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รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 
 
 

 
สมัยวสิามัญ  ที่ ๓/๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วนัจันทร์  ที่ ๒๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
              เร่ือง แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
              เร่ือง การพจิารณาเห็นชอบแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพิม่เตมิ ฉบบัที่ ๑) 

 
 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขยีว  จงัหวดัชัยภูมิ 
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ท่ี ชย ๗๑๔๐๑/ว ๑๘                                              กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
                                                                                        ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                                         จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

              ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมยัวสิามญั สมยัท่ี ๓/๒๕๖๒  คร้ังท่ี ๑    

เรียน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน     ๑      แผน่ 
            ๒.ประกาศก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั   จ านวน     ๑  แผน่ 
            ๓.บนัทึกการประชุมคร้ังท่ีแลว้     จ านวน     ๑  ชุด 
            ๔.แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน     ๑  เล่ม 
            ๕.ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  จ านวน     ๑  เล่ม  

  ดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ไดก้ าหนดการประชุมสมยัวสิามญั  ท่ี ๓/๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๑ 
ระหวา่งวนัท่ี  ๒๑  ตุลาคม  - ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการตามภารกิจหนา้ท่ี ท่ีตอ้งขอมติท่ีประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกวางโจน   และใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายและใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและภารกิจเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย นั้น  

  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงเรียนท่านเข้าร่วมประชุมสภา ในวนัจนัทร์ ท่ี ๒๘    
เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขา้ร่วมต่อไป 
 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                       ธีรศักด์ิ  ภิญโญยงค์ 
 

       (นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค)์ 
                                                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 
-กิจการสภา 
โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

      “ยดึมัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
สมัยวสิามัญ  สมัยที ่๓/๒๕๖๒  คร้ังที ่ ๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
   วนัจันทร์  ที ่๒๘ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
๑................................................................................................ 
๒................................................................................................ 
๓................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
    ...................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ือง  เร่ืองกระทูถ้าม 
    ....................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ือง  เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 
    ................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
   ๕.๑  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    ๕.๑.๑เร่ืองแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๕.๒  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑เร่ืองการพิจาณาอนุมติัเห็นชอบ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
         (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๑ 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ือง  อ่ืนๆ (ถา้มี) 
    ๑. ................................................................................................... 

๒. ................................................................................................... 
ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมยัวสิามญั สมยัท่ี ๓/๒๕๖๒  คร้ัง  ๑ 

เม่ือวนัจนัทร์  ท่ี  ๒๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                             เร่ือง แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๑  

……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์ ประธานสภาฯ ธีรศักด์ิ  ภิญโญยงค์ 
๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมู่ท่ี ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 
๓ นายเจริญ   กองศรี ส. อบต.หมู่ท่ี ๑ เจริญ   กองศรี 
๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมู่ท่ี ๒ ลา 
๕ นายประจญ  รอดแกว้ ส. อบต.หมู่ท่ี ๒ ประจญ  รอดแก้ว 
๖ นายพรมดี  วนัทาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๓ พรมดี  วนัทาเขยีว 
๗ นายสุระชยั  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ท่ี ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 
๘ นายแสงจนัทร์  แกว้มูลมุข ส. อบต.หมู่ท่ี ๔ แสงจันทร์  แก้วมลูมขุ 
๙ นางทองมว้น  กนัหาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๔ ทองม้วน กันหาเขยีว 
๑๐ วา่ง ส. อบต.หมู่ท่ี ๕  
๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ท่ี ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 
๑๒ นายสงกรานต ์ ธารารักษ ์ ส. อบต.หมู่ท่ี ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 
๑๓ นายสมพิศ  ผมเวยีง ส. อบต.หมู่ท่ี ๖ สมพิศ  ผมเวยีง 
๑๔ วา่ง ส. อบต.หมู่ท่ี ๗  
๑๕ วา่ง ส. อบต.หมู่ท่ี ๗  
๑๖ นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม ส. อบต.หมู่ท่ี ๘ บุญยงั  โพธ์ิพรหม 

