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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒  คร้ัง  ๑ 

เมื่อวันศุกร์  ที่  ๕  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เรื่อง พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ เจริญ  กองศรี 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ลา 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ทองมว้น กันหาเขียว 

๑๐ นายวรวุฒิ  โคตรภูเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ วรวุฒิ  โคตรภูเขียว 

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายบุญปัน มามีสุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๗ บุญปัน มามีสุข 

๑๕ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ ๗ สมัย  พลธานี 

๑๖ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ บุญยัง  โพธิ์พรหม 

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

๑๘ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๙ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๒๐ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๑ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๒๒ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 

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

๒๔ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 
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 ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๕ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๖ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๗ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 

๒๘ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

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

๓๐ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๑ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๓๒ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ จริะ  ดาโสม 

๓๓ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๓๔ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๗ นางสาวริญญารัตน ์ ศรรีุ่งเรอืง เลขานุการสภาฯ ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุก ส อบต.หมูท่ี่ ๔ ลา 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมู่เมอืง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาลี 

๕ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๖ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

๗ นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๘    
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๙ น. 

-เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

กวางโจน มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้

เวลาก าหนดการ นางสาวริญญารัตน์ ศรรีุ่งเรอืง 

เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้ง

ประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                          กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑ 

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผมมีเรื่องที่จะแจง้ให้ที่

ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   คร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑. เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้น

ของประชาชนตามประกาศอ าเภอภูเขียว เรื่อง ก าหนดสมัย

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

รายงานขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
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ต าบลกวางโจน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เนื่องจากมี

ความจ าเป็นเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  อ าเภอพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

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

พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

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

ภูเขียว จงึประกาศก าหนดเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑- ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒      

มีก าหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ นายนิวัตน์  สุพจติร 

นายอ าเภอภูเขียว 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      - ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ /

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ที่ได้ส่ง

ให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการ

ประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุม

ให้ถูกต้องต่อไป  

นายเจรญิ  กองศรี      - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.   

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ที่เคารพ ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ 

ที่ตกหล่นหรอืข้อความทีไ่ม่ถูกต้องไปทีละหนา้   
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นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ        ถูกต้องแล้ว จงึขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

สมัยที่  ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่   ๑๓ กุมพาพันธ์ 

๒๕๖๒ โปรดยกมอื    
 

ที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม     -  ไม่ม ี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทาง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ผูบ้ริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า   -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

นายก อบต.กวางโจน    สภาทุกท่าน ดิฉันนางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.    

  กวางโจน จากที่ดฉิันได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่     

จังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจง้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  

ดังนี้  

๑. ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โครงการในน้ ามีปลา  

ชาวประชามีสุข นั้น ทางประมงจังหวัดชัยภูมิแจ้งยกเลิก

การปล่อยปลา ในระยะที่สาม เนื่องจากไม่สามารถปล่อย

พันธุ์ปลาในช่วงฤดูแล้งได้ 

๒.การออกรับบริจาคโลหิต ของอ าเภอภูเขียวร่วมกับ

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  

ตั้งแต ่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐น. ณ หอประชุมอ าเภอภูเขียว 
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๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เริ่มตั้งแต่

วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่ง อบต.กวางโจนเป็น

ต้นแบบในเรื่องจุดสกัดคนเมา ด่านครอบครัว และด่าน

ชุมชน 

๔. การจัดงานบวงสรวงเจา้พ่อพญาแล งานศาลเจา้

พ่อหลักเมืองและของดไีทภูเขียว ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 

๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  

-เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ท าพธิีบวงสรวงเจา้

พ่อพญาแล และการประกอบพิธีถวายชา้งแด่เจา้พ่อพญา

แล การแตง่กายชุดสภาพโทนสีเหลอืง หรอืผ้าไทยโทนสี

อ่อน 

- เวลา ๐๘.๐๐ น. งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและ

ของดไีทภูเขียว จุดเริ่มขบวนแห่ของดีแต่ละต าบล จุดเริ่ม

ขบวน ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  หนา้วัดนครบาล เคลื่อน

ขบวนเพื่อเขา้สู่ ณ ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียวส าหรับ

การแต่งกาย ให้ใส่เสื้อลายดอกที่ได้แจกใหทุ้กท่านแลว้ 

วันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

       -ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  

      -ประกวดธิดาอ้อยหวาน 

๔. การจัดงานประเพณีสงกรานต์ อบต.กวางโจน  

ภาคเช้า 

๑.กิจกรรมประกวดการก่อเจดีย์ทราย  

เวลา ๐๘.๓๐  - ๐๘.๓๐ น. 

