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รายงานการประชุ มสภา
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกวางโจน

สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนสิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่ อง การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิม่ เติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลกวางโจน
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว ๒๖

กิจการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
ตาบลกวางโจน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่ อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒๓ ครั้งที่ ๑
เรี ยน สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุม
๒.ประกาศกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
๓.บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว
๔.ร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฯ

จานวน ๑ แผ่น
จานวน ๑ แผ่น
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ เล่ม

ด้วยสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ได้กาหนดการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๗ สิ งหาคม ๒๕๖๓ เพื่อดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ ที่ตอ้ งขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน และให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่และภารกิจเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย นั้น
ในการนี้ องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลกวางโจน จึ งเรี ยนท่ านเข้าร่ วมประชุ ม สภา ในวัน พฤหัส บดี ที่ ๖
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่ วมต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์
(นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
-กิจการสภา
โทร. ๐-๔๔๐๕ ๖๐๓๑-๒

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
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ระเบียบวาระการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลกวางโจน
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
********************
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑........................................................................................................
๒......................................................................................................
๓.......................................................................................................
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
..........................................................................................................
เรื่ อง เรื่ องกระทูถ้ าม
...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่ อง เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ
๕.๑ เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑.๑.................................................................................................
๕.๒ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๒.๑เรื่ องการพิจาณาอนุมตั ิเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)
๑. ...................................................................................................
๒. ...................................................................................................
ฯลฯ

4

รายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้ง ๑
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
เรื่ อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

………………………………..
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อ – สกุล
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
นางไพวรรณ์ กองเพชร
นายเจริ ญ กองศรี
นางสายพิน แสนตระกูล
นายประจญ รอดแก้ว
นายพรมดี วันทาเขียว
นายสุ ระชัย โสใหญ่
นายแสงจันทร์ แก้วมูลมุข
นางทองม้วน กันหาเขียว
นายสมบูรณ์ เกิดมงคล
นายสงกรานต์ ธารารักษ์
นายสมพิศ ผมเวียง
นายบุญยัง โพธิ์ พรหม
น.ส.นันทนา ดาวช่วย
นายสมุด ภิรมย์ญาณ
นายโสภิญ กันหาเขียว
นายสมาน น้อยปัญญา
นายประยูร บุสธรรม
นางฐิติพร แก้วพูล
นางกานดา บุญคาภา
นายสี ยา มีแก้ว
นายทองดี ประสานเชื้อ
นายทศพร แผ่นทอง

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
ส. อบต.หมู่ที่ ๑
ส. อบต.หมู่ที่ ๑
ส. อบต.หมู่ที่ ๒
ส. อบต.หมู่ที่ ๒
ส. อบต.หมู่ที่ ๓
ส. อบต.หมู่ที่ ๓
ส. อบต.หมู่ที่ ๔
ส. อบต.หมู่ที่ ๔
ส. อบต.หมู่ที่ ๕
ส. อบต.หมู่ที่ ๖
ส. อบต.หมู่ที่ ๖
ส. อบต.หมู่ที่ ๘
ส. อบต.หมู่ที่ ๘
ส. อบต.หมู่ที่ ๙
ส. อบต.หมู่ที่ ๙
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๐
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๐
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๑
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๑
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๒
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๒
รองประธานสภาฯ

ลายมือชื่อ
ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์
ไพวรรณ์ กองเพชร
ลา
ลา
ประจญ รอดแก้ ว
พรมดี วันทาเขียว
สุระชัย โสใหญ่
แสงจันทร์ แก้ วมูลมุข
ทองม้ วน กันหาเขียว
สมบูรณ์ เกิดมงคล
สงกรานต์ ธารารั กษ์
สมพิศ ผมเวียง
บุญยัง โพธิ์ พรหม
นันทนา ดาวช่ วย
สมุด ภิรมย์ ญาณ
โสภิญ กันหาเขียว
สมาน น้ อยปั ญญา
ประยูร บุสธรรม
ฐิ ติพร แก้ วพูล
กานดา บุญคาภา
สียา มีแก้ ว
ทองดี ประสานเชื ้อ
ทศพร แผ่ นทอง
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ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