๑๗ น.ส.นนัทนา  ดาวช่วย ส. อบต.หมู่ท่ี ๘ นันทนา  ดาวช่วย 
๑๘ นายสมุด  ภิรมยญ์าณ ส. อบต.หมู่ท่ี ๙ สมดุ  ภิรมย์ญาณ 
๑๙ นายโสภิญ  กนัหาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๙ โสภิญ  กันหาเขยีว 
๒๐ นายสมาน  นอ้ยปัญญา ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๐ สมาน  น้อยปัญญา 
๒๑ นายประยรู  บุสธรรม ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๐ ประยรู  บุสธรรม 
๒๒ นางฐิติพร   แกว้พูล ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 
๒๓ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๑ กานดา  บุญค าภา 
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ผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๒๔ นายสียา  มีแกว้ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๒ สียา  มแีก้ว 
๒๕ นายทองดี  ประสานเช้ือ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๒ ทองดี  ประสานเช้ือ 
๒๖ นายทศพร  แผน่ทอง รองประธานสภาฯ ทศพร  แผ่นทอง 
๒๗ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๔ ณเรศน์  ถารี 
๒๘ นายส าเรียง  เช้ืออ่อน ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๔ ส าเรียง  เช้ืออ่อน 
๒๙ นายศุภชยั  วนัทาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๕ ลา 
๓๐ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๕ ลา 
๓๑ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๖ จิระ  ดาโสม 
๓๒ นายพินิจ  อุปมยั ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๖ พินิจ  อุปมยั 
๓๓ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 
๓๔ นายบุญเพง็  เจริญบุญ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๘ บุญเพง็  เจริญบุญ 
๓๕ นายสัมฤทธ์ิ  รัตนประทุม ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๘ สัมฤทธ์ิ  รัตนประทุม 
๓๖ นายประยงค ์ ประชามอญ เลขานุการสภาฯ ประยงค์  ประชามอญ 

    
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
    
    

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 
๒ นายสมบติั  หมู่เมือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมือง 
๓ นายประเวช  วนัทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วนัทาเขยีว 
๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. ลา 
๕ นายไพทูรย ์ นาคสุวรรณ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 
๖ นายบรรจง  แพรชยัภูมิ ผูอ้  านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 
๗ นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค รอง ปลดั อบต. กรรณิการ์  ดิเรกโภค 
๘ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หวัหนา้ส านกัปลดั ล าไพ  ทีดินด า 
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เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน             

มาพร้อมกนัแลว้และครบองคป์ระชุมพร้อมทั้งไดเ้วลาก าหนดการ 

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค รองปลดั  รักษาราชการแทนปลดั  ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เขา้ห้องประชุม

พร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์ ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได ้   

ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค 

รองปลดั อบต.  - ช้ีแจงรายละเอียดกฎระเบียบ ขอ้กฎหมายในการเลือกตั้ง 

เลขานุการสภา แทนต าแหน่งท่ีวา่ง โดยอาศยัอ านาจแห่ง

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๖)พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามขอ้ ๑๓ วธีิเลือก

เลขานุการสภาทอ้งถ่ินให้น าความในขอ้ ๘ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนหน่ึงท่ีตนเห็นวา่สมควรใหด้ ารงต าแหน่ง

ประธานสภาทอ้งถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองไดเ้พียงคร้ังเดียว ช่ือท่ี

เสนอไม่จ  ากดัจ านวนและใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินลงคะแนนเลือกจาก

ช่ือเหล่านั้น โดยวธีิเขียนช่ือตวัและช่ือสกุลของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือคนละ

หน่ึงช่ือ  เม่ือตรวจนบัแลว้ให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ี

ประชุมสภาทอ้งถ่ิน ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือก  และแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ้ ๑๘ ใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกพนกังาน หรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น   หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนหน่ึง  

เป็นเลขานุการสภาทอ้งถ่ินทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อสภาทอ้งถ่ิน  ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

พนกังาน หรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้ความหมายถึง

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น  
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  หนา้ท่ีของเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

   ๑.แจง้นดัประชุมสภาทอ้งถ่ินตามค าสั่งของ

ประธานสภาทอ้งถ่ิน 

   ๒.ช้ีแจงกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง 

หนงัสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบติัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