๒.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ โดยเริ่ม

ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น มกีารมอบใบ

ประกาศผูสู้งอายุสุขภาพดี มอบของที่ระลึก และ

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ทานข้าวเที่ยง เสร็จพิธี 

 



7 
 

 

ภาคบ่าย 

๑.กิจกรรมถนนคนเปียก พิธีการเปิดถนน

คนเปียก เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณตลาดแลง

บ้านบัวพักเกวียน โดยมีขบวนแหส่งกรานต์ของแต่

ละหมู่บ้าน 

นายสมัย พลธานี     -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร  

ส อบต.หมูท่ี่ ๗     ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ขอแจ้ง  

ด้วยโรงเรยีนบ้านหนองปอแดงรว่มกับคณะกรรมการ

สถานศกึษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรยีน และผูป้กครอง

นักเรียนได้ร่วมใจกันจัดงานผา้ป่าเพื่อการศกึษา และพิธี

ฉลองอาคารหอสมุด “อนุสรณ์พระครูถาวรชัยวัฒน์ “ใน

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกันกับงานสงกรานต์ 

อบต.กวางโจน และวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีประเพณี

เปลี่ยนผา้ไตรสรงน้ าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูถาวร

ชัยวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอภูเขียวช้ันเอก จึงขอแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                             -ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                      ๕.๑. เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้น

ของประชาชนขอให้ผูบ้ริหารได้ด าเนินการชีแ้จงเหตุผล

ความจ าเป็นและรายละเอียดต่อไป  

นางพูมใจ  ประทุมค า     เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

นายก อบต.กวางโจน สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน  ดิฉัน นางพูมใจ ประทุมค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ขอเสนอญัตติ

เร่งด่วนเรื่องการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อ

ก่อสร้างหอถังสูง หมูท่ี่ ๙ บ้านสวนอ้อย ตามเอกสาร  

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ – 

ง าน  ๙ ๙  ต า ร า งว า  อ ยู่ ใน ค ว าม ดู แ ล รั ก ษ าข อ ง
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กระทรวงมหาดไทย (หนองทุ่มสาธารณะประโยชน์) เพื่อให้

ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด จะมอบ

ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนเป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายธีรศักดิ์   ภญิโญยงค์    -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   เสนอญัตติ เร่งดว่น เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนเรื่องการขออนุญาตใช้

ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙  บ้าน บ้านสวนอ้อย (หนอง

ทุ่มสาธารณประโยชน์) นั้นสมควรให้เพิ่มในระเบียบวาระ

การประชุม วาระที่ ๕  ดังนี้ 

๕.๑ การพิจารณาขอใช้ที่สาธารณประโยชน์  

หมูท่ี่ ๙ บ้านสวนอ้อย 

๕.๒ การพิจาณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒และให้ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลชี้แจงระเบียบให้กับที่ประชุมทราบต่อไป 

 

นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง    -เรียนประธานสภา อบต. ท่านผู้บริหาร และท่าน 

ปลัด อบต. กวางโจน    สมาชิก สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจง 

รายละเอียดดังนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อย ในการขอด าเนินการขอถอนสภาพ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การถอนสภาพการจั ด ขึ้ นท ะเบี ยนและการจั ดห า

ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  

พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ การขอด าเนินการถอนสภาพ การจัดขึ้น

ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ ตามระเบียบนี้ ผู้ขอ

ต้องเป็นทบวงการเมือง และที่ดินที่ขอต้องเป็นที่ดินของรัฐ

ที่อยู่ในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง และอยู่ใน

โซนหรือแผนการใช้ที่ดิน (Zoning) ตามที่จังหวัดก าหนดไว้

เท่านั้น ข้อ ๑๒ (๓) ให้ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ ร่วมแสดง

ความคิดเห็น และ ข้อ ๑๖ การขอความเห็นจากที่ประชุม 
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สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้