ชื่อ – สกุล
นายประยงค์ ประชามอญ
นายณเรศน์ ถารี
นายสาเรี ยง เชื้ออ่อน
นายศุภชัย วันทาเขียว
นางเมตร นิลบรรพต
นายจิระ ดาโสม
นายพินิจ อุปมัย
นายสุ เวช เกิดมงคล
นายบุญเพ็ง เจริ ญบุญ
นายสัมฤทธิ์ รัตนประทุม
นายชลอ บุญเพ็ง

ตาแหน่ง
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๓
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๔
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๔
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๕
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๕
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๖
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๖
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๗
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๘
ส. อบต.หมู่ที่ ๑๘
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
ประยงค์ ประชามอญ
ณเรศน์ ถารี
สาเรี ยง เชื ้ออ่ อน
ศุภชัย วันทาเขียว
เมตร นิลบรรพต
จิระ ดาโสม
พินิจ อุปมัย
สุเวช เกิดมงคล
บุญเพ็ง เจริ ญบุญ
สั มฤทธิ์ รั ตนประทุม
ชลอ บุญเพ็ง

ผูไ้ ม่มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – สกุล
นางพูมใจ ประทุมคา
นายสมบัติ หมู่เมือง
นายประเวช วันทาเขียว
นายเสถียร ทาลี
นายไพทูรย์ นาคสุ วรรณ
นายบรรจง แพรชัยภูมิ
นางสาวกรรณิ การ์ ดิเรกโภค
นางสาวลาไพ ทีดินดา

ตาแหน่ง
นายก อบต.กวางโจน
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ นายก อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
รอง ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด

ลายมือชื่อ
พูมใจ ประทุมคา
สมบัติ หมู่เมือง
ประเวช วันทาเขียว
เสถียร ทาลี
ไพทูรย์ นาคสุวรรณ
บรรจง แพรชัยภูมิ
กรรณิ การ์ ดิเรกโภค
ลาไพ ทีดินดา
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ลาดับที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ – สกุล
นายคมสันต์ วรรณศรี
นายโกสิ นทร์ บุตะเขียว
นายนิกร มาละ
นางน้อมนริ ศรา หมู่โสภณ
นายศรนริ นทร์ มังคลา
นายเกียรติพงษ์ รอดแก้ว
นางสาวสุ ดารัตน์ โสภี

ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ฯ
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ฯ
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ ฯ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ฯ
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร

ลายมือชื่อ
คมสันต์ วรรณศรี
โกสิ นทร์ บุตะเขียว
นิกร มาละ
น้ อมนริ ศรา หมู่โสภณ
ศรนริ นทร์ มังคลา
เกียรติพงษ์ รอดแก้ ว
สุดารั ตน์ โสภี

เริ่ มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลากาหนดการ
นายประยงค์ ประชามอญ เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน ให้สัญญาณเรี ยกสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เข้าห้องประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และได้ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

-กล่าวเปิ ดประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่ องที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

7

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องกระทู ้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
๕.๒ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๒.๑ เรื่ องการพิจารณาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่
๒/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

- เนื่องจากเลขานุการสภา ฯ นายประยงค์ ประชามอญ
เลขานุการสภา ฯ ได้ยนื่ หนังสื อลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ซึ่งที่หน้าที่เลขานุการสภา ฯ จึงทา
ให้หน้าที่น้ ีวา่ งลง จึงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เสนอรายชื่อเพื่อให้ทา
หน้าที่ เลขานุการสภา ฯ ในการดาเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอให้ทุก
ท่านเสนอรายชื่อ ผูท้ ี่เห็นสมควรพิจารณาทาหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่น

นายชลอ บุญเพ็ง
ปลัด อบต.

- เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขออนุ ญาต ชี้แจง
รายละเอียดกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเลือกตั้ง เลขานุ การสภา
แทนตาแหน่งที่วา่ ง โดยอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เสนอปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อให้สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นเลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และนัดประชุมสภาตาม
ระเบียบวาระ ตามที่ประธานสภาได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้คานึงถึง
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ความรู ้ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ
๑๓,๑๔,และข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น
หรื อเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภา
ท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่นหรื อเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนตาแหน่งที่วา่ ง ใน
วงเล็บ (๒) กรณี เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกตั้ง
เลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่วา่ ง ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ที่มีข้ ึนคราวแรกนับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง
-สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ดารง
ตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ รับรองได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดเป็ นผูไ้ ด้รับเลือก และแก้ไข
เพิม่ เติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรื อข้าราชการส่ วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น หรื อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
เป็ นเลขานุการสภาท้องถิ่นทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู ้ความสามารถอันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พนักงาน หรื อข้าราชการส่ วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ความหมายถึง
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเท่านั้น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่ดงั นี้
๑.แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของ
ประธานสภาท้องถิ่น
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๒.ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หนังสื อสั่งการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
๓.ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระ
การประชุมสภาท้องถิ่น
๔.เชิญประธานสภาท้องถิ่นชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่
๕.จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๖.เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรื อเอกสารของสภา
ท้องถิ่น แต่จะเปิ ดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
๗.ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการ
นับคะแนน
๘.ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยในสภาท้องถิ่น
๙.หน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรื อกระทา
กิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่น หรื อมีแต่ไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
หรื อไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
โดยให้นาความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ
ลาดับต่อไปเชิ ญประธานสภา ฯ ได้ดาเนินการต่อไป
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

-เรี ยนท่านนายก ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯและผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจน ได้เสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็ นเลขานุการสภา ฯ
ขอเชิญครับ

10

นายศุภชัย วันทาเขียว
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
เสนอ นายชลอ บุ ญ เพ็ ง ปลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กวางโจน เป็ นเลขานุการสภา ฯ

นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

-ขอผูร้ ั บ รองด้วย มี ผูร้ ั บ รอง ๒ คน คื อ นายสมพิ ศ
ผมเวียง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ และนาย สาเรี ยง เชื้ ออ่อน ส.อบต.
หมู่ที่ ๑๔
- มติที่ประชุมรับรอง และขอเชิญนายชลอ บุญเพ็ง
ปลั ด องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลกวางโจน ท าหน้ า ที่
เลขานุ การสภา ฯ เพื่อให้การประชุ มดาเนิ นการต่อไป ขอ
เชิญ

นายชลอ บุญเพ็ง
เลขานุการสภา ฯ

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่
เลขานุ การสภา ฯ เพื่ อให้การดาเนิ นการประชุ มสภาเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ องรับรองรายงานการประชุ มครั้งที่แล้ ว
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

- เรี ยนคณะผูบ้ ริ หารสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจนทุกท่านตรวจดูสาเนารายงานการประชุมสมัย
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วิส ามัญ สมัย ที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้ งที่ ๑ เมื่ อวัน พฤหัส บดี ที่ ๖
สิ งหาคม ๒๕๖๓ ซึ่ งกาหนดตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้
และได้ส่งให้สมาชิ กทุกท่านและมอบให้นายสมพิศ ผมเวียง
กรรมการตรวจรายงานาการประชุ ม ท าหน้ าที่ ต รวจสอบ
รายงานการประชุ มว่าถู กต้องหรื อไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงาน
การประชุมให้ถูกต้องต่อไป
นายสมพิษ ผมเวียง
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ที่เคารพ ให้ที่ประชุ มช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่
ตกหล่นหรื อข้อความที่ไม่ถูกต้องไปทีละหน้า

นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภาฯ

-ในที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการแก้ ไ ขข้ อ ความให้
ถู กต้องแล้ว จึงขอมติที่ ประชุ มสภาฯสมัย วิส ามัญสมัยที่ ๒/
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนสิ งหาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ โปรดยกมือ
ที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็ นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องกระทู้ถาม
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-มีท่านใดมีเรื่ องกระทูถ้ ามหรื อไม่
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

-ในระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ องแจ้ง เพื่ อทราบผูบ้ ริ ห าร
และท่านสมาชิกมีเรื่ องที่จะแจ้งให้ทราบหรื อไม่
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-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