   ๓.ช่วยเหลือประธานสภาทอ้งถ่ินจดัท าระเบียบวาระ

การประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

   ๔.เชิญประธานสภาทอ้งถ่ินชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ี  

   ๕.จดัท ารายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

   ๖.เก็บรักษาขอ้มูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา

ทอ้งถ่ิน แต่จะเปิดเผยไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากประธานสภาทอ้งถ่ิน 

   ๗.ช่วยเหลือประธานสภาทอ้งถ่ินในการควบคุมการ

นบัคะแนน 

   ๘.ช่วยเหลือประธานสภาทอ้งถ่ินในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในสภาทอ้งถ่ิน 

   ๙.หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกระท า

กิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภาทอ้งถ่ินมอบหมาย 

   ในการประชุมสภาทอ้งถ่ินคร้ังใด ถา้ไม่มีเลขานุการ

สภาทอ้งถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

หรือไม่ยอมปฏิบติัหนา้ท่ี ให้สภาทอ้งถ่ินเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคนหน่ึงเป็น

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการสภาทอ้งถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

โดยใหน้ าความในขอ้ ๑๓ และขอ้ ๒๖ วรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลม  

เวน้แต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าดว้ยวธีิการยกมือ    

  ล าดบัต่อไปเชิญประธานสภาไดด้ าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

นายธีรศกัด์ิ ภิญโญยงค ์    

ประธานสภา อบต.กวางโจน                -กล่าวเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน สมยัวสิามญั สมยัท่ี ๓/๒๕๖๒  คร้ังท่ี ๑ วนัจนัทร์  

ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  มีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  

ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองกระทู ้

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

  ๕.๑.๑ เร่ือง แผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๕.๒ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑ เร่ืองการพิจารณาจดัท า 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑ 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน   -เน่ืองจากเลขานุการสภา ฯ นายบุญปัน  มามีสุข 

เลขานุการสภา ฯ  ได้ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการและ

สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี ๗ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเลขานุการสภา ฯ จึงท าให้

หน้าท่ี น้ีว่างลง จึงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เสนอรายช่ือ

เพื่อให้ท าหน้าท่ี เลขานุการสภา ฯ ในการด าเนินการประชุม

ในคร้ังน้ี  ไปใหทุ้กท่านเสนอรายช่ือได ้

นายเจริญ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑   -เสนอ นายประยงค์  ประชามอญ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๓ 

เป็นเลขานุการสภา ฯ 
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นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขอผูรั้บรองดว้ย  มีผูรั้บรอง ๒ คน คือนายแสงจนัทร์  

แกว้มูลมุข ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ และนายสมพิศ  ผมเวียง ส.อบต. 

หมู่ท่ี ๖ 

-มติท่ีประชุมรับรอง   และขอเชิญนายประยงค ์  

ประชามอญ ส.อบต.หมู่ ท่ี ๑๓ ท าหน้าท่ีเลขานุการสภา ฯ 

เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการต่อไป ขอเชิญ 

  นายประยงค ์ ประชามอญ 

เลขานุการสภา ฯ  -ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ท่ี ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ท่ี 

เลขานุการสภา ฯ เพื่อให้การด าเนินการประชุมสภาเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ขอบคุณครับ 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจนทุกท่านท่ีมาร่วมประชาคมทอ้งถ่ิน ระดบัต าบล  เม่ือ

วนัท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒   

 

ระเบียบวาระที ่๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - คณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจนทุกท่านตามส าเนารายงานการประชุมสมยัสามญั 

สมัยท่ี ๓/๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๓ เม่ือวนัองัคารท่ี  ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒    เร่ืองพิจารณาอนุมัติ เงินทุนส ารองเงินสะสม

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีไดส่้งให้สมาชิกทุกท่านและมอบให้

นายเจริญ  กองศรี ประธานกรรมการตรวจรายงานาการ

ประชุม ท าหน้าท่ีตรวจสอบ รายงานการประชุมว่าถูกต้อง

หรือไม่เพื่อจะไดแ้กไ้ขรายงานการประชุมใหถู้กตอ้งต่อไป  
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นายเจริญ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ท่ีเคารพ 

