-สาเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล
นายนิยม หาญแท้
นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ
นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม
นายถนัด สะท้าน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายสุนิกร หมู่อาพันธ์
นายพินิจ สวัสดิ์ศรี
นายประมวล เขียงเขียว
นายสาเนียง ขวัญมา
นายสุรศักดิ์ ผลจาเริญ
นายสม โนมขุนทด
นายวิชัย พลธรรม
นายสังวร สวนจันทร์
นายบุญมี ถาวงกลาง
นายชมัด น้อยเวียง
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี
นางลาดวน เค้าโนนกอก
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง
นายสงกรานต์ บุปผา
นางวงค์เดือน แสนแก้ว
นายประหยัด แสงสวัสดิ์
นายบุญเลิง หมู่หมื่นศรี
นายนิคม ทักษิณสิทธิ์
นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12
สมาชิกสภา อบต. ม.13
สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.14

ลายมือชื่อ
นิยม หาญแท้
ปิ่นแก้ว แก้วศิริ

หมายเหตุ

สถิต จันทร์ขามป้อม

ถนัด สะท้าน
สาเร็จ แซ่ปึง
สุนิกร หมู่อาพันธ์
พินิจ สวัสดิ์ศรี
ประมวล เขียงเขียว
สาเนียง ขวัญมา
สุรศักดิ์ ผลจาเริญ
สม โนมขุนทด
วิชัย พลธรรม
สังวร สวนจันทร์
บุญมี ถาวงกลาง
ชมัด น้อยเวียง
สุวรรณ์ รักษาภักดี
ลาดวน เค้าโนนกอก

มงคล กู้ภูเขียว
สถาปนกร ยศรุ่งเรือง

สงกรานต์ บุปผา
วงค์เดือน แสนแก้ว
ประหยัด แสงสวัสดิ์
บุญเลิง หมู่หมื่นศรี
นิคม ทักษิณสิทธิ์
วิเชียร พงษ์จันทร์
สุระพล เหมือนสันเทียะ

-2ผู้เข้าประชุม
ที่
27
28

ชื่อ – สกุล
นายจักรี พิมล
นายเชิงชาย ฦาชา

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ม.15
สมาชิกสภา อบต.ม.16

ลายมือชื่อ
เชิงชาย ฦาชา

หมายเหตุ
ขาด

29
30
31

นายอุดม วรรณจงคา
นายแสวง พรมหญ้าคา
นายโยธิน กระแสกุล

สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.18

อุดม วรรณจงคา
แสวง พรมหญ้าคา
โยธิน กระแสกุล

ตาแหน่ง
นายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด

ลายมือชื่อ
สุรัตน์ จันทราศรี
สุรจิตร ปิยานุรักษ์
ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
สุรัมภา แก้วเบ้า
พิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
สุภัทร ประมูล
สมควร คลังระหัด
อานนท์ ทักษิณสิทธิ์
วิชญาดา กระจ่างศรี
สมัย ยศรุ่งเรือง
จตุพล ยศรุ่งเรือง
พุฒ ผลช่วย
ประยูร บุญลับ
ทวี นาบารุง
อดุลย์ กองทองนอก
ประมวล สกุลจร
มนตรี กู้ภูเขียว
เตือนใจ กาลังเหลือ
พัชรินทร์ กระจ่างศรี
กองขัน กาไรเงิน
เสถียร ฦาชา

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
หนูเจน พรมเดื่อ
อโณทัย ป้อมปริยานนท์
หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ
ณัฐวรรณ พลนิกาย
ผู้ช่วยนักวิเคราห์นโยบายและแผน
ชัย ได้พร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
ดาด ยศรุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
คาสิงห์ จิตประทุม

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ จันทราศรี
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์
นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
น.ส.สุรัมภา แก้วเบ้า
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสุภัทร ประมูล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
นางสาววิชญาดา กระจ่างศรี
นายสมัย ยศรุ่งเรือง
นายจตุพล ยศรุ่งเรือง
นายพุฒ ผลช่วย
นายประยูร บุญลับ
นายทวี นาบารุง
นายอดุลย์ กองทองนอก
นายประมวล สกุลจร
นายมนตรี กู้ภูเขียว
นางเตือนใจ กาลังเหลือ
นางพัชรินทร์ กระจ่างศรี
นายกองขัน กาไรเงิน
นายเสถียร ฦาชา

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
ประชาชน

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
22
23
24
25
25
26
27

ชื่อ – สกุล
นายหนูเจน พรมเดื่อ
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์
นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ
น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย
นายชัย ได้พร
นายดาด ยศรุ่งเรือง
นายคาสิงห์ จิตประทุม

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
จพง.ธุรการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผช.จนท.ธุรการ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นายอพิเชษฐ์ ฦาชา
นายอ็อด ชูประยูร
นายณัฐพล คาเหลือง
นางรัชนี พิมพ์สวรรค์
นางสุชาดา แสงกุดเลาะ
นางสวิน คลังภูเขียว
น.ส.ตรีรัก วงค์โสภา
น.ส.เจนจิรา เพชรสูงเนิน
นายสุดยื้อ ฦาชา
นายประยูร บุญลับ
นายบุญมี คงม่วงหมู่
นางสนิท ยุคะลัง
นายเพทาย ไตรเสนีย์
นางมยุรี ยงขามป้อม
นางณฐพน สายทอง
น.ส.ณัฐริชา กู้ภูเขียว
น.ส.ศุภลักษณ์ สมอาจ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
ผช.พนักงานป้องกัน
ผช.การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นักศึกษา ฯ
นักศึกษา ฯ
กานัน ต.กุดชุมแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
ผช.จพง.ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

อพิเชษฐ์ ฦาชา
อ็อด ชูประยูร
ณัฐพล คาเหลือง
รัชนี พิมพ์สวรรค์
สุชาดา แสงกุดเลาะ
สวิน คลังภูเขียว
ตรีรัก วงค์โสภา
เจนจิรา เพชรสูงเนิน
สุดยื้อ ฦาชา
ประยูร บุญลับ
บุญมี คงม่วงหมู่
สนิท ยุคะลัง
เพทาย ไตรเสนีย์
มยุรี ยงขามป้อม
ณฐพน สายทอง
ณัฐริชา กู้ภูเขียว
ศุภลักษณ์ สมอาจ

/เมื่อถึงเวลา 09.30 น………..