ประโยชน์ ร่วมแสดงความเห็นว่าสมควรให้มีการถอน

สภาพหรือไม่ ประกอบกับหนังสือ ที่ มท ๐๗๒๓/ว ๓๔๔๓ 

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับ 

การอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  และ 

หนังสือ กรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๘.๒/ว ๒๒๕๗ ลงวันที่ ๘ 

สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การส ารวจที่สาธารณะประโยชน์

เพื่อจัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ มาก าหนด

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์วา่  

๑.ว่าที่ดนิสาธารณะประโยชน์แปลงใดเหมาะสมที่

ควรจะสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๒.แปลงใดเหมาะสมที่ให้ประโยชน์ในราชการได้ 

๓.แปลงใดเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

อบต.กวางโจน ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ถ้าที่

สาธารณประโยชน์อยู่ในโซนประเภท ๑ หรอื ๓  เมื่อ อบต.

ได้รับการอนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ๒  คือใช้

ประโยชน์ในราชการ  

นายธีรศักดิ์   ภญิโญยงค์    -ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่สอบถามอีกหรือไม่ ...ถ้าไม่มีจะให ้

นายก อบต.ได้ ชี้เสนอรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่

สาธารณประโยชน์หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อยต่อไป 

นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่าน 

นายก อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ดิฉัน นางพูมใจ  

ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ดิฉัน

ขอชี้แจงรายละเอียดเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านสวน

อ้อย ได้ด าเนินการประชาคมหมู่บ้าน เกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง เนื่องจากระบบประปา

บาดาลของหมู่บ้านนั้น น้ าบาดาลไม่เพียงพอการอุปโภค 

บริโภค ต้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

ส่งน้ าใช้ใหก้ับหมูบ่้านไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนที่ 
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เดือดร้อนมาเอาน้ าไปใช้ในครัวเรือนได้ในระยะหนึ่ง  แต่ยัง 

ไม่เพียงพอ ทาง อบต.จึงหาทางแก้ไขประกอบกับใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ อบต. มีโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโดยการก่อสร้างหอถังสูง 

ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓๖๐ ลบ.

ม. สูง ๑๑.๑๐ เมตร ที่จะได้เสนอสภา อบต.พิจารณาจ่าย

ขาดเงนิสะสมในหัวข้อต่อไปนั้น สถานที่ ที่จะก่อสร้างหอถัง

สูงฯ อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับ

ที่หลวง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ – งาน ๙๙ ตารางวา อยู่

ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย (หนองทุ่ม

สาธารณะประโยชน์)เพื่อให้การด าเนินก่อสร้างเป็นไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีการประชุมประชาคม

หมูบ่้านในพืน้ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อย ว่าไม่ขัดข้อง สมควร

อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ส่วนที่เหลือจากสระ

หนองทุ่ ม และขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ว่าขัดข้องประการใดและพิจารณาควรอนุญาต

หรอืไม่ ต่อไป   

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ประธานสภา อบต.กวางโจน กวางโจน ชีแ้จงนัน้ มสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอกี

หรอืไม่ 

นายเจรญิ  กองศรี     -เรียนประธานสภา อบต. ท่านผู้บริหาร และท่าน 

ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ สมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ถ้าเป็นเรื่องความ

เดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อย 

ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุด คดิว่าคงไม่ขัดข้อง 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -ถ้าไมม่สีมาชิกท่านใดสอบถามผมจะขอมตทิี่

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ว่าขัดข้อง 

หรอืไม่สมควรอนุญาตหรอืไม่ 

มตทิี่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติไม่ขัดข้องและอนุญาตให้ใชท้ี่

สาธารณประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะ

ประโยชน์ของหมูท่ี่ ๙ บ้านสวนอ้อย หนองทุ่มสาธารณะ

ประโยชน์ เพื่อก่อสร้างหอถังสูง 
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จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๕ ท่าน 

อนุญาต  จ านวน   ๓๔  เสียง 

ไม่อนุญาต จ านวน     -    เสียง 

งดออกเสียง     จ านวน     ๑   เสียง 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -ต่อไป ขอ้ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงนิ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชญิท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ชีแ้จงรายละเอียด  

นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่าน 

นายก อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน  ดิฉัน นางพูมใจ    

ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จะ

มอบให้ ปลัด อบต.ช้ีแจงระเบียบของการจา่ยขาดเงินสะสม

ให้ที่ประชุมได้ทราบก่อน 

นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง    -เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และ 

ปลัด อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ  

การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑“ข้อ 

๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงนิสะสมได้ 

โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการ

บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืกิจการที่จัดท า

เพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ทั้งนี้ ตอ้งเป็นไป

ตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองสว่นท้องถิ่นหรอื

ตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะประเภท ตามระเบียบ

แล้ว 
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 (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยด้าน

บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อกี ร้อยละสิบของ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีนัน้ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ

บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น  

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จา่ยเงนิสะสมแล้ว องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ

สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ

ภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใชจ้่ายเงนิสะสมนั้นเป็น

อันพับไป ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน

สะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” ทั้งหมด

คือระเบียบของการพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมฉบับล่าสุด 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบต.กวางโจน 

มียอดเงินสะสม ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

จ านวนเงิน ๑๓,๘๔๔,๕๐๕.๗๖ บาท 

หัก  

๑.เงินจ่ายขาดเงินสะสมอนุมัตแิล้วยังไม่เบิกจา่ย  

จ านวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท 

๒.ยอดเบิก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๖ มีนาคม   

๒๕๖๒ จ านวน ๑,๖๙๖,๐๐๐ บาท 

        เงินสะสมคงเหลอื ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  

จ านวน  ๑๑,๙๔๐,๕๐๕.๗๖ บาท 

       กันเงินตามระเบียบฯ 

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อย่างนอ้ย ๓ เดือน 

(๑,๓๒๓,๐๔๐ X ๓) จ านวน ๓,๙๖๙,๑๒๐ บาท 

๒. กันเงนิ ๑๐% กรณีเกิดสาธารณภัย จ านวน 

๑,๑๙๔,๐๕๐.๕๘ บาท 

คงเหลือเงินที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ จ านวน 

๖,๗๗๗,๓๓๕.๑๘ บาท 
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นางพูมใจ  ประทุมค า   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายก อบต.กวางโจน                                  กวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 

ดิฉัน นางพูมใจ ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน ในขณะนี้ พื้นที่ต าบลกวางโจน ประชาชนที่

ได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก ซึ่งทางผู้น าชุมชนได้ส่ง

หนังสือขอความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนมายัง อบต.

กวางโจน จ านวน ๑๘ หมู่บ้านเพื่อให้ อบต.ช่วยแก้ไข

ปัญหาความเดือนร้อน ในด้านถนน ร่องระบายน้ า เพื่อ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง ทางผู้บริหาร ได้

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน จากกองคลัง แล้วว่าในงบประมาณที่ตั้งรับ และ

ตั้ งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ นั้นยังมาไม่เพียงพอ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ขอให้สภาพิจารณาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาขนได้ทันตามความต้องการของ

ประชาชน รายละเอียดโครงการ จ านวน ๑๘ โครงการดังนี้  

        ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔,๖๔๐,๐๐๐.-บาท 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

๑.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูท่ี่ ๒  จ านวน  ๒๕๙,๐๐๐.-บาท 

บ้านโนนทอง สายบ้านนายอ านวย  สวัสดิ์ ถึง บ้านนางจอ่ย  

กันหาเขียว  ขนาดกว้าง ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๑๙  เมตร 

ความสูงของรางระบายน้ า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน

ทางหลวงส าหรับ อปท.เลขที่ ถท-๕-๓๐๑ เป็นไปตาม 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ )     

    หนา้ที่ ๑๓๙  ข้อที่ ๕ 
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๒.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี่ ๓ จ านวน  ๙๒,๐๐๐.-บาท  บ้านหนองครอ้   

บ้านนางค าดี โพธ์ศรี ถึงบ้านนางสมหมาย  กิ่งชัยภูมิ  

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร

หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๕๒  ตารางเมตร   

ตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ อปท.  เลขที่ ทถ.-๒-

๒๐๓  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับ ๒  หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ 

๓.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี่  ๔  จ านวน  ๒๖๐,๐๐๐.-บาท บ้านกวางโจน    

สายบ้านกวางโจน ถึง บ้านหนองคร้อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  

เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตรหรอืมีพื้นที่ 

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตร  

ฐานทางหลวงส าหรับ อปท.  เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

       เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ หนา้ที่ ๑๖ ข้อที่ ๓๒ 

๔.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พ้นที่

การเกษตร  หมู่ที ่๕ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

บ้านดอนจ าปา  สายนาแม่ละม่อม  เกิดมงคล  โดยการลง

หนิคลุกขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร   ยาว  ๔๗๕  เมตร   

หนา  ๐.๑๕  เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง    

กระทรวงมหาดไทย  เลขที่ ท-๑-๐๖  เป็นไปตาม พรบ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) 

 ฉบับที่ ๑ หนา้ที่ ๑๑ ข้อที่ ๒ 
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๕.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี่  ๖  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  บ้านหนองกุง   

สายบ้านนายอารม  นิลบรรพต ถึง ทางหลวง หมายเลข 

๒๐๑ ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๒๐.๐๐  เมตร   

หนา  ๐.๑๕  เมตรหรอืมีพื้นที่ คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  ๔๘๐   

ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ อปท.   

เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ฉบับที่ ๒ 

หนา้ที่ ๑๕ ข้อที่ ๒๗ 

๖.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี่  ๗ จ านวน    ๒๖๐,๐๐๐.-บาท บ้านหนองปอแดง  

สายป่าช้าเชื่อมบ้านดอน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตรยาว  

๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร หรอืมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทาง

หลวงส าหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓  เป็นไปตาม พรบ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) 

ฉบับที่ ๒ หนา้ที่ ๑๕ ข้อที่ ๒๔ 

๗.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี่  ๘  จ านวน  ๒๔๗,๐๐๐.-บาท บ้านโนนตุ่น   

สายดอนปูตา ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕  เมตร 

หนา ๐.๑๕  เมตร หรอืมีพื้นที่ คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  ๓๔๐  

ตารางเมตรตามแบบมาตร ฐานทางหลวงส าหรับ อปท. 

เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ฉบับที่ ๒ 

หนา้ที่ ๑๒  ข้อที่ ๗ 
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๘.เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หมูบ่้าน หมูท่ี ่๙ จ านวน  ๓๕๔,๐๐๐.-บาท บ้านสวนอ้อย 

โดยการก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ  ๑๐  ลบ.ม.กว้าง  

๓.๖๐  เมตร  ยาว  ๓๖๐ ลบ.ม. สูง  ๑๑.๑๐  เมตรตาม

แบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ า  ส านักทรัพยากรน้ า 

ภาค ๑๐  แก้ไขจากแบบเลขที่ ๕๒๙๒  กรมโยธาธิการ    

เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ )ฉบับที่ ๑ หนา้ที่ ๑๘  ข้อที่ ๓ 

๙.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูท่ี่  ๑๒  จ านวน   ๒๔๒,๐๐๐.- บาท     

บ้านบัวพักเกวียน สายบ้านนายไพบูลย์  ฐานวเิศษ ขนาด

กว้าง ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร ความสูงของราง

ระบายน้ า๐ ๐.๓๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวง

ส าหรับ อปท.เลขที่ ถท-๕-๓๐๑  เป็นไปตาม พรบ.สภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) 

ฉบับที่ ๑ หนา้ที่ ๑๗  ข้อที่ ๖ 

๑๐.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี่  ๑๓ จ านวน  ๒๕๙,๐๐๐.-บาท บ้านหนองกุง  

สายหนองแดง ถึง ที่พักสงฆ์เขาทรงกรด ขนาดกว้าง ๕.๐๐

เมตร  ยาว  ๘๐.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพื้นที่ 

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานทางหลวง ส าหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ฉบับที่ ๒ หนา้ที่ ๑๕ ข้อที่ ๒๔ 
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๑๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จ านวน  ๑๕๒,๐๐๐.-บาท บ้านหนองกุง  

สายหน้าโรงเรียนกวางโจนศกึษา ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๖๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรอืมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า  ๒๔๘  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทาง

หลวงส าหรับ อปท  เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ เป็นไปตาม พรบ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ฉบับ ๒  หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๐ 

๑๒.เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่

พืน้ที่การเกษตร  หมู่ที่  ๑๔  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