ให้ท่ีประชุมช่วยกนัตรวจสอบและแกไ้ข ขอ้ความท่ีตกหล่น

หรือขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้งไปทีละหนา้   
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์       

ประธานสภาฯ  -ในท่ีประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้

ถูกต้องแล้ว จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯสมยัวิสามญัสมยัท่ี ๓/

๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๓ เม่ือวนัจนัทร์  ท่ี  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

โปรดยกมือ    
 

ท่ีประชุม   - รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้เป็นเอกฉนัท-์ 
 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองกระทู้ถาม 
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์      
ประธานสภาฯ    -มีท่านใดมีเร่ืองกระทูถ้ามหรือไม่   

 
ท่ีประชุม    - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ในระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบผูบ้ริหาร

และท่านสมาชิกมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท้ราบหรือไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน  -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา

ทุกท่าน ดิฉนันางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน จาก

ท่ีดิฉันได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการท่ีจงัหวดัชัยภูมิ มี

เร่ืองแจง้ใหท้่านสมาชิกทุกท่านทราบ  ดงัน้ี 

๑. โครงการป่ารักษน์ ้าโล่ใหญ่ ให ้อปท. 

ทุกแห่งด าเนินการดูแลตน้ไมท่ี้ปลูกดว้ย 
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๒.เร่ืองภยัแลง้ ใหอ้งคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการช่วยเหลือประชาชน 

๓.เร่ืองเฉลิมฉลองงานราชาภิเษกของ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยใหจ้ดักิจกรรม ดงัน้ี  

๑ โครงการจดัพิมพพ์ระบรมฉายา 

ลกัษณ์เพื่อแจกจ่ายใหป้ระชาชน 

๒.โครงการเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงั  

๓.โครงการวิง่มินิมาราธอน 

๔.เร่ืองโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว  

ซ่ึงจะจดัข้ึนในระหวา่งเดือน ธนัวาคม  - มกราคม 

๕.เร่ืองการรับสมคัรจิตรอาสาพระราชทาน  

ซ่ึงเปิดรับสมคัรในระหวา่งวนัท่ี ๑-๑๐ ของทุกเดือน ณ อ าเภอ

ทุกอ าเภอ 

๖.โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ ณ  

อบต.โอโล ซ่ึงจะจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี ๑๖-๒๐ ธนัวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗.โครงการถนนสวย ทุก อปท.จะต้องมี

ถนนบา้นสวยอย่างน้อย ๑ สาย ส าหรับ อบต.กวางโจน  ได้

ก าหนดถนนบา้นหนองกุง -บา้นสวนออ้ย 
 

  นายเจริญ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  -แจง้โครงการขุดลอกหนองฉิม ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ ขอเชิญท่านสมาชิกไดเ้ขา้ดูความคืบหน้า

และเป็นแนวทางในการพฒันาหมู่บา้นต่อไป 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -แจง้เสริมรายละเอียดของโครงการขุดลอกหนองฉิม 

หมู่ ท่ี ๑ น้ี ซ่ึงทาง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได ้

เสนอปัญหาความตอ้งการ และความเดือดร้อนของประชาชน 
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ในต าบล จ านวน  ๕ บ่อ ตามโครงการแก้ปัญหาภยัแล้งตาม

นโยบายของรัฐบาล จังหวดัละสองร้อยล้านบาท  ซ่ึงทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนไดรั้บจดัสรรงบประมาณ

ในการพฒันาจ านวน สองล้านบาท ในการขุดลอกหนองฉิม

ดงักล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

นายธีรศกัด์ิ ภิญโญยงค ์                          

ประธานสภา อบต.กวางโจน      -ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท้ราบอีกหรือไม่              
 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา/เพ่ือทราบ 
 

นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                 -ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อ

ทราบ 

  ๕.๑.๑ เร่ืองแผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เชิญรองปลดั ช้ีแจงระเบียบ 