-4เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาทั้งหมด 31 คน เข้าประชุม จานวน 30 คน ขาด 1 คน คือ
นายจักรี พิมล มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 44 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม หาญแท้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างและ
การตั้ง วัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563)
- สมาชิกสภาท่านใด จะแก้ไข เพิ่มเติม ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างและการตั้ง
วัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
- อ้างถึงหนังสือ หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือรับที่ 2224/2563 องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดชุมแสง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเข้าที่ประชุมสภา เห็นว่ามีความ
จาเป็นและสาคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงบรรจุเข้าระเบียบที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
เสนอญัตติได้นาเสนอหลักการและเหตุผล

-5นายประมวล สกุลจร

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน
หมู่บ้าน เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัดตามรายละเอียดดังนี้
กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายประมวล สกุลจร บ้านเลขที่ 127 หมู่ 14
บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทารายงาน
และเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ เพื่อสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแล
ของสานักงานปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ บ้านโนนชุมแสง
หมู่ 14 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 4 ไร่ 43 ตารางวา
เพื่อการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงขอ
นาเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.1 มลภาวะทางเสียง
- วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าที่มีความจาเป็นเท่านั้น เช่นการ
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจาปี หรือมีงานสาคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้น
และจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายกาหนเพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.2 การกาจัดขยะ มูลฝอย
- วัดจัดให้มีการกาจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่ที่
เป็นพลาสติก ขยะที่เป็นพิษ ออกต่างหาก นาไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือทาลาย อย่างถูกวิธี
เพื่อไม่ให้เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
1.3 ความเป็นระเบียบของวัด
- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน ติดประกาศไว้ ให้รับทราบทั่วกัน
สาหรับพระภิกษุสามเณรที่พานักอยู่ที่วัด มีบทลงโทษ สามารถบังคับใช้ได้ สาหรับ

พระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในวัด จนทาให้ประชาชนเกิด
ความเดือดร้อนราคาญ
- มีประกาศ ข้อห้าม ในการนาสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยที่วัด ทาให้เกิด
ภาระแก่วัด หากพบเห็น มีบทลงโทษปรับ และให้นาสัตว์เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง
เพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัดประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการของวัดจะไม่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง
- บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส และ
ผู้ปกครองหมู่บ้าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา และคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลเหล่านี้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงและเพื่อความมั่นคงของชาติ

-62. ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เช่น การเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน เช่น ประชุมประจาเดือนหมู่บ้านประชาคม
หมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
3. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน
3.1 การสร้างความสามัคคี
- วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนทรายเข้าวัด วันผู้สูงอายุ สรงน้าพระ
สรงน้าผู้ใหญ่ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีแครอบครัว แก่ครอบครัว และชุมชน
- วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน ผ้าป่า ในเทศกาลกฐิน และเทศกาลวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา
4. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 การรักษาสิ่งแวดล้อม
- วัดจัดให้มีการกาจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่เป็น
พลาสติก ขยะที่เป็นพิษ ออกต่างหาก นาไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือทาลายอย่างถูกวิธี เพื่อ
ไม่ให้เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
4.2 การบาบัดของเสียและขยะ
- ห้องสุขา ใช้ระบบบ่อพักบาบัดน้าเสีย ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ
- ใบไม้กวาดกองทาปุ๋ยหมัก
5. มีความเหมาะสม จาเป็นต้องมีศาสนสถาน
5.1 ความจาเป็น
- เนื่องจากบ้านโนนชุมแสง หมู่ 14 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน เพื่อ
ประกอบศาสนกิจประจาหมู่บ้าน
5.2 ความเหมาะสม

- เหมาะสมสาหรับการสร้างวัด ตั้งวัด สถานที่ตั้งวัด ไม่เบียดเบียนที่ดินของ
ประชาชน อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระพุทธได้
สะดวก ปลอดภัย

-7นายมนตรี กู้ภูเขียว

– ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เรื่องดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว เพื่อให้การ
ดาเนินการ จัดตั้งวัด ตามขั้นตอน จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการต่อไป
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ - ส.อบต. หมู่ 14 เป็นสานักสงฆ์ แต่ยังไม่ได้เป็นวัดที่ถูกต้อง เห็นด้วย สมควรจัดตั้งวัด
นายสาเร็จ แซ่ปึง
- ส.อบต. หมู่ที่ 1 ตามที่ได้รับเอกสาร มีจุดประสงค์และเป้าหมาย ในการจัดตั้งวัดป่า
ศิลารัตน์ เห็นด้วย ที่จะมีวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
นายสาเนียง ขวัญมา - ส.อบต. หมู่ที่ 4 เห็นด้วยในการเสียสละที่ดินและมีความหวังในการจัดตั้งวัด
และเห็นด้วยจุดวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี - ส.อบต. หมู่ที่ 7 เห็นด้วย ในวัตถุประสงค์ ขอจัดตั้ง วัดป่าศิลารัตน์ตามขั้นตอนขอให้
ติดตามอย่างจริงจัง ให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบ
ประธานสภาฯ
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
26 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้สร้างและจัดตั้งวัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง
ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ
- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)..สถิตย์ จันทร์ขามป้อม..ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..พินิจ สวัสดิ์ศรี..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)...สถาปนิกร ยศรุ่งเรือง...ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..นิคม ทักษิณสิทธิ์..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง)
(นายนิคม ทักษิณสิทธิ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..นิยม หาญแท้....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้)
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง

-สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล
นายนิยม หาญแท้
นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ
นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม
นายถนัด สะท้าน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายสุนิกร หมู่อาพันธ์
นายพินิจ สวัสดิ์ศรี
นายประมวล เขียงเขียว
นายสาเนียง ขวัญมา
นายสุรศักดิ์ ผลจาเริญ
นายสม โนมขุนทด
นายวิชัย พลธรรม
นายสังวร สวนจันทร์
นายบุญมี ถาวงกลาง
นายชมัด น้อยเวียง
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี
นางลาดวน เค้าโนนกอก
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง
นายสงกรานต์ บุปผา
นางวงค์เดือน แสนแก้ว
นายประหยัด แสงสวัสดิ์
นายบุญเลิง หมู่หมื่นศรี
นายนิคม ทักษิณสิทธิ์
นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12
สมาชิกสภา อบต. ม.13
สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.14

ลายมือชื่อ
นิยม หาญแท้
ปิ่นแก้ว แก้วศิริ

หมายเหตุ

สถิต จันทร์ขามป้อม

ถนัด สะท้าน
สาเร็จ แซ่ปึง
สุนิกร หมู่อาพันธ์
พินิจ สวัสดิ์ศรี
ประมวล เขียงเขียว
สาเนียง ขวัญมา
สุรศักดิ์ ผลจาเริญ
สม โนมขุนทด
วิชัย พลธรรม
สังวร สวนจันทร์
บุญมี ถาวงกลาง
ชมัด น้อยเวียง
สุวรรณ์ รักษาภักดี
ลาดวน เค้าโนนกอก

มงคล กู้ภูเขียว
สถาปนกร ยศรุ่งเรือง

สงกรานต์ บุปผา
วงค์เดือน แสนแก้ว
ประหยัด แสงสวัสดิ์
บุญเลิง หมู่หมื่นศรี
นิคม ทักษิณสิทธิ์
วิเชียร พงษ์จันทร์
สุระพล เหมือนสันเทียะ

-2ผู้เข้าประชุม
ที่
27

ชื่อ – สกุล
นายจักรี พิมล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ม.15

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ขาด

28
29
30
31

นายเชิงชาย ฦาชา
นายอุดม วรรณจงคา
นายแสวง พรมหญ้าคา
นายโยธิน กระแสกุล

สมาชิกสภา อบต.ม.16
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.18

เชิงชาย ฦาชา
อุดม วรรณจงคา
แสวง พรมหญ้าคา
โยธิน กระแสกุล

ตาแหน่ง
นายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด

ลายมือชื่อ
สุรัตน์ จันทราศรี
สุรจิตร ปิยานุรักษ์
ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
สุรัมภา แก้วเบ้า
พิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
สุภัทร ประมูล
สมควร คลังระหัด
อานนท์ ทักษิณสิทธิ์
วิชญาดา กระจ่างศรี
สมัย ยศรุ่งเรือง
จตุพล ยศรุ่งเรือง
พุฒ ผลช่วย
ประยูร บุญลับ
ทวี นาบารุง
อดุลย์ กองทองนอก
ประมวล สกุลจร
มนตรี กู้ภูเขียว
เตือนใจ กาลังเหลือ
พัชรินทร์ กระจ่างศรี
กองขัน กาไรเงิน
เสถียร ฦาชา