-เรี ยนท่านนายก ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯและ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่ องเสนอ
เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ
-ไม่มี - ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่ องพิจารณา
๕.๒.๑ เรื่ องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิม่ เติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ขอให้ผบู ้ ริ หารได้ดาเนินการชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นและ
รายละเอียดต่อไป

นายชลอ บุญเพ็ง
ปลัด อบต.กวางโจน

- เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุก
ท่ า น ในระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ ยวข้องให้สมาชิ ก สภา อบต.ทราบก่อน ขอนาเรี ยน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์ก าร
บริ หารส่ วนต าบลกวางโจน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ข อง
ประชาชน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น ให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่ นจัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่ น ที่เพิ่มเติมพร้ อมเหตุผล
และความจาเป็ นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
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ท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สาหรับ

องค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ส่งร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิม่ เติมให้สภาองค์การบริ หาร ส่ วนตาบลพิจารณาตามมาตรา
๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่ อแผนพัฒ นาท้องถิ่ นที่ เพิ่ ม เติ ม
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิ ดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิ ดเผยไม่ น้อ ยกว่า สามสิ บ วัน นับ แต่
วันที่ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นประกาศใช้ ต่อไปตามร่ างแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น ฯ ที่ ส ภา อบต.จะพิ จ ารณาเห็ น ชอบ ในวัน นี้ เป็ น
แผนงาน โครงการที่ดาเนิ นการจัดทางบประมาณ ในกรณี ขอ
จ่ายขาดเงิ นสะสม และจัดท าข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่ นสี่ ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ซึ่ งมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไ ขปั ญหาความเดื อ นร้ อ นของ
ประชาชน
นางพูมใจ ประทุมคา
นายก อบต.กวางโจน

- เรี ยนท่านประธานสภา ฯสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านตามที่ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ได้ช้ ีแจง ระเบียบฯแล้วนั้น ขอนาเรี ยนบันทึกหลักการและ
เหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดังนี้
- เหตุผลและความจาเป็ นในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน มีภารกิจสาคัญใน
การ พัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในส่ วนรวมให้ดีข้ ึน ได้อนุมตั ิประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น เนื่องจากการจัดทาโครงการ/
กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
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๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ยังไม่ครอบคลุมและมีความ
จาเป็ นเร่ งด่วนในการให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนใน
พื้นที่เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล จึงมีความ
จาเป็ นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อ
ดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนโดยส่ วนรวม
และเพื่อตอบสนอง แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้กบั
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ให้ดาเนิ นการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีข้ นั ตอนดาเนินการดังนี้
๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็ นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ร่ างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล สาหรับองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เพิ่ม เติ มหรื อเปลี่ ยนแปลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เพื่อให้ความเห็ นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจึงพิจารณา
อนุมตั ิและประกาศใช้ต่อไป
ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน จึงได้
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ นี้ ข้ ึนเพื่อให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ปั ญหาและความต้ อ งการของ
ประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจาเป็ นเร่ งด่วน
ทัน ต่ อ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน อี ก ทั้ง ใช้เป็ นกรอบในการ
พิ จ ารณาจัด สรรงบประมาณต่ อ ไป และการเพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ ป ระชาชนและองค์กรเป็ นสาคัญ บัญชี สรุ ป/รายละเอี ยด
โครงการพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่ น ท้อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจน
ด้านบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
-บัญชี ครุ ภณั ฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) มีเพิ่มเติมใน แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุ ภณั ฑ์
-รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
๑.๑แผนงานการศึกษา
๑.๒ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งหมดคือรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะขอให้ทางสภา
อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
-ส่ วนรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จัดทาร่ างให้ทุกท่านแล้ว
รายละเอียด ตามร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
นายสมบัติ หมูเ่ มือง
รอง นายก อบต. กวางโจน

- เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่าน รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริ หารทัว่ ไป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
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๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริ หารทัว่ ไป
๑.๑ แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริ หารทัว่ ไป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริ หารทัว่ ไป
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริ การชุมชนและสังคม

๑.๑ แผนงานการศึกษา
๑.๒ แผนงานสาธารณสุ ข
๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
๑.๒ แผนงานการเกษตร
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นางพูมใจ ประทุมคา
นายก อบต.กวางโจน

