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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครัง้ที่ ๑ 

ประจ าป ี๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบด ี ที่ ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
      

 

 

 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว ๒๓                                           ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

                                                                             ต ำบลกวำงโจน  อ ำเภอภูเขียว  

                                              จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

           ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

เรียน  คณะผูบ้ริหำรท้องถิ่น/สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน/ปลัด อบต.กวำงโจน 

สิ่งที่สง่มำด้วย ๑.ระเบียบวำระกำรประชุม     จ ำนวน     ๑     แผน่ 

          ๒.ประกำศก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ   จ ำนวน     ๑  แผ่น 

                   ๓.บันทึกกำรประชุมครั้งที่แล้ว     จ ำนวน     ๑  ชุด 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่         

๒/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๓ เพื่อด ำเนินกำรตำม

ภำรกิจหนำ้ที่ ที่ต้องขอมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  และใหก้ำรปฏิบัติเป็นไปตำม

กฎหมำยและให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย นัน้  

ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงเรียนท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำ ในวันพฤหัสบดี  

ที่ ๗  เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำเข้ำร่วมต่อไป 

 
 

         ขอแสดงควำมนับถือ 

 

  นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 

       (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                                            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

 

-กิจกำรสภำ 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

 

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 



3 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒/๒๕๖๓  คร้ังท่ี ๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันพฤหัสบดี  ที่ ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ระเบียบวำระที่   ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

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

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

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

ระเบียบวำระที่   ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แลว้ 

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

ระเบียบวำระที่   ๓  เรื่องเรื่องกระทู้ถำม 

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

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องแจง้เพื่อทรำบ 

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

ระเบียบวำระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ/เพื่อทรำบ  

   ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

    - 

     ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

    - 
 

ระเบียบวำระที่  ๖  เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

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

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

ฯลฯ 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผู้มาประชุม    

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยธีรศักดิ์     ภญิโญยงค์ ประธำนสภำ ฯ นายธีรศักดิ์     ภญิโญยงค์  

๒ นำงไพวรรณ์     กองเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๑  นางไพวรรณ์     กองเพชร  

๓ นำยเจรญิ     กองศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑  นายเจรญิ     กองศรี  

๔ นำงสำยพิน     แสนตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ ๒  นางสายพิน     แสนตระกูล  

๕ นำยประจญ     รอดแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒  นายประจญ     รอดแก้ว  

๖ นำยพรมดี    วันทำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๓  นายพรมดี    วันทาเขียว  

๗ นำยสุระชัย    โสใหญ่ ส.อบต.หมู่ที่ ๓  นายสุระชัย    โสใหญ่  

๘ นำยแสงจันทร์    แก้วมูลมุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔  นายแสงจันทร์    แก้วมูลมุข  

๙ นำงทองม้วน    กันหำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๔  นางทองม้วน    กันหาเขียว  

๑๐ นำยสมบูรณ์     เกิดมงคล ส.อบต.หมู่ที่ ๕  นายสมบูรณ์     เกิดมงคล  

๑๑ นำยสงกรำนต์     ธำรำรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖  นายสงกรานต์     ธารารักษ์  

๑๒ นำยสมพิศ    ผมเวียง ส.อบต.หมูท่ี่ ๖  นายสมพิศ    ผมเวียง  

๑๓ นำยบุญยัง    โพธิ์พรหม ส.อบต.หมู่ที่ ๘  นายบุญยัง    โพธิ์พรหม  

๑๔ น.ส.นันทนำ    ดำวช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘  น.ส.นันทนา    ดาวช่วย  

๑๕ นำยสมุด    ภริมย์ญำณ ส.อบต.หมู่ที่ ๙  นายสมุด    ภริมย์ญาณ  

๑๖ นำยโสภญิ    กันหำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๙  นายโสภญิ    กันหาเขียว  

๑๗ นำยสมำน    น้อยปัญญำ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  นายสมาน    น้อยปัญญา  

๑๘ นำยประยูร    บุสธรรม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  นายประยูร    บุสธรรม  

๑๙ นำงฐิตพิร    แก้วพูล ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  นางฐิตพิร    แก้วพูล  

๒๐ นำงกำนดำ    บุญค ำภำ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  นางกานดา    บุญค าภา  

๒๑ นำยสียำ    มีแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  นายสียา    มีแก้ว  

๒๒ นำยทองดี    ประสำนเชื้อ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  นายทองดี    ประสานเชื้อ  

๒๓ นำยทศพร    แผ่นทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  นายทศพร    แผ่นทอง  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๒๔ นำยประยงค์    ประชำมอญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  นายประยงค์    ประชามอญ  

๒๕ นำยณเรศน์    ถำรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  นายณเรศน์    ถารี  