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
หนูเจน พรมเดื่อ
อโณทัย ป้อมปริยานนท์
หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ
ณัฐวรรณ พลนิกาย
ผู้ช่วยนักวิเคราห์นโยบายและแผน
ชัย ได้พร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
ดาด ยศรุ่งเรือง

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ จันทราศรี
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์
นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม
น.ส.สุรัมภา แก้วเบ้า
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสุภัทร ประมูล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
นางสาววิชญาดา กระจ่างศรี
นายสมัย ยศรุ่งเรือง
นายจตุพล ยศรุ่งเรือง
นายพุฒ ผลช่วย
นายประยูร บุญลับ
นายทวี นาบารุง
นายอดุลย์ กองทองนอก
นายประมวล สกุลจร
นายมนตรี กู้ภูเขียว
นางเตือนใจ กาลังเหลือ
นางพัชรินทร์ กระจ่างศรี
นายกองขัน กาไรเงิน
นายเสถียร ฦาชา

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
ประชาชน

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
22
23
24
25
25
26

ชื่อ – สกุล
นายหนูเจน พรมเดื่อ
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์
นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ
น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย
นายชัย ได้พร
นายดาด ยศรุ่งเรือง

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
จพง.ธุรการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผช.จนท.ธุรการ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นายคาสิงห์ จิตประทุม
นายอพิเชษฐ์ ฦาชา
นายอ็อด ชูประยูร
นายณัฐพล คาเหลือง
นางรัชนี พิมพ์สวรรค์
นางสุชาดา แสงกุดเลาะ
นางสวิน คลังภูเขียว
น.ส.ตรีรัก วงค์โสภา
น.ส.เจนจิรา เพชรสูงเนิน
นายสุดยื้อ ฦาชา
นายประยูร บุญลับ
นายบุญมี คงม่วงหมู่
นางสนิท ยุคะลัง
นายเพทาย ไตรเสนีย์
นางมยุรี ยงขามป้อม
นางณฐพน สายทอง
น.ส.ณัฐริชา กู้ภูเขียว
น.ส.ศุภลักษณ์ สมอาจ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
ผช.พนักงานป้องกัน
ผช.การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นักศึกษา ฯ
นักศึกษา ฯ
กานัน ต.กุดชุมแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
ผช.จพง.ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

คาสิงห์ จิตประทุม
อพิเชษฐ์ ฦาชา
อ็อด ชูประยูร
ณัฐพล คาเหลือง
รัชนี พิมพ์สวรรค์
สุชาดา แสงกุดเลาะ
สวิน คลังภูเขียว
ตรีรัก วงค์โสภา
เจนจิรา เพชรสูงเนิน
สุดยื้อ ฦาชา
ประยูร บุญลับ
บุญมี คงม่วงหมู่
สนิท ยุคะลัง
เพทาย ไตรเสนีย์
มยุรี ยงขามป้อม
ณฐพน สายทอง
ณัฐริชา กู้ภูเขียว
ศุภลักษณ์ สมอาจ

/เมื่อถึงเวลา 09.30 น………..

-4เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาทั้งหมด 31 คน เข้าประชุม จานวน 30 คน ขาด 1 คน คือ
นายจักรี พิมล มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 44 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม หาญแท้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างและ
การตั้งวัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3.2 เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563)
- สมาชิกสภาท่านใด จะแก้ไข เพิ่มเติม ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างและการตั้ง
วัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
- อ้างถึงหนังสือ หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือรับที่ 2224/2563 องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดชุมแสง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเข้าที่ประชุมสภา เห็นว่ามีความ
จาเป็นและสาคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
เสนอญัตติได้นาเสนอหลักการและเหตุผล
-5-

นายประมวล สกุลจร

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน
หมู่บ้าน เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัดตามรายละเอียดดังนี้
กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายประมวล สกุลจร บ้านเลขที่ 127 หมู่ 14
บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทารายงาน
และเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ เพื่อสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแล
ของสานักงานปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ บ้านโนนชุมแสง
หมู่ 14 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 4 ไร่ 43 ตารางวา
เพื่อการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงขอ
นาเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.1 มลภาวะทางเสียง
- วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าที่มีความจาเป็นเท่านั้น เช่นการ
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจาปี หรือมีงานสาคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้น
และจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายกาหนเพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.2 การกาจัดขยะ มูลฝอย
- วัดจัดให้มีการกาจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่ที่
เป็นพลาสติก ขยะที่เป็นพิษ ออกต่างหาก นาไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือทาลาย อย่างถูกวิธี
เพื่อไม่ให้เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
1.3 ความเป็นระเบียบของวัด

- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน ติดประกาศไว้ ให้รับทราบทั่วกัน
สาหรับพระภิกษุสามเณรที่พานักอยู่ที่วัด มีบทลงโทษ สามารถบังคับใช้ได้ สาหรับ
พระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในวัด จนทาให้ประชาชน
เกิดความเดือดร้อนราคาญ
- มีประกาศ ข้อห้าม ในการนาสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยที่วัด ทาให้เกิด
ภาระแก่วัด หากพบเห็น มีบทลงโทษปรับ และให้นาสัตว์เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง
เพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัดประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการของวัดจะไม่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง
- บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส และ
ผู้ปกครองหมู่บ้าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา และคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลเหล่านี้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงและเพื่อความมั่นคงของชาติ

-62. ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เช่น การเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน เช่น ประชุมประจาเดือนหมู่บ้านประชาคม
หมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
3. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน
3.1 การสร้างความสามัคคี
- วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนทรายเข้าวัด วันผู้สูงอายุ สรงน้าพระ
สรงน้าผู้ใหญ่ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีแครอบครัว แก่ครอบครัว และชุมชน
- วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน ผ้าป่า ในเทศกาลกฐิน และเทศกาลวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา
4. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 การรักษาสิ่งแวดล้อม
- วัดจัดให้มีการกาจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่เป็น
พลาสติก ขยะที่เป็นพิษ ออกต่างหาก นาไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือทาลายอย่างถูกวิธี เพื่อ
ไม่ให้เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
4.2 การบาบัดของเสียและขยะ
- ห้องสุขา ใช้ระบบบ่อพักบาบัดน้าเสีย ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ
- ใบไม้กวาดกองทาปุ๋ยหมัก
5. มีความเหมาะสม จาเป็นต้องมีศาสนสถาน
5.1 ความจาเป็น

นายมนตรี กู้ภูเขียว

- เนื่องจากบ้านโนนชุมแสง หมู่ 14 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน เพื่อ
ประกอบศาสนกิจประจาหมู่บ้าน
5.2 ความเหมาะสม
- เหมาะสมสาหรับการสร้างวัด ตั้งวัด สถานที่ตั้งวัด ไม่เบียดเบียนที่ดินของ
ประชาชน อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระพุทธได้
สะดวก ปลอดภัย
– ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เรื่องดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว เพื่อให้การ
ดาเนินการ จัดตั้งวัด ตามขั้นตอน จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการต่อไป
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นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสาเร็จ แซ่ปึง