- เรี ยนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตาม
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีท้ งั หมด ๕ ส่ วน คือ ส่ วนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของตาบลกวางโจน
ส่ วนที่ ๒ สรุ ปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ส่ วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕)ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
จะนาเรี ยนไปทีละส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ ๑ สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของตาบลกวางโจน
สภาพทัว่ ไป ๑.ด้านศักยภาพ ที่ต้ งั และขนาดตาบลกวางโจน
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของอาเภอภูเขียว ห่างจาก
อาเภอไปตามทางสายภูเขียว-ชัยภูมิ เป็ นระยะทางประมาณ
๑๓ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ ๗๘.๖ ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่ มีพ้นื ที่ใหญ่เป็ น
อันดับที่ ๕ ของอาเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบ้านแก้ง
เทศบาลธาตุทอง ตาบลหนองตูม และตาบลหนองคอนไทย
อาณาเขต ตาบลกวางโจน มีอาณาเขตติดต่อกับตาบล/อาเภอ
ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลโอโล และตาบลบ้านเพชร
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ และตาบลหลุบคา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

19

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลบ้านเพชร ตาบลบ้าน
ดอน อาเภอภูเขียว และตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ลักษณะภูมิประเทศ ตาบลกวางโจนมีพ้ืนที่สูงทาง
ทิศตะวันตกและลาดต่าลงทางทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ นที่ดอนและเป็ นที่ราบลุ่ม ตามลาแม่น้ าพื้นที่บริ เวณภู
หยวกสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๗๒๕ เมตร
พื้นที่ที่ต่าที่สุดของตาบลอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ ๒๑๘-๒๖๕ เมตร
ลักษณะภูมิอากาศตาบลกวางโจน อยูใ่ นภูมิอากาศแบบ
มรสุ มเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ
ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
สภาพอากาศโดยทัว่ ไป มีอากาศหนาวจัดในฤดู
หนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลับ
กับอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน และจากการที่
ลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวันตก
เทือกเขาดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่กีดขวางลงฝนจากอิทธิ พลของลม
มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่ งผลให้ปริ มาณฝนตกไม่มาก
เท่าที่ควร และส่ วนที่ ๒,๓,๔ ท่านได้ศึกษามาก่อนแล้ว
และในส่ วนที่ ๔ มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
อยูใ่ นหน้า ๑๓๖
๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนา อยูใ่ นหน้า ๑๓๗
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๔.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาอยูใ่ นหน้า ๑๓๗
(สาหรับ อุดหนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
๔.๔ รายละเอียดโครงการพัฒนา อยูใ่ นหน้า๑๓๗
(สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด)
๔.๕ รายละเอียดโครงการพัฒนา อยูใ่ นหน้า๑๓๗
(สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ)
๔.๖ บุญชีครุ ภณั ฑ์ อยูใ่ นหน้า ๑๖๒
๔.๗ บุญชีสรุ ปโครงการพัฒนา อยูใ่ นหน้า ๑๖๖
ส่ วนบัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิม่ เติม ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดอยูใ่ นเล่มร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) และบัญชี
สรุ ปโครงการการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
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ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

ปี ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท)

รวม ๕ ปี

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

๑

๒,๔๐๐,๐๐๐

จานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ด้ านบริหารทั่วไป
๑.แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