๒๖ นำยส ำเรียง    เชื้ออ่อน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  นายส าเรียง    เชื้ออ่อน  

๒๗ นำยศุภชัย    วันทำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  นายศุภชัย    วันทาเขียว  

๒๘ นำงเมตร     นิลบรรพต ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  นางเมตร     นิลบรรพต  

๒๙ นำยจิระ    ดำโสม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  นายจิระ    ดาโสม  

๓๐ นำยพินจิ    อุปมัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  นายพินจิ    อุปมัย  

๓๑ นำยสุเวช     เกิดมงคล ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  นายสุเวช     เกิดมงคล  

๓๒ นำยบุญเพ็ง    เจริญบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  นายบุญเพ็ง    เจริญบุญ  

๓๓ นำยสมฤทธิ์     รัตนประทุม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  นายสมฤทธิ์     รัตนประทุม  

     

     

     

     

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๑ -    

๒     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำงพูมใจ  ประทุมค ำ นำยก อบต. นางพูมใจ  ประทุมค า  

๒ นำยสมบัติ  หมู่เมอืง รองนำยก ฯ อบต. นายสมบัติ  หมู่เมอืง  

๓ นำยประเวช  วันทำเขียว รองนำยก ฯ อบต. นายประเวช  วันทาเขียว  

๔ นำยเสถียร  ทำลี เลขำนุกำร ฯ นายเสถียร  ทาลี  

๕ นำงนอ้มนรศิรำ  หมู่โสภณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ  

๖ นำงสำวล ำไพ   ทีดนิด ำ หัวหนำ้ส ำนักปลัด นางสาวล าไพ   ทีดนิด า  

๗ นำยนิกร    มำละ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร ฯ นายนิกร    มาละ  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๘ นำงสำวกรรณกิำร์   ดเิรกโภค รองปลัด อบต. นางสาวกรรณิการ ์  ดิเรกโภค  

๙ นำยบรรจง   แพรชัยภูมิ ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง นายบรรจง   แพรชัยภูมิ  

๑๐ นำยไพทูรย์   นำคสุวรรณ นักวิเครำะห์นโยบำย ฯ นายไพทูรย์   นาคสุวรรณ  

๑๑ นำยโกสินทร์  บุตะเขียว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ นายโกสินทร์  บุตะเขียว  

๑๒ นำยเกียรติพงษ์  รอดแก้ว ผูช่้วยนักวิเครำะหฯ์ นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว  

๑๓ นำงสำวสุดำรัตน ์ โสภี นิตกิร นางสาวสุดารัตน ์ โสภี  
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เริ่มประชุม     เวลำ   ๐๙.๐๐   น. 

-เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  

มำพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลำก ำหนดกำร

นำยประยงค์  ประชำมอญ เลขำนุกำรสภำ ฯ  ได้ให้สัญญำณ

เรียกสมำชิกสภำ ฯ  เข้ ำห้ องประชุมพร้อมทั้ งกล่ ำวเชิญ         

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกวำงโจน ได้ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมตำมระเบียบ

วำระกำรประชุมตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

                    นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  

ประธำนสภำ ฯ    -ไม่มี- 

   
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 

  

มติท่ีประชุม   -รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
 

นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   

ประธำนสภำฯ    

    -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  

ประธำนสภำ ฯ       -เชญิท่ำนสมำชิก และผูบ้ริหำรมีเรื่องแจง้ให้ทรำบหรอืไม่ 
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นำงพูมใจ  ประทุมค ำ 

นำยก อบต.กวำงโจน  - มีเรื่องแจง้เพื่อทรำบ ดังนี้ 

๑.ขอแนะน ำข้ำรำชกำรที่มำบรรจุใหม่ ที่ อบต กวำงโจน 

คือ นำงสำวสุดำรัตน์  โสภี ต ำแหน่ง นิติกร ซึ่งได้โอนย้ำยมำจำก 

อบต.บ้ำนแท่น ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๓ และจะให้

แนะน ำตัวในล ำดับต่อไป  

 ๒.เรื่องแผนกำรออกรับบริจำคโลหิตและดวงตำของ

สภำกำชำด จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะมีในวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

ตั้งแตเ่วลำ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 ๓.เรื่องโครงกำรปลูกไผ่มงคล (๑ล้ำนต้น) ซึ่งเป็นนโยบำย

ของทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ ให้หน่วยงำนรำชกำรทุกภำค

ส่วน พร้อมกับปลูกทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิและรำยงำนพิกัดทุกที่ 

 ๔ .เรื่องกำรจัดโครงกำรของพัฒนำชุมชนได้มีกำรจัด

โครงกำรให้ทุกหมู่บ้ำนทุกชุมชนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองใน

โครงกำร “ บ้ำนนีน้่ำรัก ปลูกผักไว้กินเอง ” 