บ้านหนองกุง  สายบ้านหนองกุง ถึงบ้านฝายพญานาค 

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร   ยาว  

๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ตามแบบมาตรฐาน

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่ ท-๑-๐๖ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ฉบับที่ ๑  หน้าที่ ๑๔ ข้อที่ ๑๕ 

๑๓.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่  

๑๕  บ้านหนองสะเดา จ านวน  ๒๖๒,๐๐๐.-บาท 

จากบ้านนายสมบัติ  ออ่นอุทัย ถึงบ้านนายอินทร์  โสสุ่ย 

ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร  ยาว ๘๕  เมตร  พร้อมบ่อพัก

และฝาปิดตระแกรงหล็ก  ตามแบบมาตรฐานทางหลวง

ส าหรับ อปท.เลขที่ ทช-๕-๑๐๑/๔๕ และ ทถ -๕-๓๐๑ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ หนา้ที ่๑๙ ข้อที ่๑๐ 
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๑๔.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมูท่ี่ ๑๖ จ านวน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท บ้านใหม่เทพ-

ประทาน  สายบ้านนายอ าคา  กิ่งค า  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  

เมตร ยาว  ๑๐๕.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร หรอืมี

พืน้ที่ คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ

มาตร ฐานทางหลวงส าหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ฉบับที่  ๑ หน้าที่  ๑๔ ข้อที่  ๑๘ 

๑๕.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่

พืน้ที่การเกษตร  หมู่ที่  ๑๗  จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

บ้านดอนจ าปา  สายใต้ฝายหลวง โดยการลงหินคลุก  

ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕๔.๐๐  เมตร        

หนา  ๐.๑๕  เมตร ตามแบบมาตร ฐานกรมการปกครอง    

กระทรวงมหาดไทย  เลขที่ ท-๑-๐๖  เป็นไปตาม พรบ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ )  

      หนา้ที่ ๑๓๗  ข้อที่ ๔๗ 

๑๖.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ ๑ จ านวน   ๖๔๓,๐๐๐.-บาท     

บ้านบัวพักเกวียน สายด้านข้างส านักงาน อบต.ขนาดกว้าง 

๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๘๕  เมตร ความสูงของรางระบายน้ า   

๐.๗๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ อปท.

เลขที่ ถท-๕-๓๐๑ ชนิด ค-๕๐ เป็นไปตาม พรบ.สภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) 

ฉบับที่ ๒  หนา้ที่ ๑๙  ข้อที่ ๖ 

 

 



19 
 

๑๗.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี่ ๑ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท บ้านบัวพักเกวียน   

สายรอบหนองฉิม  ขนาดกว้าง  ๒.๐๐  เมตร  ยาว ๑๕๕  

เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

๓๑๐ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ 

อปท  เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับ ๒  

หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๑ 

๑๘.เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี่ ๑๐ จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท บ้านนาล้อม   

สายจากสามแยกหมู่บ้านไปวัดป่าศริิธรรมหนองกุง ขนาด

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๓  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร 

หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๑๕  ตารางเมตร  ตาม

แบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ อปท.เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓  

เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับ ๒  หน้าที่ ๑๘ ข้อที่ ๘ 

รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๑๘ 

โครงการ  เป็นเงนิทั้งสิน้ จ านวน  ๔,๖๔๐,๐๐๐.-บาท   

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   กวางโจนได้เรยีนชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอพิจารณา 

อนุมตัจิ่ายขาดเงนิสะสม ทั้ง ๑๘ โครงการ มสีมาชิกท่าน

ใดจะสอบถามหรอือภปิราย ขอเชญิ 

นายเจรญิ  กองศรี     -เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอสอบถาม

โครงการที่ ๑๖ 
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-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ บ้านบัวพักเกวียน สายด้านข้างส านักงาน อบต. 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ความสูงของราง

ระบายน้ า ๐.๗๐ เมตร   สามารถแก้ไขปัญหาได้หรอืไม่ 

และน้ าที่หนองบัวสูงจะไหลย้อนกลับมาหรอืไม่ และเรื่อง 

ประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๑,๑๑ และหมูท่ี่๑๒ ปัญหา

ผลกระทบ จากการก่อสร้างถนนสาย ๒๐๑ ขอให้น าเข้า

แผนพัฒนาไว้เพื่อรองรับการจัดท างบประมาณต่อไปด้วย 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีจะให้ท่าน นายก  

