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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ ที่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

เรื่อง เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑-๒) 

 

 

 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว                                                     กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                                                              ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                               จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

             ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑    

เรียน  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน/ปลัด อบต.กวางโจน 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน     ๑     ฉบับ 

           ๒.ประกาศก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ   จ านวน     ๑  ฉบับ 

  ๓.บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว     จ านวน     ๑  ชุด 

  ๔.รายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑-๒)    จ านวน     ๑  ชุด     

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ 

๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ ที่ตอ้งขอมติที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน   และให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สามารถปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นัน้  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงเรียนท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/

๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป 
 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

-กิจการสภา 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  คร้ังที่  ๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   วันศุกร์  ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

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 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑-๒) 

  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ /๒๕๖๔  คร้ัง  ๑ 

วันศุกร์  ที่  ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………………….. 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑-๒)  

ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ลา 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ  กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 เจริญ  กองศรี 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ 2 สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 2 ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ 3 สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ 4 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 4 ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๐ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 5 สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๑ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๒ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สมพิศ  ผมเวียง 

๑๓ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ 8 บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๔ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ 8 นันทนา  ดาวช่วย 

๑๕ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๖ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๗ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ 10 สมาน  นอ้ยปัญญา 

๑๘ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ 10 ประยูร  บุสธรรม 

๑๙ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ 11 ฐิติพร  แก้วพูล 

๒๐ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ 11 กานดา  บุญค าภา 

๒๑ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 12 สียา  มีแก้ว 

๒๒ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ 12 ทองด ี ประสานเชือ้ 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๓ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ทศพร  แผน่ทอง 

๒๔ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ประยงค์  ประชามอญ 

๒๕ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ณเรศน์  ถารี 

๒๖ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ส าเรยีง  เชือ้อ่อน 

๒๗ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 15 ศุภชัย  วันทาเขียว 

๒๘ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ 15 เมตร  นิลบรรพต 

๒๙ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ 16 จริะ  ดาโสม 

๓๐ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ 16 พินจิ  อุปมัย 

๓๑ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 

๓๒ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ 18 บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๓ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ 18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๔ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ชลอ  บุญเพ็ง 

    

    
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑    
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ 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. ลา 

๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

5 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

6 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

7 นายนิกร  มาละ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ ฯ นิกร  มาละ 

8 นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

/ล าดับที.่...... 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๙ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัด ล าไพ  ทีดินด า 

๑๐ นางสาวสุดารัตน ์ โสภี นิตกิร สุดารัตน์  โสภี 

๑๑ นายคมสันต์  วรรณศรี นักวิชาการเกษตร คมสันต์  วรรณศรี 

๑๒ นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว ผูช่้วยนักวิเคราะห์ ฯ เกียรตพิงษ์  รอดแก้ว 

๑๓ นางภัทรภรณ์  อุตชี นักวิชาการเงินและบัญชี ภัทรภรณ ์ อุตชี 

๑๔ นางนงลักษณ์ บุญมาตย์  นักตรวจสอบภายใน นงลักษณ์ บุญมาตย์ 

๑๕ นายศรนรินทร์  มังคลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ศรนรินทร์  มังคลา 
 

เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มาพร้อมกัน

แล้วและครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลาก าหนดการ นายชลอ บุญ

เพ็ง  เลขานุการสภาฯ ให้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม

พร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายทศพร  แผ่นทอง รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายทศพร  แผ่นทอง   

ประธานที่ประชุม       -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

สมัยสามัญสมัยที่ ๒/256๔ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ ที่ 1๔ พฤษภาคม 256๔    

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/เสนอเพื่อทราบ 

5.1.เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

5.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑-๒) 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายทศพร  แผ่นทอง   

ประธานที่ประชุม  - ประธานที่ประชุม คณะผู้บริหารสมาชิกาสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจนทุกท่านตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย

ที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ 1๔ พฤษภาคม  256๔ ที่ได้ส่งให้

สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้อง

หรอืไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป 

นายเจรญิ  กองศรี  

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพ ขอใหท้ี่ประชุม

ช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ขอ้ความที่ตกหล่นหรอืข้อความที่ไม่ถูกต้องไปที

ละหน้าไปพร้อมๆกันครับ    

นายทศพร  แผ่นทอง   

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมเห็นเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องแล้ว จึงขอ

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/

256๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ 1๔ พฤษภาคม 256๔ ท่านใดเห็นชอบ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมอืครับ  

  

ที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

นายทศพร  แผ่นทอง    - มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานที่ประชุม  

  

ที่ประชุม    -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

  

นายทศพร  แผ่นทอง   

ประธานที่ประชุม  -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหารและท่านสมาชิก

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 
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นางพูมใจ  ประทุมค า   

นายก อบต.กวางโจน  -เรียนประธานที่ประชุม ท่าน สมาชิกสภาทุกท่านจากประชุม

หัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอภูเขียว และจังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจ้งให้ท่าน

สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้  

๑.เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ซึ่งเป็นช่วงของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐) ซึ่งตามระเบียบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔   

๒.เรื่องการจัดท าแผนชุมชน /แผนหมู่บ้าน ซึ่งทางส านักงานพัฒนา

ชุมชนอ าเภอภูเขียว จะได้ออกประชุมการจัดท าแผนประจ าปีเพื่อรวบรวม

เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก าหนดภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นี ้

ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

๓.เรื่องมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ ให้ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้

ทราบถึงมาตรการการป้องกันด้วย 

๔.เรื่องการจัดท าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ซึ่งจะเป็นไปตามไตรมาส ตามแผนด าเนนิการประจ าปี 

 นายชลอ  บุญเพ็ง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  -เรื่องจากศาลจังหวัดภูเขียว ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารโครงการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ต่าง ๆ ของประชาชน  เพื่อให้

ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลขา่วสาร จงึประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

นายนิกร  มาละ 

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ ฯ  -เรื่องการรายงานข้อมูลผู้ยากไร้ประสบปัญหาทางด้านสังคม โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนจะได้ออกแผน เพื่อลงพื้นที่ติดตามให้

ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  -เรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๐๔-๑ กันยายน ๒๕๐๕ ให้ประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนรับ

เบี้ยยังชีพที่กองสวัสดิการและสังคม ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๒๘  กันยายน 

๒๕๖๔  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เสนอเพื่อทราบ 

นายทศพร  แผ่นทอง  

ประธานที่ประชุม  -ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอพิจารณา/เสนอเพื่อทราบ 

5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1.1 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

256๔ ขอให้ผู้บริหารได้ด าเนินการรายงานต่อไป  

 นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑-๒)  

 รายงานรายจ่าย  รายได้จัดเก็บเอง   

๑.ภาษีอากร      จ านวน  ๕,๒๐๒.๘๔   บาท 

 ๒.ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  ๔๓,๒๗๔   บาท 

 ๓.รายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  ๒๓,๓๗๔.๒๘   บาท 

 ๔.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๒๖,๐๒๐  บาท 

 ๕.รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน   ๒๗๓,๑๕๐.๔๘  บาท 

 ๖.ภาษีจัดสรร    จ านวน ๑๑,๓๘๗,๒๘๑.๖๙ บาท

๗.เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน ๒๓,๔๕๕,๕๔๕.๒๕ บาท 

-ส่วนรายรับรายจ่ายไตรมาส ๑-๒จะขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง 

เป็นผู้รายงานต่อสภา ฯ  

นางนอ้มนรศิรา  หมูโ่สภณ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง   -รายรับ  ไตรมาส ๑ จ านวน  ๑๗,๘๘๐,๗๗๙.๒๑ บาท 