- ส.อบต. หมู่ 14 เป็นสานักสงฆ์ แต่ยังไม่ได้เป็นวัดที่ถูกต้อง เห็นด้วย สมควรจัดตั้งวัด
- ส.อบต. หมู่ที่ 1 ตามที่ได้รับเอกสาร มีจุดประสงค์และเป้าหมาย ในการจัดตั้งวัดป่า
ศิลารัตน์ เห็นด้วย ที่จะมีวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
นายสาเนียง ขวัญมา - ส.อบต. หมู่ที่ 4 เห็นด้วยในการเสียสละที่ดินและมีความหวังในการจัดตั้งวัด
และเห็นด้วยจุดวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี - ส.อบต. หมู่ที่ 7 เห็นด้วย ในวัตถุประสงค์ ขอจัดตั้งวัดป่าศิลารัตน์ตามขั้ นตอนขอให้
ติดตามอย่างจริงจัง ให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบ
ประธานสภาฯ
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
26 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้สร้างและจัดตั้งวัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง
ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประธานสภาฯ

นายชัย ได้พร

3.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71501/- ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
- เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้นาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดชุมแสงต่อสภา
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ได้รับมอบหมาย เสนอหลักการและเหตุผลชี้แจงต่อ
สภา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รายละเอียดดังนี้
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ โดย

สอดคล้อง
เขตจังหวัด
ลักษณะเป็น
แต่ละปี

กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
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งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรก
ของห้วง ระยะเวลานั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
ของรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการใน
แผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
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ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่
ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ 10 ให้ เ พิ่ ม ความนี้ เ ป็ น ข้ อ 22/1 และข้ อ 22/2 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
”ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดาริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ส่ ง ร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ บวันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับความ
เห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง มีความจาเป็นที่จะเพิ่ มเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความ
จาเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าว
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และบางโครงการมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
โครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความ
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จาเป็นต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปี
2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป
- การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
โครงการที่เพิ่มใหม่ 16 โครงการ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานเกษตร
โครงการที่เพิ่มใหม่ 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

๒๕๖1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนาที่ 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(โครงการที่ขอเพิ่ม)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพัฒนาที่ 2.1 แผนงานเกษตร (โครงการที่ขอเพิ่ม)
รวมทั้งหมด

จานวน
โครงการ
-

๒๕๖2

งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ
-

-

๒๕๖3

-

-

-

-

-

2564

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

24

12,441,000

-

9
33

2,669,420
15 ,110,420

-

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่ อเพิ่ม)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ/
ปริมาณงาน)

ปีงบประมาณ (บาท)
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดชุมแสง

กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐
เมตร หนาเฉลีย่ 0.0๕ เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด

-

-

-

137,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

2 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 1,390
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรตาม
แบบ อบต.กาหนด

-

-

-

146,000

-

ร้อยละ 50 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

-

-

-

135,000

-

ร้อยละ 50 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวกในการ
ในการเดินทาง

3 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ช่วงที่ 1 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หมู่ที่ 13
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
บ้านหนองชุมแสง
155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
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แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่ อเพิ่ม)
ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อสร้างถนนให้ได้
ถนน คสล. หมู่ที่ 14 มาตรฐาน
บ้าน โนนชุมแสง

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 758.99 ตร.ม.

-

-

-

371,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

5 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 14
มาตรฐาน
บ้านโนนชุมแสง

กว้าง 7 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม่น้อยกว่า 1,400
ตร.ม. ตามแบบ กรมทางหลวง
ชนบท แบบเลขที่ 3 (มฐ.บร.
3/2546)

-

-

-

496,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 16
บ้านหนองลุมพุกใต้

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ขนาดยาวรวม 220
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เสริมยางพาราไม่น้อย
กว่า 660.99 ตร.ม.

-

-

-

359,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

7 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 9
บ้านนาชุมแสง

เพื่อขยายถนนให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 90 ✕ 90 จานวน
1 ช่อง ยาว 6 เมตร พร้อม
กาแพงปากท่อ

-

-

-

210,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง
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ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 7
บ้านโชคอานวย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

จานวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

-

-

-

253,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

9 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ 11
บ้านชุมชนพัฒนา

จานวน 2 สาย กว้าง 2.30 เมตร
ยาวรวม 4,500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

497,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

10 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม

จานวน 2 สาย กว้าง 2.30 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

220,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 15
บ้านใหม่นาดี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

จานวน 2 ช่วง กว้าง 3 เมตร
ยาวรวม 97 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

-

-

-

156,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 6
บ้านหนองลุมพุก

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 35
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ช่วงที่
2 กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

-

391,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง
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ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

13 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 17
มาตรฐาน
บ้านคลองชุมแสง

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 40
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร ช่วงที่
2 กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม่น้อยกว่า 477 ตร.ม.

-

-

-

323,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

14 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อสร้างถนนให้ได้
ถนน คสล. หมู่ที่ 4
มาตรฐาน
บ้านหนองหอย

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 511 ตร.ม.

-

-

-

255,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 12
มาตรฐาน
บ้านนาอุดม

กว้าง 5 เมตร ยาว 249 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม่น้อยกว่า1,245 ตร.ม.

-

-

-

323,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อสร้างถนนให้ได้
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 มาตรฐาน
บ้านกุดชุมแสง

กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบ
อบต.กาหนด

-

-

-

90,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 9
มาตรฐาน
บ้านนาชุมแสง

กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

1,750,000

-

ร้อยละ 40 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

-18ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลที่เพิ่มเติม (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)

18 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3
บ้านกุดชุมแสง

จานวน 9 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 350
เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 25 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร
ยาว 67 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว
240 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 67 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว
137 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว
123 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว
287เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว
123 เมตร หนา0.03 เมตร

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3
-

-
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-

2564

2565

1,560,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

19 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 5
บ้านหนองแก

กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร
หนา0.03 เมตร

-

-

-

750,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 4
บ้านหนองหอย

จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4
เมตร ยาว 307 เมตร หนา0.03
เมตร
ช่วงที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 228
เมตร หนา0.03 เมตร

-

-

-

720,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 7
บ้านโชคอานวย

จานวน 3 ช่วงช่วงที่ 1 กว้าง
4 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว
225 เมตร หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว
140 เมตร หนา 0.03 เมตร

-

-

-

589,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

-20-

ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 16
บ้านหนองลุมพุกใต้

จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8
เมตร ยาว 254 เมตร หนา
0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร
ยาว 837 เมตร หนา 0.03 เมตร

-

-

-

1,450,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
บ้านนาคานหัก

กว้าง 4 เมตร ยาว 704 เมตร
หนา 0.03 เมตร

-

-

-

670,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
บ้านนาทุ่งใหญ่

กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร
หนา 0.04 เมตร

-

-

-

590,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

-

-

-

12,441,000

-

รวมทั้งหมด 24 โครงการ

-21-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการเกษตร (โครงการใหม่ทขี่ อเพิ่มเติม)
ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการซ่อมแซมฝายดิน เพื่อก่อสร้างทานบดิน สันฝายกว้าง 5 เมตร ยาว
ลาห้วยเดื่อ หมู่ 1
กักเก็บน้าไว้ใช้ช่วง 73 เมตร หนาเฉลีย่ 1.20 เมตร
บ้านนาคานหัก
ฤดูแล้ง
พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0 0.80 เมตร 2 ช่อง
(จานวน 12 ท่อน)

