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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยวสิามญัที ่๓/๒๕๖๒ ครัง้ที่ ๒ 

ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบด ีที่ ๓๑  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๑ เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒ เรื่องขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์   

 

 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว                                                     กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                                                              ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                               จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

            ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒    

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน     ๑     แผน่ 

           ๒.ประกาศก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ   จ านวน     ๑  แผ่น 

  ๓.บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว     จ านวน     ๑  ชุด 

  ๔.รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน     ๑  ชุด  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ก าหนดการประชุมสมัยวิสามัญ  ที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ 

๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม  - ๔ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการตามภารกิจหนา้ที่ ที่ตอ้งขอมติที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   และใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล สามารถปฏิบัติหนา้ที่และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นัน้  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงเรียนท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๓๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป 
 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

    ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 
 

       (นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 
 

-กิจการสภา 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

 

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  คร้ังที่  ๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   วันพฤหัสบดี  ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

******************** 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

๑................................................................................................ 

๒................................................................................................ 

๓................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    ...................................................................................................  

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เรื่องกระทู้ถาม 

    ..................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    ................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

   ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑.๑ เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๑.๒ เรื่องขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์   

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

    ๑. ................................................................................................... 

๒. ................................................................................................... 

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  คร้ังที่  ๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๓๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เรื่อง พิจารณาการจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    เรื่อง ขอใช้ทีส่าธารณประโยชน์ 

……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ลา 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ เจริญ  กองศรี 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ทองมว้น กันหาเขียว 

๑๐ ว่าง ส. อบต.หมูท่ี่ ๕  

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ ว่าง ส. อบต.หมูท่ี่ ๗  

๑๕ ว่าง ส. อบต.หมูท่ี่ ๗  

๑๖ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๗ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ นันทนา  ดาวช่วย 

๑๘ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๙ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๒๐ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๑ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๒๒ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 

๒๓ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ กานดา  บุญค าภา 
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 ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๔ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

๒๕ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๖ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๗ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

๒๘ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ส าเรยีง  เชือ้อ่อน 

๒๙ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๐ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๓๑ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ จริะ  ดาโสม 

๓๒ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๓๓ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๔ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๕ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๖ นายประยงค์  ประชามอญ เลขานุการสภาฯ ประยงค์  ประชามอญ 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

    
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมู่เมอืง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาลี 

๕ นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

๖ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๗ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

๘ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัด ล าไพ  ทีดินด า 

๙ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

๑๐ นางจันทร์หอม  หอมวงษ์ เจ้าพนักงานการเงนิ จันทร์หอม  หอมวงษ์ 

๑๑ นางภัทรภรณ์ อุตชี นักวิชาการการเงินและบัญชี ภัทรภรณ ์อุตชี 
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

กวางโจน มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้

เวลาก าหนดการ  นายประยงค์  ประชามอญ  เลขานุการ

สภา ฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุม

พร้อมทั้งกล่าวเชิญ   นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน                            -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน สมัยวิสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒  

ครั้งที่  ๒ วันพฤหัสบดี ที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่

จะแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                คร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

๕.๑. เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้น

ของประชาชนตามประกาศอ าเภอภูเขียว เรื่อง ก าหนดสมัย

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
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รายงานขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลกวางโจน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เนื่องจากมี

ความจ าเป็นเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  อ าเภอพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๖ (๓) นายอ าเภอ 

ภูเขียว จงึประกาศก าหนดเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

ครั้งที๓่/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ตุลาคม–๔พฤศจกิายน  

๒๕๖๒  มีก าหนด ๑๕ วัน ณ หอ้งประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒        

นายนิวัตน์  สุพจิตร นายอ าเภอภูเขียว 

 ๕.๒ เรื่องขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ 

๒. เรื่องการลาหรอืขาดการประชุมสภา ของสมาชิกสภา

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูระเบียบเรื่องของการลาด้วย  

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน     - คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนทุกท่านตามส าเนารายงานการประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์  ที่  ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบ

ข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้

แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  
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นายเจรญิ  กองศรี         