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค 

รองปลดั อบต.กวางโจน - ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๕ การน าแผนพฒันาไปปฏิบติั  ขอ้ ๒๖  

ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนการ

ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

 ๑ คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 

ทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพฒันาขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ี ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการ

ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน    
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 ๒ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่าง 

แผนการด าเนินงาน แลว้เสนอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศ 

เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการ

ด าเนินงานภายใน  ๑๕  วนันบัแต่วนัท่ีประกาศ เพื่อให้ 

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไม่

นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดงักล่าว

สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจดัท าแผนการ

ด าเนินงานได ้๓  ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

 ขั้นตอนท่ี ๑  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  คณะกรรมการ 

สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน เก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการ

ด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ซ่ึงจะประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม ของ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และโครงการ/กิจกรรม

ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ 

และ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของต าบล 

 ขั้นตอนท่ี  ๒  การจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน   

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน   จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย 

พิจารณาแผนงาน/โครงการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งมีความสอดคลอ้ง 

กบั ยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

และเม่ือคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ จึง น าร่างแผนการ

ด าเนินงานเสนอต่อ  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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กวางโจน  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยเคา้โครง 

แผนการด า เนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ   

ส่วนท่ี ๑ บทน า  ประกอบดว้ย    

๑.  บทน า 

๒. วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน  

๓. ขั้นตอนการจดัท าแผนด าเนินงาน  

๔.ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      

ส่วนท่ี ๒  บญัชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบดว้ย  

๑. บญัชีสรุปจ านวนโครงการและ

งบประมาณ (ผด.๐๑) 

 ๒. บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

(ผด.๐๒)   

๓. บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรับท่ีไม่ได ้

ด าเนินการตามโครงการการพฒันาทอ้งถ่ิน  (ผด. ๐๒/๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓  การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน   

เม่ือนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ใหค้วาม 

เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแลว้  จึงประกาศใชแ้ผนการ

ด าเนินงาน โดยใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน ๑๕ 

วนั นบัจากวนัท่ีประกาศเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน 

รับทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ย ๓๐ วนั 

      ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. ท าใหก้ารด าเนินงานแผนงาน/โครงการพฒันาใน 

ปีงบประมาณ มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน 

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน า 

แผนไปปฏิบติั มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณในแต่ละปีของ 

หน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีตอ้งจ่ายจริงในแต่ละปี 

๕. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

ของทุกส่วนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

๖. สามารถน าแผนการปฏิบติัการมาวเิคราะห์ปัญหา 

อนัเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  นายเจริญ  กองศรี 

  ส.อบต. หมู่ท่ี ๑     - แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๖๓ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ไดจ้ดัท าไป

ตามแผนด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร  

  นายสมบติั  หมู่เมือง 

รอง นายก อบต.กวางโจน   -ในเร่ืองของแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จดัท าข้ึนตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ข เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การ
พฒันา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตอ้งการ
ด าเนินการจริงทั้ งหมดในเขตพื้ น ท่ีของต าบลกวางโจน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ตามท่ีเจา้หน้าท่ีแผน ได้
รวบรวมจดัท าร่าง ถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

  นางพูมใจ ประทุมค า 
นายก อบต.กวางโจน     - แผนการด าเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงาน 

โครงการกิจกรรม ท่ีด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นท่ี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผน
ต่อเน่ืองมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   กล่าวคือองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกวางโจนไดร้วบรวมแผนงานโครงการ 
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ต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ทั้งท่ี เป็นงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจนท่ีด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ท่ีเขา้ 
มาด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน   
มาจดัท าแผนการด าเนินงานข้ึน  เพื่อเป็นตวัก าหนดทิศทางใน
การด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

ในการน้ี  องค์การบ ริหารส่วนต าบลกวางโจน 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ส่วนราชการทุกภาค
ส่วน  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานวางแผน  ท่ีให้ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการจดัท าแผนการด าเนินงานฉบับน้ี ในคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี  

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จักได้น า
แผนการด าเนินงานน้ีไปปฏิบติั เพื่อความผาสุขของประชาชน
ในต าบลกวางโจน  ต่อไป  