 ๑.ภาษีอากร      จ านวน       ๒๐   บาท 

 ๒.ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  ๑,๙๘๙   บาท 

 ๓.รายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  ๒,๖๗๐   บาท 

 ๔.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๑๑,๔๕๐  บาท 

 ๕.รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน   ๑๐,๕๐๐  บาท 

๖.รายได้จากทุน    จ านวน  -    บาท 

 ๗.ภาษีจัดสรร    จ านวน ๔,๘๘๔,๕๐๔.๗๑ บาท  

 ๘.เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน ๑๒,๙๖๙,๖๔๕.๕๐ บาท 

 ๙.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จ านวน    -  บาท 

  -รายจ่าย  ไตรมาส ๑ จ านวน  ๑๑,๑๙๒,๗๕๕.๙๔  บาท 

 ๑.งบกลาง    จ านวน  ๔,๗๘๘,๕๒๓  บาท 

 ๒.เงินเดอืน (ฝา่ยการเมอืง)  จ านวน     ๙๖๗,๕๙๐  บาท 

 ๓.เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)  จ านวน  ๓,๔๘๕,๙๘๕  บาท 
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 ๔.ค่าตอบแทน    จ านวน        ๘๕,๖๖๐  บาท 

 ๕.ค่าใช้สอย    จ านวน ๑,๑๗๙,๓๗๗.๗๑  บาท  

 ๖.ค่าวัสดุ    จ านวน     ๖๐๒,๔๗๖.๒๖  บาท 

 ๗.ค่าสาธารณูปโภค      จ านวน       ๕๘,๑๔๓.๙๘  บาท 

 ๘.ค่าครุภัณฑ ์    จ านวน    -  บาท 

 ๙.ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  - บาท 

 ๑๐.รายจ่ายอื่น    จ านวน  - บาท 

 ๑๑.เงินอุดหนุน    จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 

-รายรับ  ไตรมาส ๒ จ านวน  ๒๒,๕๕๖,๖๖๖.๓๓ บาท 

 ๑.ภาษีอากร      จ านวน  ๕,๑๘๒.๘๔   บาท 

 ๒.ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  ๔๑,๒๘๒ บาท 

 ๓.รายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  ๑๕,๓๐๔.๒๘   บาท 

 ๔.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๑๔,๕๗๐  บาท 

 ๕.รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  ๒๖๒,๖๕๐.๙๘  บาท 

๖.รายได้จากทุน    จ านวน  -    บาท 

 ๗.ภาษีจัดสรร    จ านวน ๖,๕๐๒,๗๗๖.๙๘ บาท  

 ๘.เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน ๑๒,๙๖๙,๖๔๕.๕๐ บาท 

 ๙.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จ านวน  ๕,๒๒๙,๐๐๐ บาท 

  -รายจ่าย  ไตรมาส ๒ จ านวน  ๒๑,๑๘๙,๒๔๘.๙๖  บาท 

 ๑.งบกลาง    จ านวน  ๕,๖๔๘,๓๐๘.๖๐  บาท 

 ๒.เงินเดอืน (ฝา่ยการเมอืง)  จ านวน     ๙๖๗,๕๙๐  บาท 

 ๓.เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า)  จ านวน  ๓,๔๐๙,๙๘๗  บาท 

 ๔.ค่าตอบแทน    จ านวน        ๑๓๓,๘๙๕  บาท 

 ๕.ค่าใช้สอย    จ านวน ๑,๒๑๒,๖๔๐.๔๓  บาท  

 ๖.ค่าวัสดุ    จ านวน     ๗๔๐,๘๖๘.๖๘  บาท 

 ๗.คา่สาธารณูปโภค      จ านวน     ๑๕๗,๕๓๓.๗๑  บาท 

 ๘.ค่าครุภัณฑ ์    จ านวน    ๑,๐๖๓,๓๐๕ บาท 

 ๙.คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน    ๕,๔๕๓,๐๐๐ บาท 

 ๑๐.รายจ่ายอื่น    จ านวน        ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๑.เงินอุดหนุน    จ านวน   ๒,๒๐๒,๑๒๐  บาท 