-

-

-

46,000

-

แนวทานบดินยาว
73 เมตร

มีน้าเก็บไว้ใช้ช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
เพื่อเพิ่มแหล่งน้าใน
บาดาลในเขตพื้นที่ตาบล พื้นที่
กุดชุมแสง หมู่ที่ 8
บ้านนาสมบูรณ์

จานวน 1 บ่อ ขนาด 0 5 นิ้ว ลึก
ไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมท่อ
กรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
0 6 นิ้ว และพร้อมติดตั้งซัมเมิรส์
ขนาด 1.5 Hp

-

-

-

45,000

-

จานวน 1 บ่อ

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
เพื่อเพิ่มแหล่งน้าใน
บาดาลในเขตพื้นที่ตาบล พื้นที่
กุดชุมแสง หมู่ที่ 13
บ้านหนองชุมแสง

จานวน 1 บ่อ ขนาด 0 5 นิ้ว ลึก
ไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมท่อกรุ
บ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
0 6 นิ้ว และพร้อมติดตั้งซัมเมิรส์
ขนาด 1.5 Hp

-

-

-

45,000

-

จานวน 1 บ่อ

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

-

-

-

168,000

-

แนวทานบดิน
ยาว 180 เมตร

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

4 ขุดลอกสร้างทานบดิน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน หลังฝายกว้าง 4 เมตร สูง
ลาห้วยหนองหินใน
ฤดูแล้ง
3 เมตร ยาว 180 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบรูณ์

-22แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการเกษตร (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
เพิ่มเติม
โครงการ /ปริมาณงาน)
5 ลงดินหน้าฝาย มข. คสล. เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน มีปริมาณงานถมดินไม่น้อยกว่า
ลาห้วยเดื่อ หมู่ที่ 12
ฤดูแล้ง
1,600 ลบ.ม.
บ้านนาอุดม

ปีงบประมาณ (บาท)
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

101,000

-

ลงดินหน้าฝาย
จานวน1,600 ลบ.ม.

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกขนย้ายดิน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
อ่างเก็บน้าลาห้วยบักสี ฤดูแล้ง
หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง

มีปริมาณงานขุดขนย้ายดินไม่
น้อยกว่า 8,040 ลบ.ม.

-

-

-

499,000

-

ขนย้ายดินหน้าฝาย
จานวน 8,040 ลบ.ม.

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกขนย้ายดิน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
อ่างเก็บน้าลาห้วยทราย ฤดูแล้ง
หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม

มีปริมาณงานขุดขนย้ายดินลึก
3 เมตร ไม่น้อยกว่า
5,677.50 ลบ.ม.

-

-

-

355,000

-

ขนย้ายดินหน้าฝาย
จานวน 8,040 ลบ.ม.

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

8 โครงการยกระดับ
เพื่อส่งเสริมการเลีย้ งโค กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อในเขตพื้นที่
ประสิทธิภาพและสร้าง เนื้อให้มีคุณภาพ
ตาบลกุดชุมแสง
มูลค่าเพิม่ ด้านการเกษตร
จานวน 50 คน
ผลิตโคเนื้อคุณภาพ

-

-

-

500,000

-

ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้ กลุ่มผูเ้ ลี้ยงรายเก่า สานักปลัด
เลี้ยงโคเนื้อ สามารถนาไป และรายใหม่มี
งาน
ต่อยอดการผลิตได้
ความเข้าใจในการ การเกษตร
ดาเนินการมากขึ้น

9 โครงการส่งเสริมเพิม่ ทักษะ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่ได้รับผลกระทบจาก กุดชุมแสง จานวน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ โควิด-19
100 ครัวเรือน
ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19
รวมทั้งหมด 9 โครงการ

-

-

-

910,420

-

ร้อยละ 90 ของกลุ่มผู้ ผู้เข้าอบรมได้รับ
เลี้ยงสัตว์น้า สามารถนาไป ความรู้นาไปใช้ได้
ทาเองได้

2,669,420

สานักปลัด
งาน
การเกษตร

-23ประธานสภาฯ
นายสังวร สวนจันทร์
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสาเร็จ แซ่ปึง
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
- ส.อบต. ม. 6 ได้ส่งแผนพัฒนาแต่ไม่มีในแผนเพิ่มเติมในฉบับนี้ (พ.ศ. 2561- 2565)
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ขอทราบเพราะเหตุใด
ส.อบต. หมู่ 1 เห็นด้วย บางทีความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้มีในแผนควรเพิ่มเติม
แผนให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
- ส.อบต. หมู่ 9 ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจง เห็นด้วย ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ฝากโครงการที่ตกหล่นของ หมู่ 9
- เห็นด้วย ที่ฝ่ายบริหารให้เพิ่มเติมในฉบับนี้ (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
การเพิ่มเติม ต้องมีความเดือดร้อนของประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เข้าใจในการเพิ่มเติมแผนฉบับ (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หรือไม่
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
27 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ).......สถิตย์ จันทร์ขามป้อม.......ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง
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(ลงชื่อ)..........พินิจ สวัสดิ์ศรี.........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)...........สถาปนิกร ยศรุ่งเรือง........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..........นิคม ทักษิณสิทธิ์..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิคม ทักษิณสิทธิ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..........นิยม หาญแท้..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้)
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายนิยม หาญแท้
นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ

ลายมือชื่อ
นิยม หาญแท้
ปิ่นแก้ว แก้วศิริ

หมายเหตุ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม
นายถนัด สะท้าน
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายสุนิกร หมู่อาพันธ์
นายพินิจ สวัสดิ์ศรี
นายประมวล เขียงเขียว
นายสาเนียง ขวัญมา
นายสุรศักดิ์ ผลจาเริญ
นายสม โนมขุนทด
นายวิชัย พลธรรม
นายสังวร สวนจันทร์
นายบุญมี ถาวงกลาง
นายชมัด น้อยเวียง
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี
นางลาดวน เค้าโนนกอก
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง
นายสงกรานต์ บุปผา
นางวงค์เดือน แสนแก้ว
นายประหยัด แสงสวัสดิ์
นายบุญเลิง หมู่หมื่นศรี
นายนิคม ทักษิณสิทธิ์
นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ

เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12
สมาชิกสภา อบต. ม.13
สมาชิกสภา อบต.ม.14
สมาชิกสภา อบต.ม.14

สถิต จันทร์ขามป้อม

ถนัด สะท้าน
สาเร็จ แซ่ปึง
สุนิกร หมู่อาพันธ์
พินิจ สวัสดิ์ศรี
ประมวล เขียงเขียว
สาเนียง ขวัญมา
สุรศักดิ์ ผลจาเริญ
สม โนมขุนทด
วิชัย พลธรรม
สังวร สวนจันทร์
บุญมี ถาวงกลาง
ชมัด น้อยเวียง
สุวรรณ์ รักษาภักดี
ลาดวน เค้าโนนกอก