  นายบรรจง  แพรชยัภูมิ 
ผูอ้  านวยการกองช่าง  - เร่ืองแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

๑.แผนการด าเนินงานเป็นแผนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

๒.แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณนั้น
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจนท าใหมี้ความชดัเจน
ในการปฏิบติัมากข้ึน 

๓.แผนการด าเนินงานเป็นแผนท่ีมีการประสานและ
บูรณาการการท างานกบัหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด 

 
 



17 
 

 
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการท าใหก้ารติดตามประเมินผลเม่ือ
ส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึน  และเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ต่อไป 

นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                   -ท่านใดมีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ .....ถา้ไม่มีจะเป็น 
ระเบียบวาระต่อไป 

 

  ท่ีประชุม       -รับทราบ 
              
นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                 - ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เร่ืองพิจารณา 

๕.๒.๑ เร่ืองพิจารณาเห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๑ ขอใหผู้บ้ริหารได้

ด าเนินการช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดต่อไป  
 

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค      
รองปลดั อบต.กวางโจน -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์  ดิเรก
โภค รองปลดั อบต.กวางโจน 
 แจง้ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งให้สมาชิก สภา อบต.ทราบก่อน  ขอ
น าเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาขององค์การบ ริห ารส่ วนต าบลกวางโจน 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
ของประชาชน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

(๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 
ทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคม 
ท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน ท่ีเพิ่มเติม ส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส่้งร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ี 
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เพิ่มเติมใหส้ภาองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
๔๖ แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เม่ือแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติม
ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหส่้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินดงักล่าว 
ให้ผู ้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้ งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั นับแต่
วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช้  ต่อไปตามร่างแผนพฒันา
ท้องถ่ินฯ ท่ีสภา อบต.จะพิจารณาเห็นชอบ ในวนัน้ี เป็น
แผนงาน โครงการท่ีด าเนินการจดัท างบประมาณ ในกรณีขอ
จ่ายขาดเงินสะสม และจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไม่ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี และแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ซ่ึ งมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน  

นางพูมใจ  ประทุมค า      
นายก อบต.กวางโจน -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน  ดิฉัน นางพูมใจ ประทุมค า 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ตามท่ีท่านรองปลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดช้ี้แจงระเบียบฯแลว้นั้น ดิฉนัขอ
น าเรียนบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑ ดงัน้ี 

-เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันา 

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑ตามท่ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีภารกิจส าคญัในการ 

พฒันาทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในส่วนรวมใหดี้ข้ึน ไดอ้นุมติัประกาศใช้

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  เม่ือวนัท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแลว้ นั้น เน่ืองจากการจดัท าโครงการ/

กิจกรรม ดงัปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
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๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

กวางโจน  ยงัไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเติมแกไ้ข

เปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั 

ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อด าเนินการใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อ

ตอบสนอง แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนใน

พื้นท่ีรับผดิชอบ  ดงันั้น เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบบัท่ี ๒  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้  ๙  เพื่อประโยชน์ของประชาชน องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ได ้ให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี  โดยมี

ขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

๑.คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 

ทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

๒.คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคม 

ท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ีเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองคก์ารบริหารส่วน 

 

 



20 
 

 

ต าบล  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณา

อนุมติัและประกาศใชต่้อไป  

ดงันั้น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงได ้

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) (แผนพฒันา

ท้องถ่ินห้ าปี ) เพิ่ ม เติม   ฉบับ ท่ี  ๑   น้ี ข้ึน เพื่ อให้ มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน และเพื่อให้สามารถแกปั้ญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน 

ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้ งใช้เป็นกรอบในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมและ

เปล่ียนแปลง แผนพฒันาพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑  ในคร้ังน้ี  จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคญั  บญัชีสรุป/รายละเอียด

โครงการพฒันา แผนพฒันาท้องถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 

๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  

ดา้นบริหารทัว่ไป    

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป   

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ดา้นบริการชุมชนและสังคม    

 แผนงานการศึกษา   

 แผนงานสาธารณสุข   

 แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 แผนงานเคหะและชุมชน   

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
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ดา้นการเศรษฐกิจ    