๖

๑,๙๖๑,๐๐๐

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๔

๙๕,๐๐๐

๑๐

๒,๐๕๖,๐๐๐

๓.แผนงานการศึกษา

๕

๓๘๐,๐๐๐

๔.แผนงานสาธารณสุ ข

๑

๔,๙๐๐,๐๐๐

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์

๗

๖๙๐,๐๐๐

๖.แผนงานเคหะและชุมชน

๑

๑๐๐,๐๐๐

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑

๒๕๐,๐๐๐

๑๕

๖,๓๒๐,๐๐๐

๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๖๗

๖๕,๙๒๙,๐๐๐

๑๐.แผนงานการเกษตร

๑

๕๐,๐๐๐

รวม

๖๘

๖๕,๙๗๙,๐๐๐

รวม

๙๓

๗๔,๓๕๕,๐๐๐

๑

๒,๔๐๐,๐๐๐

๙๔

๗๖,๗๕๕,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๙๓

๗๔,๓๕๕,๐๐๐

๑

๒,๔๐๐,๐๐๐

๙๔

๗๖,๗๕๕,๐๐๐

รวม
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม

๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ด้ านการเศรษฐกิจ

ด้ านการดาเนินงานอื่นๆ
๑๑.แผนงานงบกลาง
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- ส่ วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล การติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ แนวทางการพิจารณาการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็ นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในหก
สิ บวัน นับแต่วนั ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เป็ นลาดับ
ต่อไป
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

นายทศพร แผ่นทอง
รองประธานสภา ฯ

นายศุภชัย วันทาเขียว
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

- เรี ยนท่านนายก สมาชิ กสภา ฯ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุก
ท่าน ตามที่ท่านนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล และท่านรอง
นายก ได้ช้ ี แจงรายละเอียดโครงการ/กิ จกรรม ที่จะขอให้ทาง
สภา อบต.พิจารณาเห็ นชอบ ในร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีสมาชิ กท่าน
ใดจะสอบถามรายละเอียดหรื อจะอภิปราย ขอเชิญครับ
-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอให้ ฝ่ ายบริ หาร และเจ้า หน้ า ที่ ช้ ี แจงในการจัด ท าแผน
ขั้นตอนการจัดทาแผน การเพิ่มเติมแผน การแก้ไขแผนพัฒนา
ให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอสอบถามการก่ อสร้ างถนนแอลฟั ล ติ ก (ถนนลาดยางทับ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ) จึ งขอความอนุ เคราะห์ ให้ท่ านสมาชิ ก
สภา ฯ ได้บ รรจุ ไ ว้ใ นแผนชุ ม ชน เพื่ อ ที่ จ ะน ามาบรรจุ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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นายสาเรี ยง เชื้ออ่อน
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔

นางฐิติพร แก้วพูล
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา อบต.กวางโจน

นางพูมใจ ประทุมคา
นายก อบต.กวางโจน

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอสอบถามในการจัดทาแผนพัฒนาของหมู่บา้ น ที่จะให้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บา้ น ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ให้ ทุ ก หมู่ บ ้า นส ารวจถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
เพื่อให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเดียวกัน
-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
เรื่ องถนนในหมู่บา้ นอยากให้จดั สรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นใน
การพัฒนา และนาเรี ยนให้ฝ่ายบริ หารได้จดั สรรงบประมาณ
อย่างเหมาะ ขอบคุณค่ะ

-เชิ ญฝ่ ายบริ หาร ได้ตอบขอซักถามและชี้ แจงในข้อ
ชักถามของสมาชิก ฯ ขอเชิญครับ

-ตามที่ ท่ านสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล
กวางโจนได้ถาม มานั้น สาหรับเรื่ องของการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่ นนั้น จะมีข้ นั ต่อในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น จะมี
ด้วยกันดังนี้
๑.การแก้ ไ ขแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ข้อ ๒๑ ให้ด าเนิ น การตาม
ขั้นตอนดังนี้
- เป็ นอานาจนายก
- ไม่ตอ้ งประชุม
- ทาบันทึกข้อความ และประกาศ
- แก้ไขคาผิด /ย้ายปี /ราคากลาง
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๒.การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้อ ๒๑/๑ ให้ดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนดังนี้
-ประชุมกรรมการพัฒนา
-อบต.ต้องประชุมสภาเห็นชอบ
-ประกาศ
-เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่ น ปริ มาณงาน
มากขึ้น / งบประมาณมากขึ้น
๓.การเพิ่ ม เติ ม แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น จะเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ข้อ ๒๒ ให้ดาเนิ น การตาม
ขั้นตอนดังนี้
-ประชุมกรรมการ (คณะกรรมการสนับสนุน
แผน /คณะกรรมการพัฒนาแผน ฯ)
-ประชาคมท้องถิ่น
-อบต.ต้องประชุมสภาเห็นชอบ
-ประกาศ
-เพิม่ โครงการที่ไม่เคยมีอยูใ่ นแผน
๔.การเพิ่มเติ ม / เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ นจะ
เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๒ ให้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
-อานาจนายก
-ไม่ตอ้ งประชุม
-ทาการบันทึกข้อความ
-อบต.ต้องประชุมสภาเห็นชอบ/ประกาศ
-ใช้กรณี โครงการพระราชดาริ /พระราชพิธี /
รัฐพิธี / นโยบายรัฐบาล /นโยบาย มท.
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นายสมบัติ หมูเ่ มือง
รองนายก อบต.กวางโจน