มงคล กู้ภูเขียว
สถาปนกร ยศรุ่งเรือง

สงกรานต์ บุปผา
วงค์เดือน แสนแก้ว
ประหยัด แสงสวัสดิ์
บุญเลิง หมู่หมื่นศรี
นิคม ทักษิณสิทธิ์
วิเชียร พงษ์จันทร์
สุระพล เหมือนสันเทียะ

-2ผู้เข้าประชุม
ที่
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นายจักรี พิมล
นายเชิงชาย ฦาชา
นายอุดม วรรณจงคา
นายแสวง พรมหญ้าคา
นายโยธิน กระแสกุล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ม.15
สมาชิกสภา อบต.ม.16
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.17
สมาชิกสภา อบต.ม.18

ลายมือชื่อ
เชิงชาย ฦาชา
อุดม วรรณจงคา
แสวง พรมหญ้าคา
โยธิน กระแสกุล

หมายเหตุ
ขาด

ตาแหน่ง
นายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง
รองนายก อบต.กุดชุมแสง

ลายมือชื่อ
สุรัตน์ จันทราศรี
สุรจิตร ปิยานุรักษ์
ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ จันทราศรี
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์
นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

น.ส.สุรัมภา แก้วเบ้า
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสุภัทร ประมูล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
นางสาววิชญาดา กระจ่างศรี
นายสมัย ยศรุ่งเรือง
นายจตุพล ยศรุ่งเรือง
นายพุฒ ผลช่วย
นายประยูร บุญลับ
นายทวี นาบารุง
นายอดุลย์ กองทองนอก
นายประมวล สกุลจร
นายมนตรี กู้ภูเขียว
นางเตือนใจ กาลังเหลือ
นางพัชรินทร์ กระจ่างศรี
นายกองขัน กาไรเงิน
นายเสถียร ฦาชา

ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
ประชาชน

สุรัมภา แก้วเบ้า
พิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
สุภัทร ประมูล
สมควร คลังระหัด
อานนท์ ทักษิณสิทธิ์
วิชญาดา กระจ่างศรี
สมัย ยศรุ่งเรือง
จตุพล ยศรุ่งเรือง
พุฒ ผลช่วย
ประยูร บุญลับ
ทวี นาบารุง
อดุลย์ กองทองนอก
ประมวล สกุลจร
มนตรี กู้ภูเขียว
เตือนใจ กาลังเหลือ
พัชรินทร์ กระจ่างศรี
กองขัน กาไรเงิน
เสถียร ฦาชา

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ – สกุล
นายหนูเจน พรมเดื่อ
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์
นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ
น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย
นายชัย ได้พร
นายดาด ยศรุ่งเรือง
นายคาสิงห์ จิตประทุม
นายอพิเชษฐ์ ฦาชา
นายอ็อด ชูประยูร
นายณัฐพล คาเหลือง
นางรัชนี พิมพ์สวรรค์
นางสุชาดา แสงกุดเลาะ
นางสวิน คลังภูเขียว
น.ส.ตรีรัก วงค์โสภา
น.ส.เจนจิรา เพชรสูงเนิน
นายสุดยื้อ ฦาชา

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
จพง.ธุรการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผช.จนท.ธุรการ

ลายมือชื่อ
หนูเจน พรมเดื่อ
อโณทัย ป้อมปริยานนท์
หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ
ณัฐวรรณ พลนิกาย
ผู้ช่วยนักวิเคราห์นโยบายและแผน
ชัย ได้พร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
ดาด ยศรุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
คาสิงห์ จิตประทุม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
อพิเชษฐ์ ฦาชา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
อ็อด ชูประยูร
ผช.พนักงานป้องกัน
ณัฐพล คาเหลือง
ผช.การเงินและบัญชี
รัชนี พิมพ์สวรรค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
สุชาดา แสงกุดเลาะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
สวิน คลังภูเขียว
นักศึกษา ฯ
ตรีรัก วงค์โสภา
นักศึกษา ฯ
เจนจิรา เพชรสูงเนิน
กานัน ต.กุดชุมแสง
สุดยื้อ ฦาชา

หมายเหตุ

37
38
39
40
41
42
43
44

นายประยูร บุญลับ
นายบุญมี คงม่วงหมู่
นางสนิท ยุคะลัง
นายเพทาย ไตรเสนีย์
นางมยุรี ยงขามป้อม
นางณฐพน สายทอง
น.ส.ณัฐริชา กู้ภูเขียว
น.ส.ศุภลักษณ์ สมอาจ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
ผช.จพง.ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

ประยูร บุญลับ
บุญมี คงม่วงหมู่
สนิท ยุคะลัง
เพทาย ไตรเสนีย์
มยุรี ยงขามป้อม
ณฐพน สายทอง
ณัฐริชา กู้ภูเขียว
ศุภลักษณ์ สมอาจ

/เมื่อถึงเวลา 09.30 น………..

-4เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาทั้งหมด 31 คน เข้าประชุม จานวน 30 คน ขาด 1 คน คือ
นายจักรี พิมล มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 44 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม หาญแท้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างและ
การตั้งวัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3.2 เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2563)
- สมาชิกสภาท่านใด จะแก้ไข เพิ่มเติม ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างและการตั้ง

วัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
- อ้างถึงหนังสือ หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือรับที่ 2224/2563 องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดชุมแสง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเข้าที่ประชุมสภา เห็นว่ามีความ
จาเป็นและสาคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
เสนอญัตติได้นาเสนอหลักการและเหตุผล
-5นายประมวล สกุลจร

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน
หมู่บ้าน เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัดตามรายละเอียดดังนี้
กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายประมวล สกุลจร บ้านเลขที่ 127 หมู่ 14
บ้านโนนชุมแสง ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทารายงาน
และเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ เพื่อสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแล
ของสานักงานปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ บ้านโนนชุมแสง
หมู่ 14 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 4 ไร่ 43 ตารางวา
เพื่อการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงขอ
นาเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.1 มลภาวะทางเสียง
- วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าที่มีความจาเป็นเท่านั้น เช่นการ
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจาปี หรือมีงานสาคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้น
และจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายกาหนเพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.2 การกาจัดขยะ มูลฝอย
- วัดจัดให้มีการกาจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่ที่
เป็นพลาสติก ขยะที่เป็นพิษ ออกต่างหาก นาไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือทาลาย อย่างถูกวิธี
เพื่อไม่ให้เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
1.3 ความเป็นระเบียบของวัด
- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน ติดประกาศไว้ ให้รับทราบทั่วกัน
สาหรับพระภิกษุสามเณรที่พานักอยู่ที่วัด มีบทลงโทษ สามารถบังคับใช้ได้ สาหรับ
พระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในวัด จนทาให้ประชาชน
เกิดความเดือดร้อนราคาญ
- มีประกาศ ข้อห้าม ในการนาสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยที่วัด ทาให้เกิด
ภาระแก่วัด หากพบเห็น มีบทลงโทษปรับ และให้นาสัตว์เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง
เพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัดประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการของวัดจะไม่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง
- บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส และ
ผู้ปกครองหมู่บ้าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา และคนต่างด้าวเข้า

เมืองผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลเหล่านี้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงและเพื่อความมั่นคงของชาติ