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 แผนงานการเกษตร   

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน    

 แผนงานงบกลาง   

-บญัชี ครุภณัฑ ์แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕)  มีเพิ่มเติมใน แบบ ผ.๐๓ บญัชีครุภณัฑ์ 

-รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ส าหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รประชาชน ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคนและสังคม 
๑.๑แผนงานการศึกษา  
๑.๒ แผนงานความเขม้แขง็ของชุมชน       

ทั้งหมดคือรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะขอใหท้างสภา 
อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑   

-ส่วนรายละเอียดของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จดัท าร่างใหทุ้กท่านแลว้  
รายละเอียด ตามร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑   

  นายสมบติั  หมู่เมือง 
 รอง นายก  อบต. กวางโจน   - รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

 พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นบริหารทัว่ไป 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 
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         ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารทัว่ไป 

         ๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นบริหารทัว่ไป 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

         ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารทัว่ไป 

          ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         ๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริการชุมชนและสงัคม 

          ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

          ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 

          ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

          ๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 

          ๑.๕ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
๑.๖ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

        ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 

         ๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

        ๓. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 

        ๑.๒ แผนงานการเกษตร   (รายละเอียดตามเอกสาร) 
นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                  - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ท่านรอง นายก ไดช้ี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะ 
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ขอให้ทางสภา อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑ มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือจะอภิปราย ขอเชิญ 

นายส าเรียง  เช้ืออ่อน 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๔  -สอบถาม แกไ้ขโครงการท่ี ๓๕ หนา้ ๑๑๑ แกไ้ขเป็น

ปรับแต่งหลงัคลองเพื่อให้รถสามารถสัญจรไดส้ะดวกและจะ
ขอเพิ่มโครงการวา่งท่อส่งน ้าจากหนองตานา –หนองกุงดว้ย 

นายเจริญ  กองศรี 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๑   - แผนเพิ่มเติมมีขอ้สงสัยดูตวัเลขแลว้ค่อนขา้งสูงและ

ในการวิเคราะห์งบประมาณ จะเท่ากนัหมดทั้งงบปี ๒๕๖๓
และปี ๒๕๖๔ คือห้าแสนเท่ากนั  และเร่ืองภยัแลง้ เช่นหมู่ ๑  
อยากจะเจาะบ่อบาดาลใหเ้ป็นมาตรฐาน รูปแบบทรัพยากรน ้า 
โดยเจาะให้ลึกตามแบบมาตรฐาน และเร่ืองสุดทา้ย โครงการ
จัดซ้ือท่ี ดินของ อบต. จะจัดซ้ือบริเวณไหน เงินท่ีจะมา
อุดหนุนจะไดม้าอยา่งไร  

  นายสมบติั  หมู่เมือง 
รองนายก อบต.กวางโจน -ในนามคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให ้

ท่านสมาชิกสภาแต่ละหมู่บา้นให้ตรวจสอบโครงการท่ีเสนอ 
เพิ่มเติมของแต่ละหมู่บา้น ขอให้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ถา้ตกหล่นไปใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ี ขอบคุณครับ 

  นางพูมใจ  ประทุมค า 
นายก อบต.กวางโจน  - ตอบข้อซักถาม ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ ส าหรับโครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓และพ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ีตั้งงบประมาณไวสู้งนั้น ก็เพราะว่าโครงการต่าง ๆท่ีส ารวจ
ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  จึง
จ าเป็นตอ้งเพิ่มเติมแผน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  (ฉบบัท่ี ๓)  และงบประมาณท่ีจะมาอุดหนุนเป็นงบ
ทุนส ารองจ่ายขาด  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  และ
เร่ืองจัดซ้ือท่ีดินมีเอกชนมาเสนอขายบริเวณด้านหลังงาน
ป้องกนัติดกบัส านกังาน เน่ืองจากไม่สามารถจดัสรร 
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งบประมาณ ซ้ือได้  จึงจ าเป็นต้องตั้ งงบประมาณไว้ใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินไว ้และขอให้ผูอ้  านวยการกองช่างเป็นผู ้
ช้ีแจงเพิ่มเติม 

นายบรรจง   แพรชยัภูมิ 
ผูอ้  านวยการกองช่าง  - น าเรียนในการจัดท าโครงการ กิจกรรมของ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เม่ือวนัท่ี ๑๘  ตุลาคม  ท่ีผ่านมาผมได้
ประเมินเป็นภาพรวมเพื่อสะดวกในการเขียนแบบ ปร.๔ ปร.
๕ หรือท่านสมาชิกมีขอ้สงสัยแต่ละโครงการของตวัเอง ก็ให้
ไปดูรายละเอียดท่ีกองช่าง  

นายเจริญ  กองศรี 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๑  - ถามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของ รพ.สต.บา้นบวั

พกัเกวียน  หมู่ท่ี ๑ มีบรรจุในแผนพฒันาท้องถ่ินหรือเปล่า 
และทาง อบต.จะด าเนินการไดห้รือไม่ 

 
นางพูมใจ  ประทุมค า 
นายก อบต.กวางโจน  - ตอบ  ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  ได้สอบถามคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาแล้ว ได้รับการยืนยนัจาก
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๑ แลว้ และซ่ึงทาง รพ.สต. ได้มีขั้นตอนใน
การของบประมาณหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว  ซ่ึงเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีจะของบประมาณ ต่อไป 

 

นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                 - ตามท่ี ท่านนายก อบต. ได ้ช้ีแจงรายละเอียดแลว้ 

นั้นมีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีสมาชิก

ท่านใดสอบถามผมจะขอมติท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑  
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                                                                                                           - ท่ีประชุมมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  ๓๒ ท่าน   

ท่านใดเห็นชอบ  ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 

 ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๑ โปรดยกมือ                                                      

เห็นชอบ จ านวน    ๓๒ เสียง 

ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 

งดออกเสียง     จ านวน      - เสียง 

      -ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท-์  
 

นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                  -เน่ืองจากขณะน้ี เวลา ๑๒.๐๐ น. แลว้ ประธานฯ ขอ

แจง้ พกัการประชุม และรับประทานอาหารเท่ียง แลว้ประชุม

ต่อในระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายทศพร  แผน่ทอง                              

ประธาน ท่ีประชุม                  -ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ มีสมาชิก ท่านใดมี เร่ือง

ซกัถามอีก หรือไม่ 

  นายเจริญ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  -เร่ืองการวางท่อระบายน ้ าขา้งถนนทางหลวง ๒๐๑  

ซ่ึงไดจ้ดัท าหนงัสือยืนแขวงการทางเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ยงั

ไม่ไดรั้บค าตอบจะด าเนินการให้อย่างไร จึงอยากให้ติดตาม

ใหด้ว้ย 

นางพูมใจ  ประทุมค า 
นายก อบต.กวางโจน  -ในส่วนน้ีได้มอบหมายให้ผูอ้  านวยการกองช่างได้

ประสาน ไม่น่าจะเกินหน่ึงสัปดาห์คงจะไดรั้บค าตอบ 

 

นายทศพร  แผน่ทอง    -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                       มีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี....   
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี           
ขอปิดประชุม 
 



26 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น.  
 

ประยงค์  ประชามอญ 

(นายประยงค ์ ประชามอญ) 

เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บนัทึกรายงานการประชุม 

 

 

คณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 
 

              (ลงช่ือ)..........นายเจริญ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายเจริญ  กองศรี)                                    
 

          (ลงช่ือ)………นายสมพิศ  ผมเวยีง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                  (นายสมพิศ  ผมเวยีง)            
                     

         (ลงช่ือ).........นายบุญยงั โพธ์ิพรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม) 
 

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

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมยัวสิามญั สมยัท่ี  ๓/๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 
 

                    (ลงช่ือ)    ธีรศักด์ิ ภิญโญยงค์    ผูรั้บรองบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นายธีรศกัด์ิ ภิญโญยงค)์ 
                                              ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
                                                         วนัท่ี ๒๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