 ๕.เรื่องมำตรกำร กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด - ๑๙ 

จำกกำรประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ที่ผ่ำนมำที่ได้มี

กำรยกเลิกตลำดนัดในท้องที่ทุกที่ จะต้องให้มีมติจำกรัฐบำลให้

สำมำรถเปิดตลำดนัดได้ก่อนถึงจะมีกำรเปิดตลำดนัดได้ตำมปกติ 

และหำกเปิดตลำดนัดได้ก็ต้องมีกำรเว้นระยะห่ำง สวมหน้ำกำก

อนำมัย และมีเจลล้ำงมือในทุกๆจุดด้วย รวมถึงสถำนที่ ที่มี

เครื่องเล่นส ำหรับเด็กด้วย และในตอนนี้ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็น

พื้นที่สีเหลืองที่มีผู้ลงทะเบียนแจ้งกลับภูมิล ำเนำมำกที่สุด ให้

ปฏิบัติในกำรกักตัวอย่ำงเคร่งครัด  
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   

ประธำนสภำฯ   -ขอบคุณท่ำนนำยก อบต.กวำงโจน ที่ได้ตดิตำมโครงกำร 

และรำยงำนโครงกำรต่ำงๆ มีท่ำนใดมีเรื่องแจ้งเพื่อทรำบอีก

หรอืไม่ 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

นำงพูมใจ  ประทุมค ำ 

นำยก อบต.กวำงโจน  -ขอท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกสภำทุกท่ำน คือ ทำงคณะ

ผู้บริหำรได้แจ้งสมำชิกทุกหมู่บ้ำน ในกำรจัดท ำแผนชุมชนอย่ำง

เร่งด่วน แต่ไม่มีหมู่บ้ำนไหน แจ้งเพิ่มเติมแผนในวำระนี้ และให้

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวม

บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมเสนอร่ำงแผนพัฒนำให้สภำ ฯ พิจำรณำ

อนุมัติต่อไป จึงเรียนมำเพื่อให้สมำชิกสภำ ฯ ทุกหมู่บ้ำนที่มีควำม

จ ำเป็น และเร่งดว่น ให้จัดเวทีประชำคมระดับหมูบ่้ำนต่อไป 

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 

ประธำนสภำฯ   - ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   

ประธำนสภำฯ    -ในวำระนีท้่ำนสมำชิกสภำท่ำนได้ที่จะเสนอแนะ  

นำยเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  ๑.เรื่องที่วันนี้มกีำรเปิดประชุมสภำ มคีวำม

พร้อม มีควำมปลอดภัยมำกน้อยแค่ไหน เพรำะอยู่ในห้วง

ของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙  จงึเป็นห่วง 

  ๒.เรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำน ที่รองบประมำณไตร

มำส ๑-๒ หมูอ่ื่นอยำกทรำบว่ำมีปัญหำบ้ำงหรอืไม่ ใน

ส่วนของหมู่ ๑ มีปัญหำอยู่ ขอยกตัวตัวอย่ำงเช่น  

   ๒.๑ ในกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำมีกำร

ตรวจรับงำนหรอืยัง เบิกเงินแล้วหรอืใช่ไหม แต่ดูว่ำงำน

ยังไม่เรียบร้อย มีกำรถมไหล่ทำงตำมแบบก ำหนดให้

หรอืไม่หรอืมีกำรตัดแตง่กิ่งไม้ให้ด้วยหรอืไม่ 
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   ๒.๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมยำว 

๖๕ เมตร งบประมำณ ๖๐,๐๐๐ กว่ำบำท แตคุ่ณภำพ

งำนไม่ได้ เพรำะมีน้ ำขังอยู่ อยำกใหร้องนำยกลง

ตรวจสอบคุณภำพด้วยและพิจำรณำให้ด้วย ประชำชน

ได้รับควำมเดือดรอ้นจรงิและฝำกไปถึงคณะกรรมกำร

ตรวจรับด้วย 

   ๒.๓ เรื่องของโครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำล งบประมำณปี ๒๕๖๓ นีจ้ะด ำเนินกำรใหไ้ด้

หรอืไม่ ขอบคุณครับ 

นำงพูมใจ ประทุมค ำ 

นำยก อบต.  -ตอบข้อซักถำมของท่ำนสมำชิก หมู ่๑  ในกำร

ประชุมสภำวันนี ้ดฉิันได้ให้เจำ้หน้ำหน้ำที่ ที่รับผดิชอบท ำ

กำรตรวจวัดอุณหภูมิในรำ่งกำย ล้ำงมอืด้วยเจลฆ่ำเชื่อ

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ส่วนเรื่องรอ่งระบำยน้ ำมีปัญหำคือ 