-62. ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เช่น การเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน เช่น ประชุมประจาเดือนหมู่บ้านประชาคม
หมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
3. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน
3.1 การสร้างความสามัคคี
- วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนทรายเข้าวัด วันผู้สูงอายุ สรงน้าพระ
สรงน้าผู้ใหญ่ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีแครอบครัว แก่ครอบครัว และชุมชน
- วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน ผ้าป่า ในเทศกาลกฐิน และเทศกาลวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา

นายมนตรี กู้ภูเขียว

4. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 การรักษาสิ่งแวดล้อม
- วัดจัดให้มีการกาจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่เป็น
พลาสติก ขยะที่เป็นพิษ ออกต่างหาก นาไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือทาลายอย่างถูกวิธี เพื่อ
ไม่ให้เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
4.2 การบาบัดของเสียและขยะ
- ห้องสุขา ใช้ระบบบ่อพักบาบัดน้าเสีย ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ
- ใบไม้กวาดกองทาปุ๋ยหมัก
5. มีความเหมาะสม จาเป็นต้องมีศาสนสถาน
5.1 ความจาเป็น
- เนื่องจากบ้านโนนชุมแสง หมู่ 14 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน เพื่อ
ประกอบศาสนกิจประจาหมู่บ้าน
5.2 ความเหมาะสม
- เหมาะสมสาหรับการสร้างวัด ตั้งวัด สถานที่ตั้งวัด ไม่เบียดเบียนที่ดินของ
ประชาชน อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระพุทธได้
สะดวก ปลอดภัย
– ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เรื่องดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว เพื่อให้การ
ดาเนินการ จัดตั้งวัด ตามขั้นตอน จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการต่อไป

-7นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสาเร็จ แซ่ปึง

- ส.อบต. หมู่ 14 เป็นสานักสงฆ์ แต่ยังไม่ได้เป็นวัดที่ถูกต้อง เห็นด้วย สมควรจัดตั้งวัด
- ส.อบต. หมู่ที่ 1 ตามที่ได้รับเอกสาร มีจุดประสงค์และเป้าหมาย ในการจัดตั้งวัดป่า
ศิลารัตน์ เห็นด้วย ที่จะมีวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
นายสาเนียง ขวัญมา - ส.อบต. หมู่ที่ 4 เห็นด้วยในการเสียสละที่ดินและมีความหวังในการจัดตั้งวัด
และเห็นด้วยจุดวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี - ส.อบต. หมู่ที่ 7 เห็นด้วย ในวัตถุประสงค์ ขอจัดตั้งวัดป่าศิลารัตน์ตามขั้นตอนขอให้
ติดตามอย่างจริงจัง ให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบ
ประธานสภาฯ
- ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
26 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้สร้างและจัดตั้งวัดป่าศิลารัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง
ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประธานสภาฯ

นายชัย ได้พร

สอดคล้อง
เขตจังหวัด
ลักษณะเป็น
แต่ละปี

3.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71501/- ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
- เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้นาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดชุมแสงต่อสภา
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ได้รับมอบหมาย เสนอหลักการและเหตุผลชี้แจงต่อ
สภา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รายละเอียดดังนี้
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ โดย
กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

-8แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวาง

แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรก
ของห้วง ระยะเวลานั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
ของรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการใน
แผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
-9ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่
ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)

กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ 10 ให้ เ พิ่ ม ความนี้ เ ป็ น ข้ อ 22/1 และข้ อ 22/2 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
”ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดาริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ส่ ง ร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ บวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดชุมแสง มีความจาเป็นที่จะเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความ
จาเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าว
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และบางโครงการมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
โครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความ
-10จาเป็นต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปี
2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป
- การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
โครงการที่เพิ่มใหม่ 16 โครงการ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานเกษตร
โครงการที่เพิ่มใหม่ 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

๒๕๖1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนาที่ 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(โครงการที่ขอเพิ่ม)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพัฒนาที่ 2.1 แผนงานเกษตร (โครงการที่ขอเพิ่ม)
รวมทั้งหมด

จานวน
โครงการ
-

๒๕๖2

งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ
-

-

๒๕๖3

-

-

-

-

-

2564

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

24

12,441,000

-

9
33

2,669,420
15 ,110,420

-

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่ อเพิ่ม)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ/
ปริมาณงาน)

ปีงบประมาณ (บาท)
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดชุมแสง

กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐
เมตร หนาเฉลีย่ 0.0๕ เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด

-

-

-

137,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

2 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 1,390
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรตาม
แบบ อบต.กาหนด

-

-

-

146,000

-

ร้อยละ 50 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

-

-

-

135,000

-

ร้อยละ 50 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวกในการ
ในการเดินทาง

3 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ช่วงที่ 1 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หมู่ที่ 13
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
บ้านหนองชุมแสง
155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 2.20 เมตร ยาว
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

-15-

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่ อเพิ่ม)
ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อสร้างถนนให้ได้
ถนน คสล. หมู่ที่ 14 มาตรฐาน
บ้าน โนนชุมแสง

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 758.99 ตร.ม.

-

-

-

371,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

5 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 14
มาตรฐาน
บ้านโนนชุมแสง

กว้าง 7 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม่น้อยกว่า 1,400
ตร.ม. ตามแบบ กรมทางหลวง
ชนบท แบบเลขที่ 3 (มฐ.บร.
3/2546)

-

-

-

496,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 16
บ้านหนองลุมพุกใต้

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ขนาดยาวรวม 220
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เสริมยางพาราไม่น้อย
กว่า 660.99 ตร.ม.

-

-

-

359,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

7 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 9
บ้านนาชุมแสง

เพื่อขยายถนนให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 90 ✕ 90 จานวน
1 ช่อง ยาว 6 เมตร พร้อม
กาแพงปากท่อ

-

-

-

210,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง
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ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 7
บ้านโชคอานวย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

จานวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

-

-

-

253,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

9 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ 11
บ้านชุมชนพัฒนา

จานวน 2 สาย กว้าง 2.30 เมตร
ยาวรวม 4,500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

497,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

10 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
ดินเพื่อการเกษตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม

จานวน 2 สาย กว้าง 2.30 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

220,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 15
บ้านใหม่นาดี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

จานวน 2 ช่วง กว้าง 3 เมตร
ยาวรวม 97 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

-

-

-

156,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 6
บ้านหนองลุมพุก

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 35
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ช่วงที่
2 กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

-

391,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความสะดวก
ในการเดินทาง
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ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

13 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 17
มาตรฐาน
บ้านคลองชุมแสง

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 40
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร ช่วงที่
2 กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม่น้อยกว่า 477 ตร.ม.

-

-

-

323,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

14 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อสร้างถนนให้ได้
ถนน คสล. หมู่ที่ 4
มาตรฐาน
บ้านหนองหอย

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 511 ตร.ม.

-

-

-

255,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 12
มาตรฐาน
บ้านนาอุดม

กว้าง 5 เมตร ยาว 249 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม่น้อยกว่า1,245 ตร.ม.