โครงการที่เบิกจา่ยตามไตรมาส ๑-๒ มีดังนี ้

 ๑.โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 ๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่ 

 ๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 
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 ๔.โครงการดับเพลิงขั้นตน้และอพยพหนีไฟ 

 ๕.โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) 

 ๖.โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 

 ๗.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลกวางโจน 

 ๘.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ

 ๙.โครงการวันผูสู้งอายุปูชนียบุคคลต าบลกวางโจน 

 ๑๐.โครงการสร้างจิตส านึกปกป้องสถาบันส าคัญของชาตเิพื่อสร้างความ 

      สมานฉันท์ 

 ๑๑.โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ตา้นยาเสพติด 

 ๑๒.โครงการประเพณีลอยกระทง 

 ๑๓.โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมตามวิถีพุทธ 

 ๑๔.จัดซื้อรถยนต์นั่งสี่ประต ู

 ๑๕.โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   -สอบถามเรื่องงบประมาณแต่ละปี การแผนด าเนินงาน อยากให้

สมาชิกทุกท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของประชาชนเป็นหลัก  ต้องจัดล าดับ

ความส าคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงขอน าเรียนให้ เป็น

แนวทางปฏิบัติ 

นายทศพร  แผ่นทอง     

ประธานที่ประชุม   - ตามที่ท่านนายก อบต.กวางโจน และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้รายงาน  

เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามไตรมาส ๑-๒ 

เป็นอันครบถ้วนแล้ว  

 

มตทิี่ประชุม  -มตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายทศพร  แผ่นทอง     

ประธานที่ประชุม   - ในวาระอื่นๆมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรอืไม่ขอเชญิครับ  

 

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  -ขอสอบถามเรื่องของถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของต าบล

กวางโจน ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝน จึงอยากให้ท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านได้
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ตรวจสอบถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนว่ายังสัญจรได้

ตามปกติหรือไม่  แต่ถ้ายังใช้การไม่ดี เป็นอุปสรรคในการสัญจร ควรจัดท า

หนังสือ เส้นทางที่ เป็นปัญหา เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    และ

มลภาวะของขยะมูลฝอย อยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้

ทราบถึงขั้นตอนในการก าจัดด้วย และการทิง้ขยะตามที่สาธารณะต่าง ๆ ให้

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยควรก าจัดให้ถูกวิธีด้วย  

นายบุญยัง  โพธิ์พรม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -เรื่องการจัดท าแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน อยากให้ประสานเน้นย้ า

กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า เพื่อจัดท าแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

เพราะว่าเป็นหัวใจหลักในการจัดท างบประมาณ เป็นแผนงาน เป็นทิศทาง

ในการปฏิบัติ งานของทุก  ๆ  งาน จึงให้ท่ านสมาชิกทุกท่ านได้ เห็น

ความส าคัญเป็นล าดับแรกด้วย 

  -เรื่องโรคไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้

เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถือปฏิบัติตามนโยบาย 

สวมใส่หน้ากาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เพื่อเป็นการป้องกัน 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -เรื่องระบบประปาหมู่บ้าน  หมูที่ ๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้

ด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

และขอสอบการในการบริหารกิจการน้ าประปาทั้งสามหมู่บ้าน การผลิตน้ า 

ค่าไฟฟ้า  รายรับรายจ่าย ซึ่งค่างค่าไฟฟ้ามาโดยตลอด    

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   -ขอประท้วงเรื่องของการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เป็นเรื่อง

ของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่ข้าพเจ้าไม่

อยากให้น ามาพูดในที่ประชุมแห่งนี้   อยากให้น าเรื่องนี้ไปประชุมในระดับ

หมู่บ้าน ตกลงให้รู้เรื่องในระดับหมู่บ้านก่อนค่อยมายื่นญัตติที่ประชุมสภา

ต่อไป รูปแบบคณะกรรมการน้ าประปาหมู่บ้าน เพราะว่าท่านน าเรื่อง

ประปาเข้ามาทุกครั้งเลยเวลามีการประชุม  ให้แก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน

ก่อน ถ้าไม่มีทางแก้ปัญหาแล้วก็ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

ผูด้ าเนนิการตอ่ไป 
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นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -เรื่องน้ าในช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง  จึงอยากให้ทุกท่านได้แจ้งให้ประชาขน

ทราบด้วยว่า ควรค านงึถึงพชืผลที่ปลูกที่ใชน้้ าน้อยด้วย 

  -เรื่องการลอกคลอง อยากให้ทุกท่านได้บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาล าน้ าคูคลอง  และเรื่องของมาตรการการ

ป้องกันโควิด ๑๙ ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบด้วย

ถึงมาตรการ วิธีการให้ทุกท่านได้ทราบด้วย 

นายศรนรนิทร์  มังคลา 

เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข   -แจ้งของของการเก็บขยะ ขอประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูล

ฝอย ซึ่งการเก็บขยะ ขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านสมาชิกได้แจ้งให้

ประชาชนได้ทราบด้วยว่าการคัดแยกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ เศษ

กระเบื้อง เศษวัสดุก่อสร้าง ควรด าเนินการเอง เพราะว่ารถเราไม่สามารถ

จัดเก็บได้ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้ทราบด้วย  และ

เรื่องของถังขยะ  ถึงทางกองสาธารณสุขได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นประจ าทุก

ปีอยู่แล้ว อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จะพยายามให้

จัดสรรให้ครบทุกหมู่บ้าน  และเรื่องของโรคระบาดไข้เลือดออก ซึ่งในช่วงนี้

เป็นฤดูฝนก็จะเป็นช่วงออกพ่นหมวกควัน ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์อีก

ช่องทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 

นางสาวกรรณกิาร ์ ดเิรกโภค 

รองปลัด อบต.  -เรื่องโครงการพระราชด าริ ปี ๒๕๖๔โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  

โครงการส่งเสริมด้านไอโอดีน  ซึ่งแจ้งให้ทุกหมู่บ้านส่งโครงการเสนอกอง

สาธารณสุขมาด้วย เพื่อจัดสรรงบประมาณจัดท าโครงการตอ่ไป 

นายคมสันต ์ วรรณศรี 

นักวิชาการเกษตร  -เรื่องของการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ ซึ่งทางเพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัด

ชัยภูมิ ได้ด าเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ดังนั้น

จึงขอให้ท่านได้แจ้งเกษตรกรติดต่อรับได้ที่ส านักงานเพาะพันธุ์กล้าไม้

จังหวัดชัยภูมิ  และเรื่องการปลูกต้นไม้วันวิสาขาบูชา เรื่องของศูนย์การ

เรียนรู้การเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี คลองหลวง  และ
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เรื่องของมาตรการช่วยเหลือการเกษตรที่มีผลกระทบโควิด ซึ่งสามารถกู้ยืม

ของกลุ่มเกษตรกร ส่วนรายละเอียดใหต้ิดต่อสอบถามส านักงานเกษตรหรือ

กับข้าพเจ้าก็ได้  และเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แจ้งประชาสัมพันธ์

ให้ตดิต่อสอบถามกับข้าพเจ้าได้ เพื่อเป็นการประสานต่อครับ  

นายโสภญิ  กัณหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙  -เรื่องถนนท่วมขังสายข้างวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเสนอให้ฝ่ายบริหาร

ช่วยแก้ไขปัญหาถนนสายดังกล่าวด้วย  

 

นายสงกรานต์  ธารารักษ์ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   -เรื่องประสานงานการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองกุง ถึงต าบล

ธาตุทอง ซึ่งทางหมู่บ้านท าหนังสือมาแล้วสอบถามว่าติดขัดเรื่องไหน จึงน า

เรียนสอบถาม  

นายประยงค์ ประชามอญ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -เรื่องยาเสพติดฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบวัยรุ่น

ที่มั่วสุมดว้ย   

นายสียา  มีแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  -เรื่องถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน อยากให้ฝ่ายบริหาร

ช่วยแก้ไขถนนเส้นบ่อขยะ และเส้นทางบ้านหนองแวง  สายนามอ ฝากฝ่าย

บริหารด้วยและขอความอนุเคราะหด์ าเนินจัดสรรงบประมาณด้วย ขอบคุณ

ครับ 

นายสมฤทธิ์  รันตนประทุม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘   -เรื่องของน้ าท าการเกษตรของเกษตรแปลงใหญ่ ขอบคุณฝ่าย

บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกษตรกรชาวต าบลกวางโจน ดีใจมาก เป็น

ประโยชน์มาก ขอบคุณครับ 

นายพินิจ  อุปมัย 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  -เรื่องของถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน การสัญจรไปมา

ของพี่น้องล าบากมาก  จึงฝากฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรร

งบประมาณในการจัดท าโครงการด้วย ขอบคุณครับ 
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นายทศพร  แผ่นทอง      

ประธานที่ประชุม  -เชญิฝา่ยบริหารตอบข้อซักถาม 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน

ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องตา่ง ๆ และข้อเสนอแนะ ผลการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เรื่องของถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่ง

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อพัฒนา 

การซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตรเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว   และเรื่องของ

ร่องระบายน้ า และคูคลองส่งน้ า  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว  จึงให้ผู้น าร้องของเข้ามา  และอยากให้สมาชิกทุก

ท่านได้น าโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบปิด คือแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 

ซึ่งจะได้ผลพอสมควร จึงอยากให้ทุกท่านได้น าโครงการนี้มาบรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยเพื่อได้จัดสรรงบประมาณต่อไป  และเรื่องการ

ประสานงานถนนสายบ้านหนองกุง –ต าบลธาตุทอง  ได้จัดท าหนังสือ

ประสานเรียบร้อยแล้ว และเรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ได้ประชาสัมพันธ์เป็นประจ าอยู่แล้ว  ในการคัดแยกขยะในการ

จัดทิ้ง  จึงให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 

นายสมบัติ  หมูเ่มือง 

รองนายก ฯ  -เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ า ซึ่งเป็นปัญหาของบ้านบัวพักเกวียนทั้ง ๓ 

หมู่ เป็นปัญหาทุกปี  ซึ่งคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ในช่วงนั้นจะมีมติให้

จา้งผูดู้แลน้ าประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท   และผมเสนอ

เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมติวันเป็นอันตกไป ต่อมาได้เชิญคณะกรรมการ

ประปาประชุมครั้งที่ ๒  จึงมีมติให้จ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งข้าพเจ้า

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนั้น และสรุปค่าใช้จ่าย ทั้ง ๒๔ เดือน ที่ผ่าน

มา รายรับ หมู่ที่ ๑ บ้านบัวพักเกวียน เก็บได้ประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐ 

บาท หมู่ที่ ๑๒ บ้านบัวพักเกวียน เก็บได้ประมาณเดือนละ ๗,๒๐๐ บาท 

และหมู่ที่ ๑๑ บ้านทองส าราญ  เก็บได้ประมาณเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท  แต่

ละเดือนต้องซื้อสารส้มเดือนละ ๗,๗๐๐ บาท  คลอรีน ๑,๐๐๐ บาท  
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ค่าแรงงานเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท และค่าคณะกรรมการฯ  ๑,๕๐๐ บาท  

ซึ่งข้าพเจ้าจึงน าข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพื่อขึ้นค่าน้ าจาก ๗ บาท เป็น ๘ บาท  

ซึ่งแต่ละเดือนขาดทุนประมาณ ๑,๕๐๐ บาท  ซึ่งเงินทุนส ารองในการจ่าย

ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารตา่ง ๆ ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีมติยืมเงิน

วัดบัวบาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ  ซึ่งในขณะนี้ยังค้างค่าไฟฟ้าอยู่

ประมาณ ๓๕,๐๐๐ กว่าบาท  เพราะฉะนั้นแล้ว จึงอยากให้ท่านสมาชิกทั้ง

สามหมู่บ้านและคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้ช่วยเหลือและหาทางออก

ร่วมกันท าเพื่อประชาชน   

นายชลอ  บุญเพ็ง 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ

สมาชิกสภาฯ  ที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้

การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สิน

ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ

การด ารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ร่วม

รับผิดชอบบริหารกิจการและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วย

ตนเอง  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕  และมาตรา ๘๘ แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และมาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจงึออกระเบียบ  โดยมี ๒ รูปแบบ คือ ๑การบริหารโดย

คณะกรรมการบริหารกิจการประปา การบริหารรูปแบบดังกล่าวนี ้เป็นการ

บริหารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการและการ

บ ารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปามาจากการเลือกตั้งจากผู้ใช้น้ า มีวาระการด ารงต าแหน่ง

อย่างชัดเจน  โดยคณะกรรมการ ฯ นี้มีหน้าที่บริหารกิจการประปาให้

สามารถบริการน้ าสะอาดได้อย่างเพียงพอตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  และดูแล
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ควบคุมการผลิตน้ าประปาอย่างครบวงจรโดยไม่ได้พึ่งพางบประมาณจาก

ส่วนของรัฐบาล รูปแบบที่ ๒ การบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอน

ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐบาลแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือ เทศบาล อบต. และอบจ. ดังนั้น การบริหารกิจการประปาจึง

อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารกิจการ

ประปาจะได้รับการแต่งตั้งหรอืเลือกตั้งให้มีหน้าที่บริหารกิจการประปาเพื่อ

บริการน้ าสะอาดได้อย่างเพียงพอตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  รวมทั้งดูแลควบคุม

การผลิตน้ าประปาอย่างครบวงจร  โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น   

  -ส่วนของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ เป็นเรื่องของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน ซึ่งจะชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร

กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ 

การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  ข้อ  ๑๖ กิจกรรมประปาหมู่บ้านเป็น

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมอบให้คณะกรรมการ

ด าเนินการบริหารจัดการ ข้อ ๒๑ กรณีที่ส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสีย

ให้ถือเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เว้นแต่

กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายจนเกิดความสามารถ

ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  ให้ถือเป็นหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจาณาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้

ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ  และข้อ  ๒๒ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บ ารุงรักษาแหล่งน้ าดิบของระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาดและ

มีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ าประปาของกิจการประปาหมู่บ้านเสมอ  

จงึขอแจง้ให้ทราบ ตามระเบียบข้างตน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
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นายทศพร  แผ่นทอง      

ประธานที่ประชุม  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องอื่นๆ ที่เสนอที่

ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุม 

และเสนอแนะต่อที่ประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/

๒๕๖๔ 
 

ปิดประชุมเวลา  1๔.๕๐ น.  

 

ชลอ  บุญเพ็ง 

(นายชลอ  บุญเพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                      ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

              (ลงช่ือ)    นายเจรญิ  กองศรี ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายเจรญิ  กองศร)ี                                    

 

           (ลงช่ือ)  นายสมพิศ  ผมเวียง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                         (นายสมพิศ  ผมเวียง)            

                     

          (ลงช่ือ)  นายบุญยัง  โพธิ์พรหม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 

 

         (ลงช่ือ)  นางกานดา  บุญค าภา  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                                 (นางกานดา  บุญค าภา)    

  

       ขอรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒/256๔  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  1๔ พฤษภาคม  256๔  

 

                    (ลงช่ือ)     นายทศพร  แผ่นทอง      ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายทศพร  แผ่นทอง) 

                                   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                     วันศุกร์  ที่  1๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 