  อบต.ได้ชี้แจงขอ้สอบถามกับสมาชิกต่อไป  

นางพูมใจ  ประทุมค า      -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นายก อบต.กวางโจน                                 กวางโจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  

ดิฉันจะขอมอบให้ ผูอ้ านวยการกองช่างเป็นผู้น าเรียนชี้แจง

ให้ที่ประชุมทราบ  

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ     -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผูอ้ านวยการกองช่าง กวางโจนท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่าน  ขอน าเรียนชีแ้จงข้อซักถาม โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบัวพักเกวียน 

สายด้านข้างส านักงาน อบต. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 

๑๘๕ เมตร ความสูงของรางระบายน้ า ๐.๗๐ เมตร  นั้น 

ทางกองช่าง  ได้ด าเนินการโดยใช้กล้องระดับมา

ประกอบการคิดค านวณระดับของการก่อสร้างรางระบาย

น้ าดังกล่าว น้ าที่หนองบัวจะไม่ไหลย้อนกลับมาที่ถนน  

นายทศพร   แผน่ทอง     -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านคณะ  

ส อบต.หมูท่ี ่๑๓ ผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอ

อภปิราย ขอเสนอแนะผูบ้ริหาร โครงการก่อสร้างฝาย ไม่มี

ในการจัดท างบประมาณ ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้ 

ขอให้ท่านได้พิจารณาเรื่อง ฝาย ด้วย 
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นางพูมใจ  ประทุมค า      -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายก อบต.กวางโจน                                 กวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 

ดิฉัน จะขอน าเรียนเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ในการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ซึ่งโครงการที่จะจัดท างบประมาณหรอืขอจา่ยขาดเงิน

สะสมโครงการที่ประชาชนเดือดรอ้นหรอืเพื่อแก้ไขปัญหา 

แตไ่ม่มใีนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑.มกีารประชาคมในระดับหมูบ่้าน 

๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น จัดท าร่าง เหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

๓.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม

ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเตมิหรอื

เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๔.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม

หรอืเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้

ความเห็นชอบก่อน และผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แผนพัฒนาเพิ่มเติมตอ่ไป  

ทั้งหมดเป็นขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -ตามที่ท่าน พูมใจ ประทุมค า นายกองค์การ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน บริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ช้ีแจงแล้วนั้น ขอปิดอภิปราย 

และจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ โครงการ 

เป็นเงินทั้งสิน้ ๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท หรอืไม่ 
 

มตทิี่ประชุม  -ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสม  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไข 
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ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ 

โครงการเป็นจ านวนเงิน  ๔,๖๐๐,๐๐๐  บาท (ผู้เข้าร่วม

ประชุม จ านวน ๓๕ คน) 

อนุมัต ิ  จ านวน  ๓๕  เสียง 

ไม่อนุมัต ิ จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    ๑  เสียง 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -เนื่องจากขณะนี ้เวลา ๑๒.๒๐ น. แล้ว ประธานฯ  

ประธานสภา อบต.กวางโจน ขอแจ้ง พักการประชุม และรับประทานอาหารเที่ยง แล้ว

ประชุมตอ่ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมี  

ประธานสภา อบต.กวางโจน   เรื่อง ซักถามอีก หรอืไม่ 
 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน     -เรียนประธานสภา อบต.  คณะบริหาร และท่าน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ สมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน มีเรื่องเสนอ ๒ เรื่อง 

คือ 

๑. การขอโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้รีบท า

ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตา่งๆ 

๒ .เรื่องโครงการก่อสร้างถนน สาย ๒๐๑ มี

ผลกระทบต่อในเรื่องท่อน้ าเมนประปาหมู่บ้าน จาก

โรงเรียนบ้านหนองกุง ถึงโรงเรียนกวางโจนศึกษา จึงขอ

ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดว้ย 
 

นายเจรญิ  กองศรี     -เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมขอแจ้งปัญหาที่

ควรรีบแก้ไขปัญหา คือ 

๑.ตลาดแลงบ้านบัวพักเกวียน ร้านค้าและประชาชน 

ขอให้ซ่อมแซมห้องน้ าที่ช ารุด 
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๒.ปรับปรุงบริเวณที่ช าแหละเนือ้มีกลิ่นและแมลงวัน  

ขอให้กองสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบด้วย  อบต.กวางโจน

ก็มีรายได้จากร้านที่ขายเนื้อควรใช้งบประมาณที่ได้รับมา

ช่วยปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายบุญปัน  มามีสุข     -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร  

ส.อบต. หมูท่ี่ ๗  และสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมนายบุญปัน มา

มีสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารที่ได้

แก้ไขปัญหาเรื่องการเกิดอุทกภัยชาวบ้านได้รับความ

เสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบฝาก

ขอขอบคุณมาด้วยและควรจัดให้มีการจัดท าข้อบัญญัติ

เรื่องตลาดดว้ย 
 

นายธีรศักด์  ภิญโญยงค์     -ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอให้ทางคณะ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ผูบ้ริหารได้ตอบข้อสอบถามทุกข้อดว้ย 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา  

นายก อบต.กวางโจน อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงข้อสอบถามจากท่าน

สมาชิกดังนี้ 

๑.จากที่ท่านส าเรียง เชื้ออ่อนได้แจ้งถึงปัญหาของ

ผลกระทบจากกากรก่อสร้างถนน สาย ๒๐๑ ท าให้ท่อเมน

ประปาเกิดความเสียหาย จะได้แจ้งให้กองช่างได้ ไป

ตรวจสอบสถานที่ก่อนเพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๒.ส าหรับเรื่องตลาดแลงบ้านบัวพักเกวียน จะให้

กองช่างด าเนินการในเรื่องซ่อมแซมห้องน้ าและประมาณ

การค่าใช้จ่ายต่อไป และในเรื่องกรณีร้านขายเนื้อที่มีการ

ช าแหละเนื้อ ทางกองสาธารณสุขได้มีล้างตลาดอยู่เดือน

ละครั้ง และจะให้พนักงานสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบ

เรื่องความสะอาดและกลิ่นที่ท่านเจรญิ กองศรี  ได้แจง้มา 
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๓.ส่วนในเรื่องของการข้อบัญญัติของตลาดนั้น 

อบต.ไม่มีอ านาจหน้าที่  ตาม  พรบ.สภาต าบลฯ มีแต่

เทศบาลที่มีอ านาจหน้าที่ 

นายโกสินทร์  บุตะเขียว     -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา  

ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอน าเรียนก าหนดการจัดงาน

ประเพณี สงกรานต์  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  

ดังนี้ 

ภาคเช้า (อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน) 

๑.กิจกรรมประกวดการก่อเจดีย์ทราย  เวลา 

๐๘.๓๐-๐๘.๓๐ น. 

๒.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ โดยเริ่มลงทะเบียน

ตั้งแต ่เวลา ๐๘.๓๐ น มีการมอบใบประกาศผูสู้งอายุ

สุขภาพดี มอบของที่ระลึก และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  

ทานข้าวเที่ยง เสร็จพิธี 

ภาคบ่าย (บริเวณหนา้ตลาดแลงบ้านบัวพักเกวียน) 

๑.พิธีการเปิดถนนคนเปียก โดยท่านพูมใจ ประทุมค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เวลา เริ่ม ๑๓.๓๐ น.  

ณ บริเวณตลาดแลงบ้านบัวพักเกวียน  โดยมีขบวนแห่

สงกรานต์ของแต่ละหมู่บ้าน 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่อง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                       อื่นๆ ทีเ่สนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี.... ขอขอบคุณ   

สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น.  
 

 

ริญญารัตน์   ศรรีุ่งเรอืง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

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

                                     (นายเจริญ  กองศรี)                                    

 

(ลงช่ือ)………….นายสมัย  พลธานี............…กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมัย  พลธานี) 

 

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

                                    (นายสมพิศ  ผมเวียง)            

                     

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

                          (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 

 

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

                             (นางกานดา   บุญค าภา)    
 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๒ ครั้งที ่ ๑  เมื่อวันศุกร์ ที ่๕ เมษายน ๒๕๖๒  

 

                   (ลงช่ือ)  นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                      วันศุกร์  ที ่ ๕  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

   

 