-

-

-

323,000

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อสร้างถนนให้ได้
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 มาตรฐาน
บ้านกุดชุมแสง

กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบ
อบต.กาหนด

-

-

-

90,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล. หมู่ที่ 9
มาตรฐาน
บ้านนาชุมแสง

กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

1,750,000

-

ร้อยละ 40 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

-18ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลที่เพิ่มเติม (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)

18 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3
บ้านกุดชุมแสง

จานวน 9 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 350
เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 25 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร
ยาว 67 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว
240 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 67 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว
137 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว
123 เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว
287เมตร หนา0.03 เมตร
ช่วงที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว
123 เมตร หนา0.03 เมตร

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3
-

-

-19-

-

2564

2565

1,560,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

19 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 5
บ้านหนองแก

กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร
หนา0.03 เมตร

-

-

-

750,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 4
บ้านหนองหอย

จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4
เมตร ยาว 307 เมตร หนา0.03
เมตร
ช่วงที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 228
เมตร หนา0.03 เมตร

-

-

-

720,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 7
บ้านโชคอานวย

จานวน 3 ช่วงช่วงที่ 1 กว้าง
4 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว
225 เมตร หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว
140 เมตร หนา 0.03 เมตร

-

-

-

589,000

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
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ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 16
บ้านหนองลุมพุกใต้

จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8
เมตร ยาว 254 เมตร หนา
0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร
ยาว 837 เมตร หนา 0.03 เมตร

-

-

-

1,450,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
บ้านนาคานหัก

กว้าง 4 เมตร ยาว 704 เมตร
หนา 0.03 เมตร

-

-

-

670,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อสร้างถนนให้ได้
คสล.โดยเสริมผิวทาง มาตรฐาน
ยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
บ้านนาทุ่งใหญ่

กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร
หนา 0.04 เมตร

-

-

-

590,000

-

ร้อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

-

-

-

12,441,000

-

รวมทั้งหมด 24 โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการเกษตร (โครงการใหม่ทขี่ อเพิ่มเติม)
ปีงบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการซ่อมแซมฝายดิน เพื่อก่อสร้างทานบดิน สันฝายกว้าง 5 เมตร ยาว
ลาห้วยเดื่อ หมู่ 1
กักเก็บน้าไว้ใช้ช่วง 73 เมตร หนาเฉลีย่ 1.20 เมตร
บ้านนาคานหัก
ฤดูแล้ง
พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0 0.80 เมตร 2 ช่อง
(จานวน 12 ท่อน)

-

-

-

46,000

-

แนวทานบดินยาว
73 เมตร

มีน้าเก็บไว้ใช้ช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
เพื่อเพิ่มแหล่งน้าใน
บาดาลในเขตพื้นที่ตาบล พื้นที่
กุดชุมแสง หมู่ที่ 8
บ้านนาสมบูรณ์

จานวน 1 บ่อ ขนาด 0 5 นิ้ว ลึก
ไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมท่อ
กรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
0 6 นิ้ว และพร้อมติดตั้งซัมเมิรส์
ขนาด 1.5 Hp

-

-

-

45,000

-

จานวน 1 บ่อ

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
เพื่อเพิ่มแหล่งน้าใน
บาดาลในเขตพื้นที่ตาบล พื้นที่
กุดชุมแสง หมู่ที่ 13
บ้านหนองชุมแสง

จานวน 1 บ่อ ขนาด 0 5 นิ้ว ลึก
ไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมท่อกรุ
บ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
0 6 นิ้ว และพร้อมติดตั้งซัมเมิรส์
ขนาด 1.5 Hp

-

-

-

45,000

-

จานวน 1 บ่อ

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

-

-

-

168,000

-

แนวทานบดิน
ยาว 180 เมตร

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

4 ขุดลอกสร้างทานบดิน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน หลังฝายกว้าง 4 เมตร สูง
ลาห้วยหนองหินใน
ฤดูแล้ง
3 เมตร ยาว 180 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบรูณ์

-22แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการเกษตร (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
เพิ่มเติม
โครงการ /ปริมาณงาน)
5 ลงดินหน้าฝาย มข. คสล. เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน มีปริมาณงานถมดินไม่น้อยกว่า
ลาห้วยเดื่อ หมู่ที่ 12
ฤดูแล้ง
1,600 ลบ.ม.
บ้านนาอุดม

ปีงบประมาณ (บาท)
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

101,000

-

ลงดินหน้าฝาย
จานวน1,600 ลบ.ม.

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกขนย้ายดิน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
อ่างเก็บน้าลาห้วยบักสี ฤดูแล้ง
หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง

มีปริมาณงานขุดขนย้ายดินไม่
น้อยกว่า 8,040 ลบ.ม.

-

-

-

499,000

-

ขนย้ายดินหน้าฝาย
จานวน 8,040 ลบ.ม.

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกขนย้ายดิน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
อ่างเก็บน้าลาห้วยทราย ฤดูแล้ง
หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม

มีปริมาณงานขุดขนย้ายดินลึก
3 เมตร ไม่น้อยกว่า
5,677.50 ลบ.ม.

-

-

-

355,000

-

ขนย้ายดินหน้าฝาย
จานวน 8,040 ลบ.ม.

มีปริมาณน้าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กองช่าง

8 โครงการยกระดับ
เพื่อส่งเสริมการเลีย้ งโค กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อในเขตพื้นที่
ประสิทธิภาพและสร้าง เนื้อให้มีคุณภาพ
ตาบลกุดชุมแสง
มูลค่าเพิม่ ด้านการเกษตร
จานวน 50 คน
ผลิตโคเนื้อคุณภาพ

-

-

-

500,000

-

ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้ กลุ่มผูเ้ ลี้ยงรายเก่า สานักปลัด
เลี้ยงโคเนื้อ สามารถนาไป และรายใหม่มี
งาน
ต่อยอดการผลิตได้
ความเข้าใจในการ การเกษตร
ดาเนินการมากขึ้น

9 โครงการส่งเสริมเพิม่ ทักษะ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่ได้รับผลกระทบจาก กุดชุมแสง จานวน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ โควิด-19
100 ครัวเรือน
ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19
รวมทั้งหมด 9 โครงการ

-

-

-

910,420

-

ร้อยละ 90 ของกลุ่มผู้ ผู้เข้าอบรมได้รับ
เลี้ยงสัตว์น้า สามารถนาไป ความรู้นาไปใช้ได้
ทาเองได้

2,669,420

สานักปลัด
งาน
การเกษตร

-23ประธานสภาฯ
นายสังวร สวนจันทร์
นายสาเร็จ แซ่ปึง
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายวิเชียร พงษ์จันทร์
นายสาเร็จ แซ่ปึง
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
- ส.อบต. ม. 6 ได้ส่งแผนพัฒนาแต่ไม่มีในแผนเพิ่มเติมในฉบับนี้ (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ขอทราบเพราะเหตุใด
ส.อบต. หมู่ 1 เห็นด้วย บางทีความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้มีในแผนควรเพิ่มเติมแผน
ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
- ส.อบต. หมู่ 9 ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจง เห็นด้วย ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ฝากโครงการที่ตกหล่นของ หมู่ 9
- เห็นด้วย ที่ฝ่ายบริหารให้เพิ่มเติมในฉบับนี้ (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
การเพิ่มเติม ต้องมีความเดือดร้อนของประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เข้าใจในการเพิ่มเติมแผนฉบับ (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
หรือไม่
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
27 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
1 เสียง
- งดออกเสียง
3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง
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(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาปนิกร ยศรุ่งเรือง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิคม ทักษิณสิทธิ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้)
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง

