.ไมนอยกวา 4,230 

ลบ.ม (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา  และวศิวกรรับรอง

รูปแบบกอนที่จะดําเนนิการตามระเบยีบพัสดุฯ) เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  

พ.ศ.2561 – 2564 หนา 154 ขอ 247  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 

-  ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ อปท. กําหนดให อปท.ที่จะดําเนินการ

ออกแบบงานกอสรางเองจะตองมีวศิวกรรับรองรูปแบบและรายการกอนจงึจะ

สามารถดําเนนิการตามระเบยีบพัสดุได  แตเนื่องจากโครงการดังกลาว  อบต. 

ภูแลนคา  ไดดําเนนิการออกแบบเอง  เม่ือเสนอไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

รับรองรูปแบบให  แตหนวยงานไมรับรองรูปแบบจึงไมสามารถดําเนนิการได  

เพื่อใหการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนและมิใหงบประมาณดังกลาว

ตกเปนเงนิสะสม  จงึเห็นควรโอนงบประมาณดังกลาวโอนไปตัง้จายรายการใหม

ตามแผนพัฒนา  คอื โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม. 3 

(สายบานหวยน้ําคํา – บานโนนนาพวง  ต.ชีบน) จํานวน  250,000 บาท เพื่อจาย

เปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 89.00  

เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรอืมีปรมิาตร  คสล.ไมนอยกวา 66.75 ลบ.ม. (ตามแบบ

มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย แบบ

ถนน ท.1 – 01) เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 หนา 124 ขอ 142  

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 

- อํานาจการโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่

ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจายรายการใหม  ใหเปน

อํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น  ตามระเบยีบ มท.วาดวยวธิกีารงบประมาณของ 

อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27   

ประธานสภา ฯ  ตามที่ นายก อบต.  ไดช้ีแจงไปแลวนั้น ไมทราบวาทานใดมีขอสงสัยอยากจะ

สอบถาม หรอือภิปรายเพ่ิมเตมิหรอืไม   ถาไมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม   จะขอ

มตทิี่ประชุมในการขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 โอนไป

ตั้งจายรายการใหม (โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. 3 

(สายบานหวยน้ําคํา – บานโนนนาพวง ต.ชีบน) ) 
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– สมาชิกทานใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 โอนไปตัง้จาย

รายการใหม  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -  สมาชิกเห็นชอบ   ดวยคะแนนเสยีง  11   เสยีง 

    -  สมาชิกไมเห็นชอบ   ดวยคะแนนเสยีง  -   เสยีง 

    -  งดออกเสยีง  ดวยคะแนนเสยีง  2  เสยีง ( ประธานสภาฯ ,  

    รองประธานสภา ฯ ) 

ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 โอนไปตัง้จาย 

รายการใหม (โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม. 3  

(สายบานหวยน้ําคํา – บานโนนนาพวง ต.ชีบน) ) 

 

3.6  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัตจิายขาดเงนิสะสมเพ่ือจายเปนเบี้ยสวัสดกิาร 

     ความพิการหรือทุพพลภาพ  ตามระเบยีบ มท.วาดวยหลักเกณฑ 

     การเบกิจายเบี้ยความพิการของ อปท.(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  

     จํานวน  51 ราย เปนเงิน  370,400 บาท 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญทาน นายก อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้  ขอใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   

ไดเปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอไป 

นายกุงชิง  เรอืงเจรญิ - ตามระเบยีบ มท.วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพิการของ อปท.   

ผอ.กองสวัสดกิารสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 7 กําหนดใหคนพิการที่ไดยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ 

ความพิการตอ อปท. มีสทิธิ์ไดรับเบี้ยความพิการในเดอืนถัดไป  รวมทัง้ผูพิการที่ได

ข้ึนทะเบยีนไวเม่ือเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  โดยมีผลตัง้แต ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวนัน้  เปนเงนิจัดสรรจากกรมสงเสรมิ ฯ ปรากฏ

วาในปงบประมาณ พ.ศ.2559  อบต.ภูแลนคาและทองถิ่นทุกแหงไมมีหนวยงานใด

ไดรับเงนิจัดสรรตามที่ระเบยีบกําหนด  ทําใหผูมีสิทธิ์ที่มาข้ึนทะเบยีน  จํานวน  51  

ราย  ไมไดรับเงินตามระเบยีบที่กําหนด  เปนเงนิ  370,400  บาท  รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบ 

-  เม่ือวันที่  24  กันยายน  2561  กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสอื ที่ 

มท. 0808.2/13661 ลงวันที่  24  กันยายน 2561  เรื่อง การโอนจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   เงนิอุดหนุนทั่วไป  โครงการ

สนับสนุนการเสรมิสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรอืทุพพลภาพ  เพื่อเปน

คาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ิมเตมิครัง้ที่ 2  จํานวน  51  ราย  เปนเงนิ 

370,400  บาท  โดยหนังสอืดังกลาวเปนการแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่คาง

จายในสวนของคาเบี้ยยังชีพความพิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  และ

แนวทางปฏิบัตใินการเบิกจายใหแกผูมีสทิธ ิ ตามแนวทางดังนี้ 
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1.) กรณทีองถิ่นใดไดดําเนนิการเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวไปแลวใหนําเงินที่ไดรับ

การจัดสรรไปคืนเงนิที่ใชจายไปกอนหนานี้ 

2.) กรณทีี่ อปท.ยมืเงนิสะสมไปจายและตั้งรับไวเปนรายไดของรัฐบาลคางรับให

นําไปชดเชยเงนิที่ไดจายไปแลวในปเกา 

3.) กรณทีี่ อปท.ยังไมไดเบกิจายใหกับผูพิการเม่ือไดรับจัดสรรแลวใหโอนเงินเพื่อไป

ตัง้จายเปนรายการใหมตามระเบยีบ มท.วาดวยวธิีการงบประมาณ อปท. ฯ ขอ 26 

ขอ 27 

4.) กรณไีมไดประมาณการรายรับไว  และไมสามารถตามขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิไดทันเม่ือสิ้นปงบประมาณ  เงนิที่ไดรับจัดสรรจะตก

เปนเงนิสะสมของ อปท.และเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของผูมีสทิธไิดรับเบี้ยความ

พิการ อปท.อาจขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด ฯ เพื่อจายขาดเงนิสะสม

ไปจายเปนเบี้ยความพิการ  ตามที่ไดรับจัดสรร  ตามระเบยีบ มท.วาดวยการรับเงนิ  

การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงนิของ อปท.ฯ ขอ 

89  ประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548  ลงวันที่  29  มีนาคม  2548 

- ทัง้นี้ในสวนของ อบต.ภูแลนคา นั้น  ขอเท็จจรงิไดรับเงนิจัดสรรเพื่อจาย

สวัสดิการแกผูพิการคางจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน  51  ราย  เปน

เงนิ 370,400  บาท  ตกไปเปนเงนิสะสม  ดังนัน้  เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนแกผู

พิการหรอืทุพพลภาพที่มีสทิธิ  จึงขอใหสภา อบต.ภูแลนคา  ไดมีมตอินุมัตใิหจาย

ขาดเงนิสะสม  จํานวน  370,400  บาท  ซ่ึงเม่ือสภา อบต.ภูแลนคาอนุมัตแิลว  จะ

ไดดําเนินการขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ  เพื่ออนุมัตใิหสามารถ

จายเงนิสะสมเพื่อการนี้ไดตอไป 

ประธานสภา ฯ  จากที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงไปแลว  มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะซักถามหรอืไม 

นายสาคร  สงิหโคตร - เนื่องจากเงินจํานวนนี้เปนสทิธขิองผูพิการ  ทัง้  51  ราย  ที่ควรไดรับแตการโอน 

เงนิมาตอนปลายปงบประมาณ  จงึไมสามารถจัดทําขอบัญญัตเิพ่ิมเตมิไดทัน  จงึ

ตกเปนเงนิสะสม  ขาพเจาเห็นวาสภา ฯ ควรอนุมัตใิหจายขาดเงนิสะสม  จํานวน  

370,400  บาท  เพื่อนําไปจายใหกับผูพิการที่มีสทิธิตอไป 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใด  จะอภิปรายอีกหรอืไม  ถาไมมีผมขอมต ิ ทานใดอนุมัตใิหจายขาด 

เงนิสะสม  จํานวน 370,400 บาท เพื่อจายเปนสวัสดิการแกผูพิการหรอืทุพพลภาพ  

จํานวน  51  ราย  ตามประกาศบัญชีรายช่ือ ฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -   สมาชิกอนุมัตใิหจายขาดเงินสะสม ฯ จํานวน  10  เสยีง 

- สมาชิกไมอนุมัตใิหจายขาดเงินสะสม ฯ จํานวน  -  เสยีง 

- งดออกเสยีง  จํานวน  3  เสยีง ( ประธานสภา ฯ , รองประธานสภา ฯ  

และนายพงษศักดิ์  รนิทรลา ) 
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ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสมเพื่อจายเปนเบี้ยสวัสดิการ 

ความพิการหรอืทุพพลภาพ  ตามระเบยีบ มท.วาดวยหลักเกณฑการเบิกจายเงนิ 

เบี้ยความพิการของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  จํานวน  51 ราย  

เปนเงนิ 370,400 บาท    

 

3.7  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัตจิายขาดเงนิสะสม  เพ่ือจัดทําโครงการบําบัด 

     ความเดอืดรอนของประชาชน  จํานวน  13  โครงการ   

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญทาน นายก อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ตามที่สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดพิจาณาใหความเห็นชอบ 

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนายอําเภอ

บานเขวาไดอนุมัตใิหใชขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย เม่ือวันที่ 7 กันยายน  2561 

ไปแลวนัน้ แตเนื่องจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่จะนําไปจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนนของ

ประชาชนในพื้นที่และโครงการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนมี

จํานวนนอยไมสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได 

ทําใหขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลภูแลน

คามีเงนิสะสม จํานวน 9,167,016.19  บาท จึงมีความจําเปนที่จะตองนําเงินสะสม 

เพื่อนําไปดําเนินการในโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ที่ประชาชนไดรับประโยชน

โดยตรง เปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนในการบําบัดความเดือดรอนของ

ประชาชนและไมอาจรอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป ในปตอไปไดและ

เปนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และมีเงินสะสม

เหลอืเพียงพอในการบรหิารงานมิใหเกิดผลกระทบกับฐานะทางการคลังในระยะยาว 

จงึขออนุมัตจิายขาดเงนิสะสม จํานวน 1,196,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

หมูท่ี 1 บานหวาเฒา 

1. โครงการปรับปรุงฝาย มข.(ลําหวยยางงู) บรเิวณนานายหลา คงไมตร ีบานหวาเฒา  

หมูที่ 1 ตัง้ไว 30,000 บาท 

- ถมดนิกวาง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงรวม 3.50 เมตร หรอืมีปรมิาณดนิถม 

ไมนอยกวา 474.50 ลบ.ม.(เผ่ือคายุบตัว 1.3) (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) ตัง้จายจากจายขาดเงนิสะสม  (กองชาง) (แผนพัฒนาทอ งถิ่ นสี่ ป 

(พ.ศ. 2561-2564) หนา 155 ขอ 252) 
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2. โครงการปรับปรุงฝายประมง บานหวาเฒา หมูที่ 1 ตัง้ไว 4,500 บาท 

- ถมดนิกวาง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรอืมีปรมิาณดนิถมไม 

นอยกวา 46.98 ลบ.ม. (เผ่ือคายุบตัวของดิน)  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) ตั้งจายจากจายขาดเงินสะสม(กองชาง) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4 หนา 4 ขอ 5 

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสาย กม.18  บานหวาเฒา หมูที่ 1  

ตัง้ไว  111,000  บาท 

- ชวงที่ 1 ลงผิวจราจรลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

- ชวงที่ 2 ลงผิวจราจรลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- ชวงที่ 3 ลงผิวจราจรลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 347.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรอืมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 279.70 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) ตั้งจายจากจายขาดเงินสะสม (กองชาง) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) หนา 131 ขอ 168) 
 

หมูท่ี  2  บานแกงยาว 

4. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปาเปนพลังงานแสงอาทติย  (คุมหวยผักหวาน)  

บานแกงยาว หมูที่ 2  ตัง้ไว  160,000 บาท   

- ตดิตั้งอุปกรณสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยและกอสรางโรงแพสูบน้ํา 

(รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) ตัง้จายจากจายขาดเงินสะสม

(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 116 ขอ 114) 
 

หมูท่ี 3  บานหวยน้ําคํา 

5. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรนายกองเที่ยง ศรีจันทร 

บานหวยน้ําคํา หมูที่ 3  ตัง้ไว 142,000 บาท 

- ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณคอนกรตีไม 

นอยกวา 37.50 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบมาตรฐานงานกอสราง

ของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01)   ตัง้จายจากจายขาดเงินสะสม (กองชาง) (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4 หนา 2 ขอ 2 ) 

 

 

 

 

 



-     12     - 

 

หมูท่ี 5  บานซับปลาก้ัง 

6. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรตี สายคุมซับสทีอง – คุมตาปูเกา  

บานซับปลากัง้ หมูที่ 5  ตัง้ไว  258,000 บาท  

- ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 86.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณ 

คอนกรตีไมนอยกวา 66.225 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบมาตรฐาน

งานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01)    ตัง้จายจากจายขาดเงนิสะสม(กองชาง) 

      (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 118 ขอ 121) 

7. โครงการปรับปรุงถนนดนิ  สายตาปูเกา บานซับปลากัง้ หมูที่ 5 ตัง้ไว  30,000 บาท 

- ถมดนิกวาง  6.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร หรอืมีปรมิาณดนิถม 

ไมนอยกวา  93.37 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา)        

ตั้งจายจากจายขาดเงินสะสม (กองชาง) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

หนา 152 ขอ 242) 

 

หมูท่ี 6  บานชีบน 

8. โครงการซอมแซมฝายน้ําลนผาน ลําหวยชีบน บานชีบน หมูที่ 6  ตัง้ไว  71,000 บาท 

-  คันฝายกวาง  4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พรอมรางน้ํา คสล. 

กวาง  3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 0.80 เมตร (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา)  ตัง้จายจากจายขาดเงนิสะสม (กองชาง)  ( แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. 2561-2564) หนา 161 ขอ 284) 

 

หมูท่ี 7  บานโนนเหลื่อม 

9.  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายคุมบูรพา บานโนนเหลื่อม  

หมูที่ 7  ตัง้ไว  121,500 บาท   

- ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณคอนกรตี 

ไมนอยกวา 33.75 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบมาตรฐานงานกอสราง

ของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01) ตั้งจายจากจายขาดเงินสะสม (กองชาง)  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 3 ขอ 3) 

10. โครงการปรับปรุงฝาย มข.(ลําหวยถ้ําเตา) บานโนนเหลื่อม หมูที่ 7  ตัง้ไว  22,000 บาท   

- ถมดนิกวาง  5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  สูง 1.50 เมตรหรอืมีปรมิาณดนิถมไมนอย 

กวา 280.31 ลบ.ม.  (เผ่ือคายุบตัว 1.3)  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต. 

ภูแลนคา) ตัง้จายจากจายขาดเงนิสะสม (กองชาง) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4 หนา 4 ขอ 8) 
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หมูท่ี 8  บานปาปอแดง 

11.   โครงการขุดลอกลําหวยจอง บานปาปอแดง หมูที่ 8  ตัง้ไว  173,000 บาท   

- พื้นที่ขุดลอก 4,800 ตร.ม.หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร หรอืมีพื้นที่ในการขุดลอกไมนอยกวา 

7,200 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) ตั้งจายจากจาย

ขาดเงนิสะสม(กองชาง) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 163 ขอ 294) 

12.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบานปาปอแดง-บานใหมหนองแดง   

บานปาปอแดง หมูที่ 8  ตัง้ไว  62,000 บาท   

- ลงผิวจราจรลูกรังกวาง  4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมี 

ปรมิาณลูกรังไมนอยกวา 324.00 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต. 