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ที่

เคารพ ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ ที่

ตกหล่นหรือข้อความที่ไม่ถูกต้องไปทีละหนา้   
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์        

ประธานสภาฯ  -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้

ถูกต้องแล้ว จงึขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยวสิามัญ สมัยที่ ๓/

๒๕๖๒ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่   ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  

โปรดยกมอื    
 

ที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      

ประธานสภาฯ      -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

   
 

ที่ประชุม     - ไม่ม ี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - ในระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

ทางผู้บริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้

ทราบหรอืไม่ 
 

ที่ประชุม     - ไม่ม ี - 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                              

ประธานสภา อบต.กวางโจน                     -ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑.เรื่องพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน

ของประชาชนขอให้ผูบ้ริหารได้ด าเนินการชีแ้จงเหตุผล

ความจ าเป็นและรายละเอียดต่อไป   

นางพูมใจ  ประทุมค า    

นายก อบต.กวางโจน  - เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และ

ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ขออนุญาตให้

ผูอ้ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชีแจงระเบียบ 

นางน้อมนรศิรา  หมู่โสภณ  

ผูอ้ านวยการกองคลัง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๑“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้

จา่ยเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น ภายใต้

เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการ

บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืกิจการที่ 

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองสว่น

ท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร  

ปกครองสว่นท้องถิ่นแตล่ะประเภท ตามระเบียบแล้ว 
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(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อกี ร้อยละสิบของ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีนัน้ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น  

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จา่ยเงินสะสมแล้ว องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่

ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน

สะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ

คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ

ในระยะยาว ” ทั้งหมดคือระเบียบของการพิจารณา

จ่ายขาดเงินสะสมฉบับล่าสุด และรายงานสถานการ

คลั งขอ ง  อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ลป ระจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

นางนอ้มนรศิรา  หมูโ่สภณ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  -ส าหรับเรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชย.

๐๐๒๓.๕/๑๑๗๓๓ ลว.ที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  ตามที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่า รัฐบาล

มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยก าหนดมาตรการ

หลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน

เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน 

และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการ

ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย ๕ ด้าน   
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๑.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

๒.ด้านการสรา้งความเข็มแข็งใหชุ้มชน 

๓.ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 

๔.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๕.ด้านการศึกษา   

และอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้นให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงนิสะสมไปใช้จ่าย กาเบิก

การตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสา

ธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะ

ทางการคลังและต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จา่ยเงนิสะสมต่อ

สภาท้องถิ่นภายใน วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ เท่านั้น 

-ในรายละเอียดของ เงนิสะสมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ยอดเงนิสะสม  ๑๔,๗๒๗,๓๕๐.๙๙ บาท  

  -หัก เงินส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์  

จ านวน  ๑,๔๗๒,๗๓๕.๙๙ บาท 
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  -เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และรายจ่าย

ประจ า ๓ เดือน ๑,๔๐๐,๐๐๐ X ๓  เดือน  รวมเป็นเงิน  

๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  -เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

๑,๔๕๒,๐๐๐ X ๓ รวมเป็นเงิน ๔,๓๕๖,๐๐๐ บาท 

  รวมเงินทั้งสิน้  ๑๐,๐๒๘,๗๓๕.๙๙ บาท   

  - ย อ ด เงิ น ส ะ ส ม ที่ ส า ม า ร ถ จ่ า ย ข า ด ได้ 

๔,๖๙๘,๖๑๕ บาท 

นางพูมใจ  ประทุมค า    

นายก อบต.กวางโจน  - ในขณะนี้ พื้นที่ต าบลกวางโจน ประชาชนที่ได้รับ

ความเดือนร้อนอย่างมาก ซึ่งทางผู้น าชุมชนได้ส่งหนังสือ

ขอความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนมายัง อบต.กวางโจน 

จ านวน ๑๘ หมู่บ้านเพื่อให้ อบต.ช่วยแก้ไขปัญหาความ

เดือนรอ้น ในด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค หรอืถนน เพื่อ

แก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนในพืน้ที่ ซึ่ง ทางผูบ้ริหาร ได้

ตรวจสอบเงนิงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน จากกองคลัง แล้วว่าในงบประมาณที่ตัง้รับ และ

ตั้งจา่ยไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ นั้นยังมาไม่เพียงพอ  จงึมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ขอให้สภาพิจารณาเพื่อจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาขนได้ทันตามความตอ้งการของ

ประชาชน รายละเอียดโครงการ จ านวน ๑๙ โครงการ   

รวมเป็นเงิน  4,545,000.-บาทรายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1 

บ้านบัวพักเกรียน จ านวน  246,000.-บาท 

โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่ 
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น้อยกว่า 6 นิ้ว  มีความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร จ านวน  

2  บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า

ขนาด  1.5  แรง  และตอ่เชื่อมระบบไฟฟ้า  จ านวน 1 

ระบบ พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ า ท่อ PVC  ขนาด  2  นิ้ว 

ช้ัน 8.5  มีความยาวจ านวน  160 เมตรตามรายละเอียดที่

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน  

   ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565 ) เพิ่ม   

เต็มฉบับที่ 1  หนา้ที่ 113 ข้อที ่42 

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  

บ้านโนนทอง  จ านวน  250,000.-บาท 

โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้องกว่า 6 นิ้ว  มีความความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร และ

ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  มีก าลังการผลิต

ไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า               

3,000 วัตต์  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น   (พ .ศ .2561-2565 ) 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนา้ที่  11  ข้อที ่ 43 

3) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้าน

หนองคร้อ  จ านวน  230,000.-บาท 

โดยด าเนินการก่อสร้างหอถังสูงขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  

3.00  เมตร  สูง  10 เมตร  พร้อมเชื่อมต่อระบบจ่ายน้ า เข้า

หมูบ่้านและระบบไฟฟ้า  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.  2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น   (พ .ศ .2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  113  ข้อที ่ 44 
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4)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  

บ้ าน ก วาง โจน   จ าน วน   245,000.-บ าท       โด ย

ด าเนนิการก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  มี

ก าลังการผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อย

กว่า  3,000  วัตต์  พร้อมวางท่อส่งน้ าลงบ่อน้ ามีความยาว

ไม่น้อยกว่า  660 เมตร  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น   (พ .ศ .2561-2565 ) 

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  114  ข้อที่  45 

5)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  5  

บ้านดอนจ าปา  จ านวน  240,000.-บาทโดยด าเนินการ

ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  มีก าลังการ

ผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 3,000 

วัตต์  พร้อมต่อเชื่อมระบบสูบน้ า  ตามรายละเอียดที่

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด  

-เป็นไปตาม  พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น   (พ .ศ .2561-2565 ) 

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  114  ข้อที่  46 

6)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  

บ้านหนองกุง  จ านวน  250,000.-บาท  โดยด าเนินการ

ก่อสร้างหอถังสูงกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  3.00  สูง  10  

เมตร  พร้อมต่อเชื่อมระบบจ่ายน้ า เข้าหมู่บ้านและระบบ

ไฟฟ้า  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น   (พ .ศ .2561-2565 ) 

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  114  ข้อที่  47 
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7)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

บ้านหนองปอแดง จ านวน 250,000.-บาท โดยด าเนินการ

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 

นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตรและก่อสร้างระบบสูบ

น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีก าลังการผลิตไฟฟ้าของระบบ

เซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า3,000 วัตต์ พร้อมวางท่อส่งน้ า

ลงบ่อน้ า ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565 ) 

เพิ่มเติมฉบับที่1  หนา้ที่  114  ข้อที่  48 

8)   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

บ้านโนนตุ่น จ านวน 239,000.-บาทโดยด าเนินการเจาะ

บ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย  6  นิ้ว มีความ

ลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร และก่อสร้างฐานรองรับหอถัง  

ขนาดกว่า  3.60  เมตร  ยาว 3.60  เมตร พร้อมต่อเชื่อม

เข้าระบบประปาหมู่บ้านและเชื่อมระบบไฟฟ้า  ตาม

รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565) 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนา้ที่ 115  ข้อที่  49 

9)   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

บ้านสวนอ้อย จ านวน  210,000.-บาทโดยด าเนินการเจาะ

บ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  6 นิ้ว มี

ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร  จ านวน 1 บ่อ พร้อมขยาย

เขตท่อจ่ายน้ า ท่อ PVC ขนาด  2  นิ้ว ช้ัน  8.5  มีความ

ยาวไม่น้อย กว่า  1,100  เมตร  ตามรายละเอียดที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด  
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 -เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537  

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ .ศ .2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที ่ 115  ข้อที่  50 

10)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

บ้านนาล้อม จ านวน 250,000.-บาทโดนด าเนินการเจาะ

บ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  มี

ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตรและก่อสร้างหอถังสูง  

ขนาดกว้าง  2.00 เมตร  ยาว 3.00 เมตร  พร้อมขยายเขต

ท่อจ่ายน้ า  ท่อ  PVC  ขนาด 2 นิ้ว  ช้ัน 8.5  มีความยาวไม่

น้อย 200 เมตร  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

 -เป็ น ไปตามแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565) 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนา้ที่ 115 ข้อที่ 51 

 11)   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองสแบง  หมู่  11  บ้าน

ทองส าราญ  จ านวน  230,000.-บาทโดยด าเนินการขุด

ลอกหนองสแบง ขนาดกว้าง 50  เมตร  ยาว  90  เมตร  

ขุดให้ลึกจากสภาพเดิม  1.50  เมตรSLOPE  1 : 2  มีพื้นที่

ขุดลอกไม่น้อยกว่า  4,500 ตารางเมตร  มีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า6,147  ลบ .ม. พร้อมน าดินไปทิ้งเกลี่ยเรียบ  

ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565) 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หนา้ที่  115 ข้อที ่ 52 
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12) เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน

บัวพักเกรียน จ านวน 230,000.-บาท โดยด าเนินการเจาะบ่อ

บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 6  นิ้ว มีความลึกไม่

น้อยกว่า 60 เมตร   จ านวน  2 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า

ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด 1.5 แรง จ านวน 2 เครื่อง และเป่าล้า 

บ่อบาดาลเดิม จ านวน 2 บ่อ งานขยายเขตท่อจา่ยน้ า  

PVC ช้ัน 8.5 ขนาน 2 นิ้ว มีความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 200 

เมตร ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า   จ านวน 1 ระบบ ตามรายละเอียดที่

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565) 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 116 ข้อที่ 53 

13)   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองไผ่สาธารณะ หมู่ที่  13  

บ้านหนองกุง  จ านวน  250,000.-บาท โดยด าเนินการขุด

ลอกหนองไผ่  ขนาดกว้าง  60  เมตร  ยาว  70  เมตร  ขุด

ให้ลึกจากสภาพเดิม  1.5 เมตรSLOPE  1 : 2  มีพื้นที่ขุด

ลอกไม่น้อยกว่า  4,200 ตารางเมตร  มีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า  5,742  ลบ.ม.พร้อมน าดินไปเกลี่ยเรียบ  ตาม

รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (2561-2565) เพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 หนา้ที่ 116 ข้อที่ 54 

14)   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรังปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน

หนองกุง จ านวน 230,000.-บาทโดยด าเนินการเจาะบ่อ

บาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  6  นิ้ว  มี

ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตรจ านวน  2  บ่อ  พร้อมติด

เครื่องสูบน้ าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า  ขนาด  1.5 แรง  และ

ต่อเช่ือมระบบไฟฟ้าส่วน  1  ระบบ  พรอ้มขยายเขตท่อจ่าย 
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น้ า  ท่อ  PVC  ขนาด  2  นิ้ว  ช้ัน  8.5  มีความยาวไม่น้อย

กว่า  500  เมตรตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565 ) 