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ในนามคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ท่าน
สมาชิกสภาแต่ละหมู่บา้ นให้ตรวจสอบโครงการที่เสนอ
เพิ่มเติมของแต่ละหมู่บา้ น ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
เป็ นไปตามระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาในครั้งนี้ดว้ ย ขอบคุณครับ

นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา ณ อบต.กวางโจน

-เนื่ องจากขณะนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ประธานฯ ขอ
แจ้ง พักการประชุ ม และรับประทานอาหารเที่ยง แล้วประชุ ม
ต่อในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ องอื่นๆ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา ณ อบต.กวางโจน

- ตามที่ ท่านนายก อบต. และท่านรองสมบัติ ได้
ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอีก
หรื อไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม และจะขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน พิจารณา
เห็นชอบร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เพิม่ เติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
- ที่ประชุมมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจานวน ๓๑ ท่าน
ท่านใดเห็นชอบ ร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โปรดยกมือ
เห็นชอบ

จานวน

๓๑

เสี ยง

ไม่เห็นชอบ

จานวน

-

เสี ยง

ลา

จานวน

๒

เสี ยง

งดออกเสี ยง

จานวน

-

เสี ยง

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์-
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์
ประธานสภา ณ อบต.กวางโจน

-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ องอื่นๆ มีสมาชิก ท่านใดมี เรื่ อง
ซักถามอีก หรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายประจญ รอดแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอสอบถามเรื่ องการทิ้ งขยะมู ลฝอย และสถานที่ ทิ้งขยะมู ล
ฝอยขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกวางโจน จึ งขอความ
อนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิ กสภาทุกท่านได้ช่วยดูแล และกาชับ
ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาด้วย

นายบุญยัง โพธิ์ พรหม
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอขอบคุ ณ ฝ่ ายบริ ห าร เจ้าหน้ าที่ ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งในการ
จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง ซึ่ งบ้านโนน
ตุ่น หมู่ที่ ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกหนอง
อึ่ง จานวนสี่ แสนกว่าบาท ตามนโยบาล เพื่อแก้ไขปั ญหาภัย
แล้ง ของประชาชน จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอขอบคุ ณ ฝ่ ายบริ ห าร
ขอบคุณครับ

นายสาเรี ยง เชื้ออ่อน
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
แจ้งเรื่ องการขุดเจาะบ่ อบาดาลเพื่ อการเกษตร ซึ่ งในขณะนี้
กาลังดาเนินการอยูใ่ นหมู่ที่ ๑๔ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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นายโสภิญ กัญหาเขียว
ส.อบต.หมู่ที่ ๙

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
แจ้ง เรื่ อ งถัง ขยะมู ล ฝอยไม่ เพี ย งพอ จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรด
พิจารณาดาเนินการจัดหาต่อไป