ภูแลนคา) ตัง้จายจากจายขาดเงนิสะสม (กองชาง) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4 หนา 3 ขอ 4) 

13. โครงการปรับปรุงฝายดนิ บรเิวณที่นายหนูจวน  บานปาปอแดง หมูที่ 8   

ตัง้ไว  11,500 บาท   

- ถมดนิกวาง  4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.70 เมตรหรอืมีปรมิาณดนิถม 

ไมนอยกวา 239.40 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) 

      ตัง้จายจากจายขาดเงนิสะสม (กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  

หนา 161 ขอ 282) 
 

อํานาจการใชจายเงนิสะสมเปนของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเตมิจนถงึ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ขอ 89 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใด  จะอภิปรายหรอืไม  ถาไมมีผมขอมต ิ สมาชิกทานใดอนุมัตใิหให

จายขาดเงนิสะสม  เพื่อจัดทําโครงการบําบัดความเดอืดรอนของประชาชน  จํานวน  

13  โครงการ  เปนเงิน  1,196,500 บาท   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -   สมาชิกอนุมัตใิหจายขาดเงินสะสม ฯ  จํานวน  11  เสยีง 

- สมาชิกไมอนุมัตใิหจายขาดเงินสะสม ฯ จํานวน  -  เสยีง 

- งดออกเสยีง  จํานวน  2  เสยีง ( ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสม  เพื่อจัดทําโครงการบําบัด

ความเดอืดรอนของประชาชน  จํานวน  13  โครงการ  เปนเงนิ  1,196,500 บาท    
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ระเบยีบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามในวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญไดเลย 

นายอํานวย  พรมบ ุ ขอสอบถามบานผูยากไร หมู 5  หนวยงานทําใหทั้ง 8 หมูบานเลยหรอืไม   

หรอืใหผูดอยโอกาสทํากันเอง  และตองขอขอบคุณเจาหนาที่จาก อบต.ภูแลนคา 

ทุกทาน  สําหรับในวันที่ 7 มิถุนายน  ที่ผานมาไดรวมมือรวมแรงชวยกันซอมแซม

บานผูดอยโอกาส หมู 5    

นายก อบต.  -  สําหรับบานผูดอยโอกาส ที่ตั้งงบประมาณไว  20,000 บาท  อบต.เปน 

ผูดําเนนิการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณใหแกผูดอยโอกาส  และในสวนซอมแซมก็จะเปน

ผูนําชุมชนในหมูบาน จิตอาสา  และเจาหนาที่ของ อบต.  ในครัง้นี้เพื่อเปนการ

ดําเนนิการถวายเปนพระราชกุศลของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชิน ี ทางอําเภอ

ฯไดประสานใหผูนําของแตละหมูบานของตําบลภูแลนคา นําจติอาสามาชวย

ซอมแซมบานผูดอยโอกาส 

- แนวทางการแกไขปญหาภัยแลง  กรณเีรงดวน  มี หมู 1 และหมู 5 ที่ไดงบเจาะ

น้ําบาดาล  ซ่ึงตดิปญหาตองซ้ืออุปกรณเพ่ิมเตมิบางสวน เชน ซัมเมริส 

ตูควบคุมไฟ ฯ ซ่ึงไมมีในแผน ก็ไมสามารถดําเนนิการได  แนวทางปฏิบัติตอง

หาทางวธิแีกไขใหจงได  เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของพ่ีนองประชาชน 

- เกี่ยวกับแผนพัฒนา ป 2561 – 2565  จากที่ไดออกประชาคมครบทุกหมูบาน

แลว  ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เล็งเห็นความสําคัญ  ประเด็นเกี่ยวกับ

แผนตองขับเคลื่อนใหทันภายในวันที่  15  มิถุนายน นี้ ถาไมทันตองขอขยาย

ระยะเวลาออกไปอีก 

- แนวทางเกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะ  ซ่ึงไดออกประชาคมรวมกับ

แผนพัฒนา  เพื่อหาขอสรุปของจํานวนถังขยะและคาใชจายเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ขยะ  ที่แตละหมูไดเสนอไว ตองรวบรวมและนํามาพิจารณาเปนภาพรวมของ

ตําบล 

- แจงเรื่องบุคลากร อบต.ไดลาออก  จํานวน  2  ราย คอื 

1. นายอํานาจ  เคสันเทียะ ตําแหนง คนงานทั่วไป  ลาออกไปประกอบอาชีพ

สวนตัว 

2. นางสาวใจแกว  ออชัยภูมิ  ตําแหนง นักวชิาการศึกษา  ไดลาออกเพื่อไป

บรรจุตําแหนงครูผูชวย ฯ ที่จังหวัดเพชรบูรณ 

   -   โครงการตามขอบัญญัติ ฯ  ไดพยายามเรงใหเจาหนาที่พัสดุดําเนนิการ  เพื่อจะ 

     ไดขับเคลื่อนโครงการที่ไดดําเนินการไปอยางตอเนื่อง 

- เกี่ยวกับดานแหลงน้ํา  ไดเรงใหกองชางฯ ไดดําเนนิการจัดสงโครงการใหทัน  

ซ่ึงจังหวัดไดใหจัดเตรยีมความพรอม  โครงการมีมากแตปญหาที่มีตามมาก็

เชนกัน เชน การอุทศิที่ดนิ ขาดวศิวกรรับรอง ถนนไมไดข้ึนทะเบยีนทองถิ่น ฯ 
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- ดานการรับโอนสถานสีูบน้ํา ที่บานชีบน  มีคาใชจายเปนคาไฟฟา อบต.ตองได

จายคาไฟฟาทุกเดอืน   และตอไปตองไดจางลูกจางดูแลสถานีสูบน้ํา  เพราะมี

อุปกรณมากมาย  ซ่ึงเราตองรับผิดชอบ  จะไดทําหนังสือมอบใหคณะกรรมการ

หมูบานดูแลชวยกัน 

- วันที่  14  มิถุนายน  ขอเชิญสมาชิกทุกทาน  รวมกันตัดหญาและปลูกตนไม

ซอมแซม ณ ปาโลใหญ   

- ตามที่ไดเขารวมอบรมเพื่อรับทราบกฎหมายเลอืกตัง้สมาชิกสภาหรอืผูบรหิาร

ทองถิ่น  นัน้  ขอเชิญปลัดไดช้ีแจง พรบ.เลอืกตัง้ ฯ ฉบับใหม  ใหสมาชิก

รับทราบพอสังเขป 

ปลัด อบต.  ตามที่ไดไปอบรมเกี่ยวกับ พรบ.เลอืกตั้ง  ซ่ึงการเลอืกตั้งทองถิ่นยังไมสามารถระบ ุ

ไดวาเปนวันไหน  ชวงใด  สวนการเลอืกนั้นตองเลอืกตัง้ อบจ.  , เทศบาล และ 

อบต.  ตามลําดับ ซ่ึงผูบรหิารอยูไดแตไมเกนิ 2 วาระติดกัน  สมาชิกสภา ฯ หมูบาน

ละ 1 ทาน    สวนขอหามคุณสมบัตมีิทัง้หมด 26 ขอ เหมือน สส.  ในสวน

รายละเอียดจะไดสําเนาเอกสาร พรบ.เลอืกตัง้ ฯ สงใหสมาชิก ศกึษารายละเอียด

ตอไป 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม  ถาไมมีการประชุมในวันนี้ก็ขอ 

ปดประชุมไวเพียงเทานี้  

  

ปดประชุมเวลา  11.45  น. 
 

(ลงช่ือ)............................................เลขานุการสภา อบต. 

             (นายแสง   ชุมฉมิพล)ี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว   
 

 

เม่ือวันที่....13......เดอืน  ……มิถุนายน........  พ.ศ. 2562 
 

 

                                                    (ลงช่ือ)                                     กรรมการ                 

                           ( นายธวัช   ชัยบุตร ) 
 

 

                    (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายสมบัต ิ  คําแกว ) 
 

              (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายอํานวย   พรมบุ ) 
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    สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครัง้นี้แลว 

 

  

เม่ือวันที่..............................................................     

 

 

    

(ลงช่ือ)..................................................ประธานสภา อบต.                             

             ( นายพีระพันธ   ใจอดทน ) 