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  116  ข้อที่  55 

15)   เพื่อจ่ายค่าขุดลอกหนองสะเดา หมู่ที่ 15 บ้านหนอง

สะเดา จ านวน 230,000.-บาทโดยด าเนินการขุดลอก

หนองสะเดา  ขนาดกว้าง  50  เมตร  ยาว   90  เมตร  ขุด

ให้ลึกจากสภาพเดิม 1.50  เมตร  SLOPE  1 : 2  มีพื้นที่ขุด

ลอกไม่น้อยกว่า  4,500  ตารางเมตร  มีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 5,742 ลบ.ม.  พร้อมน าดินไปทิง้เกลี่ยเรียบ  ตาม

รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  116  ข้อที ่ 56 

16)   เพี่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

บ้านใหม่เทพประทาน จ านวน 240,000.-บาท  โดยด าเนินการ

ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   มีก าลังการ

ผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า  3,000  

วัตต์  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  117  ข้อที่  57 

17) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  17  

บ้านโนนจ าปาทองจ านวน  250,000.-บาท โดยด าเนินการ 
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เจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  6  นิ้ว  

มีความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร  และก่อสร้างระบบสูบ

น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  มีก าลังการผลิตไฟฟ้าของ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 3,000  วัตต์ตาม

รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ .สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็ น ไปตาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น   (พ .ศ .2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  117  ข้อที่  58 

18)   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 

บ้านกวางโจน จ านวน 250,000.-บาท โดยด าเนินการเจาะบ่อ

บาดาล ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว มีความลึก

ไม่น้อยกว่า 60  เมตร  และก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสง

อาทิต มีก าลังการผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อย

กว่า 3,000  วัตต์  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนก าหนด 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  117  ข้อที่  59 

19)  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

จ านวน 18 สายทาง จ านวน 225,000.-บาทโดยการจ้าง

เหมาเครื่องจัก (รถเกรด) ปรับเกรดผิวจราจร ถนนผิว

จราจรหินคลุก ถนนผิวจราจรดินลูกรัง ถนนผิวจราจรดิน

ถม เข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในต าบล จ านวน 18 หมู่บ้าน 

ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ก าหนด 

-เป็นไปตาม  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ.2537 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ .ศ.2561-2565 )  

เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา้ที่  159 ข้อที่  23 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนได้เรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอพิจารณา

อนุมตัจิ่ายขาดเงนิสะสม ทั้ง ๑๙ โครงการ มีสมาชิกท่านใด

จะสอบถามหรอือภปิราย ขอเชญิ 

  นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  -ในส่วนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน   ปีนี้จ่ายขาดเงินสะสม ๒  ครั้ง เฉลี่ยหมู่บ้านละ 

๘๐๐,๐๐๐  บาท   ปริมาณงานได้น้อยแต่ปริมาณ

งบประมาณ เพิ่ มขึ้ น   ขอฝากในคราวต่ อ ไปจัดสรร

งบประมาณในคราวเดียวกัน 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  - ใน รายล ะ เอี ย ดต่ า ง  ๆ  ขอ งค า ชี้ แ จ งขอ ง

ผู้ อ าน วยก ารกอ งคลั ง  ใน ส่ วนพิ จ ารณ าจ่ าย ขาด

งบประมาณปี ๒๕๖๓ ส่วนหนึ่งได้มาจากงบประมาณปี 

๒๕๖๒ ขอพูดถึง ยอดงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒  ภายใน ๓ เดือน  ไตรมาสแรกมีผลกระทบไหม  

ทั้งสงสัยพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่แล้วรวมจ่าย

เดือนไหน  ตั้งขอสังเกตว่าการตั้งงบประมารพิจารณาจ่าย

ขาดเงนิสะสมไม่มีความชัดเจน และขอพูดถึงงบประมาณปี 

๒๕๖๓ ในส่วนหมู่ที่ ๑ เรื่องระบบประปาให้ระบุชัดเจนกว่า

นี้ได้หรือไม่ ในการเจาะไปแล้วมีผลกระทบข้างเคียงกับหมู่

ที่ ๑๑ และหมู่ที่๑๒  หรือไม่  และเพิ่มเรื่องของการกันทรุด

ด้วย  

นายบุญยัง  โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -ทั้ง ๑๙  โครงการมีบางหมู่มีความแตกต่างและ

โครงการที่  ๑๙ เฉลี่ยให้ทั้ ง ๑๘ หมู่บ้านได้หรือไม่  มี

งบประมาณคงเหลือหรอืไม่ และขอเพิ่มให้ทุกหมูบ่้าน 
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นายทศพร   แผน่ทอง       

ส อบต.หมูท่ี่ ๑๓  - เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านคณะ 

ผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอ

อภปิราย  ตามพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมงบประมาณ

ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นข้อความเก่าระเบียบหรอืรายละเอียด  

ข้อกฎหมาย เราใช้ฉบับไหน เพราะด้วยความเป็นหว่ง และ

ข้อตัง้ขอสังเกตอีกว่า งบประมาณที่ตัง้ไว้สี่ลา้นกว่าบาท ที่

เหลือสามารถจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมได้หรอืไม่ และ

โครงการปรับเกรดถนน เป็นโครงการที่ประชาชนมคีวาม

พึ่งพอใจเป็นอย่างมาก  อยากเสนองบประมาณเพิ่มในส่วน

นี ้และโครงการก่อสร้างฝาย ไม่มีในการจัดท างบประมาณ 

ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้ ขอให้ท่านได้พิจารณาเรื่อง 

ฝาย ด้วย  

นางพูมใจ  ประทุมค า       

นายก อบต.กวางโจน                                 - ตอบข้อซักถามและท าความเข้าใจกับสมาชิกทุก

ท่าน ได้ซักซ้อมแล้วว่างบประมาณมีดว้ยกันสามส่วน คือ 

๑.ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 ๒.เงินทุนส ารองสะสม 

 ๓.เงินจ่ายขาดเงินสะสม   ซึ่งงบประมาณทั้งสามไม่

สามารถน ามารวมเป็นงบประมาณเดียวกันได้ แตใ่น

เหตุการณป์ีนี้ เกิดภาวะภัยแล้งลุ่นแรง  จึงขอใช้ระเบียบ

การจา่ยเงิน ขอ้ ๘๗ ส่วนเงินทุนส ารองจะใช้ระเบียบข้อ 

๘๙ เงินสะสมใหก้ันเงนิไว้ที่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เงนิเดือน

พนักงานกันไว้ที่ ๓  เดือน และเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ผู้

พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  และขอตอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ ท่าน

สามารถน ามาใช้ต่อเนื่องกันได้ แตไ่ม่สามารถน า

งบประมาณมารวมในคราวเดียวกันได้  และส.อบต.หมู่ที่ 

๘  และหมูท่ี่ ๑๓ มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนเรื่องของน้ าอุปโภค บริโภค 
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นายสมบัติ  หมู่เมอืง 

รองนายก อบต.  -ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ในเรื่องการจ่ายพิจารณา

จา่ยขาดเงนิสะสมโดยเฉลี่ยหมูบ่้านละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

คณะผู้บริหารมีการประชุมในการพิจารณาอย่างละเอียด

และถูกตามระเบียบในการใช้จ่ายเงิน และเปิดโอกาสให้   

ส.อบต.เป็นผู้ตรวจสอบในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ความลึกบ่อในการขุดเจาะ

บ่อบาดาล และกันทรุดบ่อบาดาลให้ระบุให้ชัดเจน 

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง  -ในการขุดเจาะบ่อบาดาล ต้องดูแตล่ะพืน้ที่ ซึ่งจะ

มีสภาพพื้นที่ไม่เหมอืนกัน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  โดย

เฉลี่ยในการขุดเจาะราคาจะแตกต่างกันตามภูมปิระเทศ ใน

ส่วนของโครงการปรับเกรดถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตรถ้า

หากสภา เพิ่มในส่วนโยธาก็จะเป็นการช่วยเหลือปัญหา

ความเดือดรอ้นของประชาชนได้อย่างเพิ่มขึน้ 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - ตามที่คณะผูบ้ริหาร ได้ชีแ้จงและตอบข้อซักถาม 

สมาชิกไปแล้วนั้น ขอปิดอภิปราย และจะขอมติที่ประชุมใน

การพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ จ านวน ๑๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๙๘,๖๑๕

บาท หรอืไม่ 
 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาชน จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ

เป็นจ านวนเงิน ๔,๖๙๘,๖๑๕บาท (ผู้ เข้าร่วมประชุม 

จ านวน  ๓๒  คน) 

 

 



23 
 

 

อนุมัต ิ  จ านวน  ๓๒  เสียง 

ไม่อนุมัต ิ จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    -  เสียง 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ๕.๑.๒ เรื่องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งตามนโยบาลของรัฐบาล  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นางพูมใจ  ประทุมค า       

นายก อบต.กวางโจน    - ขออนุญาตให้ผูอ้ านวยการกองช่าง นายบรรจง  

แพรชัยภูมิ เป็นผู้ชีแ้จง 

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ  

ผูอ้ านวยการกองช่าง    - ขออนุญาตชีแ้จงเรื่องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและ

คุ้มครองป้องกันที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส าหรับพลเมืองใชร้่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓   ตามความใน

หมวด ๓  การใชป้ระโยชน์ ข้อ ๗ นายอ าเภอและองค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นไม่มอี านาจใช้ หรอืยินยอมให้บุคคล 

อื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดินส าหรับ

พลเมอืงใชร้่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ก าหนด   ซึง่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีความ

จ าเป็นที่จะขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เพื่อด าเนินการเจาะ

บ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.บ้านบัวพักเกวียน  หมูท่ี่ ๑ หนองพอก

สาธารณประโยชน์ ตามหนังสอืส าคัญที่หลวง เลขที่ ชย 

๐๑๔๗ ทีด่ินเลขที่ – ระวาง รูปถ่ายทางอากาศหมายเลข  
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๕๔๔๑IV แผนที่๑๕๕ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ ๑ 

ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ 

– งาน ๗๕ ตารางวา 

 ๒.บ้านบัวพักเกวียน  หมูท่ี่ ๑ หนองบัวพักเกวียน

สาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญที่หลวง เลขที่ ๕๙๕๗ 

ที่ดนิเลขที่ – ระวาง–หมูท่ี่ ๑ ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

จังหวัดชัยภูมิ มีเนือ้ที่ ๑๖๓ ไร่ ๓ งาน ๘๐  ตารางวา 

 ๓.บ้านบัวพักเกวียน  หมูที่ ๑ หนองบัวพักเกวียน 

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ชย ๑๘๘๙ ที่ดนิเลขที่ 

๒๖๕  ระวาง ๕๔๔๑ IV ๐๒๐๒  มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ 

๓ งาน  ๘๓ ตารางวา 

 ๔.บ้านโนนทอง  หมูท่ี่ ๒ หนังสอืส าคัญที่หลวง

เลขที่ ชย ๑๐๐๒ ที่ดนิเลขที่ – ระวาง  รูปถ่ายทางอากาศ

เลขที่ ๕๔๔๑ I แผนที่ ๑๕๕  เนือ้ที่ประมาณ –ไร่ –งาน 

๘๐ ตารางวา 

 ๕.บ้านหนองกุง หมู่ที่๖หนองกุงสาธารณประโยชน์  

หนังสือส าคัญที่หลวง เลขที่ ๔๖๔๖๐ ที่ดนิเลขที่ – ระวาง 

๕๔๔๑ ID  แผน่ที่ ๑๖๗ เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่ –งาน 

๓๗.๘ ตารางวา 

 ๖.บ้านหนองปอแดง  หมูท่ี่ ๗ ดอนปู่ตา

สาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 

๐๓๖๖  ที่ดนิเลขที่ ๒๙ ระวาง ๕๔๔๑ ID ๐๖๐๒ – ๕ เนื้อ

ที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา 

 ๗.บ้านโนนตุน่ หมู่ที่ ๘ ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านโนนตุ่น 

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ๒๔๗๗๐ ที่ดนิเลขที่ –

ระวาง – เนือ้ที่ประมาณ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๒๗.๙ ตารางวา 
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 ๘.บ้านสวนออ้ย  หมู่ที่ ๙ หนองทุ่ม

สาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 

๐๓๖๔  ที่ดนิเลขที่ – ระวาง รูปถ่ายทางอากาศ ๕๔๔๑ IV 

แผ่นที่ ๑๖๘ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ – งาน ๙๙ ตารางวา   

 ๙.บ้านดอนจ าปาหมู่ที่ ๕ หนองสาธารณประโยชน์ 

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่  ๑๙๙๐๐ ที่ดนิเลขที่ 

๗๐ ระวาง ๕๔๔๑ I ๐๘๐๐  ๕๔๔๑ I  ๑๗๐  เนือ้ที่

ประมาณ ๑๙  ไร่ ๑  งาน  ๔๑.๕  ตารางวา  

นายเจรญิ กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ประเด็นการขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะ

การขุดเจาะบ่อบาดาล เช่นบ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ไม่มี

เอกสารสิทธิ จะมีระเบียบในการช่วยเหลืออย่างไร ฝาก

คณะผูบ้ริหาร รวบรวมเอกสารสิทธิที่สาธารณประโยชน์

รวมรวมเป็นเอกสารส าคัญไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดท าประโยชน์ต่อไป                         

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงระเบียบ

การขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ แล้ว ตอ่ไปจะขอมตทิี่ประชุม

ให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ 

 

มตทิี่ประชุม   -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - เนื่องจากขณะนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้วประธานฯ 

ขอแจ้ง พักการประชุม และรับประทานอาหารเที่ยง แล้ว

ประชุมตอ่ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมี 

เรื่อง ซักถามอีก หรอืไม่ 

  - สอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ของ

หมู่ที่ ๑๗  ได้ด าเนินการถึงไหน ช่วยเร่งๆด าเนินการด้วย  

และประสานรถปรับเกรดถนนในการซ่อมแซมถนนเข้าสู้

พืน้ที่การเกษตรให้เร่งด่วน 

 

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  - สอบถามเรื่องรูปหมู่ของสมาชิกสภา ที่แจ้งจะ

เป็นของที่ระลึก ด าเนนิการถึงไหนแล้ว 

 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   - สอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณนีจ้ะด าเนนิการได้ช่วงไหน 

 

นายทองด ี ประสานเช้ือ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  - สอบถามโครงการออมวันละบาท ได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการชุดใหมใ่นช่วงไหน 

 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  - ชี้ แจงส่ วนของรูปที่ ระลึ กด า เนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มอบให้ และตอบขอซักถามของ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล ต้องรอหนังสือ

ตอบรับ อนุญาตขุดเจาะจากนายอ าเภอ ถึงจะด าเนินการ

ได้  
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นายสมบัติ  หมูเ่มือง 

รองนายก อบต.  -ตอบเป็นภาพรวมในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 

เนื่องจากบุคลากรในส่วนนี้ไม่พอในการออกซ่อมแซม และ

ตอบข้อซักถามของ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรื่องกองทุนวันละ

บาท ยังไม่น าเข้าสู่ระบบ คาดว่าในสัปดาห์ต่อไปจะนัด

ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สว่นเป็นวันไหนจะแจ้งให้

ทราบอีกครั้ง 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน                       - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่อง

อื่นๆ ที่เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี.... ขอขอบคุณ   

สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม  

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.  
 

ประยงค์  ประชามอญ 

(นายประยงค์  ประชามอญ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

             (ลงช่ือ)..........นายเจรญิ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายเจริญ  กองศรี)                                    

 

          (ลงช่ือ)………นายสมพิศ  ผมเวียง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                    (นายสมพิศ  ผมเวียง)            

                     

         (ลงช่ือ).........นายบุญยัง  โพธิ์พรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 

 

        (ลงช่ือ)..........นางกานดา   บุญค าภา........เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                             (นางกานดา   บุญค าภา)    
 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที ่๒  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 

                   (ลงช่ือ)   ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                    วันพฤหัสบดี  ที ่ ๓๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