นายประยงค์ ประชามอญ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓

นางพูมใจ ประทุมคา
นายก อบต.กวางโจน

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอขอบคุ ณ ท่ า นที่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อเพื่ อ พิ จ ารณา
แนวทางในการช่ วยเหลื อราษฎร กรณี นายดวงจันทร์ ธารา
รั ก ษ์ ราษฎรบ้ า นหนองกุ ง หมู่ ที่ ๑๓ ขอพระราชทาน
โครงการพัฒ นาแหล่ งน้ าบริ เวณพื้ น ที่ ตาบลกวางโจน เมื่ อ
วัน ที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นาย
กานดิ ษฎ์ สิ งหากัน หัวหน้าฝ่ ายประสานงานโครงการภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหลื อ ส านัก พระราชด าริ แ ละกิ จ การพิ เศษ
กรมป่ าไม้ พร้อมด้วยนายอาเภอภูเขียว นายนิ วฒั น์ สุ พจิตร
และหั ว น้ า ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้อ ง เข้า ร่ ว มประชุ ม ที่ ห้ อ ง
ประชุ มองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน และสถานที่ จะ
ดาเนินการโครงการ ฯ ในการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
- เรี ย นท่ า นประธานสภา ฯ สมาชิ ก สภาองค์ ก าร
บริ หารส่ วนต าบลกวางโจน หั ว หน้ า ส่ วนราชการ และ
ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ขอตอบข้อ ซัก ถาม ในเรื่ อ งการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ได้กาชับเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ใน
การจัดเก็บขยะ และการทั้งขยะเป็ นระยะและต่อเนื่ องอยูแ่ ล้ว
และเรื่ องการแก้ ไ ขปั ญหาภั ย แล้ ง ของเขตต าบล
กวางโจน ช่ ว งนี้ ได้ ด าเนิ นการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลและ
ประสานงานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเป็ นเบื้องต้นแล้ว เพื่อเป็ น
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชน แล้ว
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นายสมบัติ หมู่เมือง
รองนายก อบต.กวางโจน

-เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
ขอเสริ มท่ านนายก ในเรื่ องของนโยบายเป็ นปั จจัยส าคัญใน
การปฏิ บ ัติ ง าน และเป็ นแนวทาง ทิ ศ ทาง เป้ า หมายและ
ทิศทางในการดาเนิ นงาน ดังนั้นแล้ว จึ งนาเรี ยนให้ส มาชิ ก
สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลทุ ก ท่ า น ได้ด าเนิ น การตาม
ระเบี ยบ กฎหมาย และขอขอบคุ ณทุกท่าน ที่ได้เสี ยสละเวลา
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก ขอบคุณครับ

นายบรรจง แพรชัยภูมิ
ผูอ้ านวยการกองช่าง

- เรี ยนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกวางโจน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน หัวหน้าส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน
แจ้งแผนการด าเนิ น การ ตามนโยบายแก้ปั ญ หาภัย แล้ง ได้
ดาเนินการเป็ นบางส่ วนแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
-เงิ น ทุ น ส ารองส ารองปี ๒๕๖๒ มี ท้ ั ง หมด ๒๑
โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน ๒๐ โครงการ กาลัง
ดาเนินการจานวน ๑ โครงการ
-เงิ น จ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี ๒ ๕๖๓ (การ
แก้ ปั ญหาภั ย แล้ ง ประจ าปี พ.ศ. ๒ ๕๖๓) มี ท้ ั งสิ้ น ๑๙
โครงการ ดาเนิ นการแล้วเสร็ จเบิ กจ่ายจานวน ๙ โครงการ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ ขอซื้ อขอจ้าง จานวน ๗ โครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ
-เงิ น ตามข้อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
๒๕๖๓ มี ท้ งั หมด ๑๗ โครงการ โครงการดาเนิ นการแล้ว
เสร็ จ จานวน ๗ โครงการ โครงการอยู่ระหว่างการขอซื้ อ
ขอจ้าง จานวน ๑๐ โครงการ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรื อ

ประธานสภา อบต.กวางโจน

มีเรื่ องอื่นๆ ที่เสนอที่ประชุมอีกหรื อไม่ ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
ขอปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ชลอ บุญเพ็ง
(นายชลอ บุญเพ็ง)
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
ผูจ้ ด/บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..........นายเจริ ญ กองศรี ….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริ ญ กองศรี )
(ลงชื่อ)………นายสมพิศ ผมเวียง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพิศ ผมเวียง)
(ลงชื่อ).........นายบุญยัง โพธิ์ พรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญยัง โพธิ์ พรหม)
(ลงชื่อ)..........นางกานดา บุญคาภา........เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นางกานดา บุญคาภา)
ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์ ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม
(นายธี รศักดิ์ ภิญโญยงค์)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
วันที่ ๖ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