คูดินนอ้ยและมีต้นไม้ตำมไหล่ทำง ดฉิันได้มอบหมำยให ้

รองสมบัติ หมูเ่มือง รองนำยก อบต.กวำงโจน เข้ำไป

ก ำกับดูแลและประสำนงำนกับผูใ้หญ่บ้ำนแลว้ และได้ตก

ลงว่ำในส่วนของตน้ไม้ใหญ่อยำกจะอนุรักษ์ไว้ไม่อยำกตัด

โค่น จะท ำกำรตัดแตง่กิ่งก้ำนนิดหน่อย  ขอบคุณท่ำน

สมำชิกที่สะท้อนปัญหำให้ทรำบ  

 

   นำยสมบัติ  หมู่เมอืง                          -ขอตอบเพิ่มเติมในส่วนของโครงกำรก่อสร้ำง         

   รองนำยก                             ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนนำยส ำเภำ  ฝนตก

เมื่อไรจะ มีปัญหำน้ ำขัง ผมจะรับไว้พิจำรณำและรีบ

แก้ไขต่อไป สว่นรำยละเอียดเล็กๆน้อยๆ ผมจะได้สอบ

ควำมควำมพึงพอใจไปแล้ว และผลตอบตอบรับน่ำพอใจ

ค่อนขำ้งมำกส่วนที่เหลืออยู่ ผมขอให้ ผอ.กองช่ำง ได้

ชีแ้จงรำยระเอียด อีกครั้ง 

 

     

  นำยบรรจง  แพรชัยภูมิ               -ตอนนี้ทั้ง ๒ โครงกำรยังไม่เรยีบร้อยดี ในส่วน  

                    ผอ.กองช่ำง     ที่มปีัญหำผมจะพยำยำมปรับปรุง แก้ไข และคำดว่ำจะ

ด ำเนนิกำรให้เป็นที่เรยีบร้อยแล้วเสร็จภำยใน ๒ อำทิตย์ 
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นำยส ำเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -กำรขุดเจำะบ่อบำดำลของหมู ่๑๔ และหมู่ ๖ 

ในที่สำธำรณประโยชน์ บ้ำนหนองกุง – ตำนำ  เชื่อมกัน

ซึ่งใบ นสล.จะเป็นใบเดียวกัน ทำงเจ้ำหน้ำที่รำงวัด 

ส ำรวจพบว่ำที่ดินมีกำรรุกล้ ำที่ดนิเหลืออยู่ประมำณ ๔๐ 

กว่ำไร่ เท่ำนัน้ จงึอยำกขอควำมอนุเครำะหผ์ูบ้ริหำรและ

ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องติดตำมเรื่องให้ดว้ยครับ 

  -เรื่องประปำบำดำล ตอนนี้น้ ำไมพ่อใช้จะท ำ

อย่ำงไร อยำกฝำกถึงคณะผูบ้ริหำรเร่งติดตำม เพื่อ

บรรเทำควำมเดือดร้อนใหก้ับชำวบ้ำน ขอบคุณครับ 

 

นำยประจญ  รอดแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  -เรื่องน้ ำประปำ หมู่ ๒ ถังเก็บน้ ำเกิดกำรช ำรุด 

อยำกใหขุ้ดเจำะบ่อบำดำลใหก้่อน ขอให้พจิำรณำให้ด้วย

ครับ ขอบคุณครับ 

 

นำยบุญยัง  โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -ขอปรึกษำเรื่อง ควำมเดือดร้อนของ หมู่ ๘ น้ ำ

อุปโภค - บริโภค อยำกใหเ้ร่งแก้ไข 

 

  -เจ้ำหน้ำที่รังวัดที่ดิน ขอควำมอนุเครำะหว์ัดให ้

๒ แปลง คือ ๑.ที่สำธำรณหนองอึ่ง 

        ๒.ตรวจสอบเขตที่ดินสำธำรณประโยชน์

ขอบเขตถึงไหนมีกำรรุกล้ ำหรอืไม่ เรำมีแนวทำงอย่ำงไร

ให้เจ้ำหน้ำที่ได้มำวัดให้ถูกต้อง 

 

นำยทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -กำรอยู่เวรยำมจุดคัดกรองในส่วน อปพร. มี

ค่ำตอบแทนหรือไม่ อยำกฝำกในเรื่องค ำสั่งของ อปพร. 

ด้วยครับ 

  -กำรจัดซือ้ข้ำวพันธ์ด ีปี ๒๕๖๓ จะจัดซื้อได้ไหม 

  -ต้องขอบคุณโครงกำรและข้อบัญญัติ 
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นำงพูมใจ ประทุมค ำ 

นำยก อบต.  -ขอขอบคุณทุกค ำถำมของสมำชิกทุกท่ำน ขอ

ตอบในแตล่ะเรื่อง 

  ๑.ในเรื่องกำรอยู่เวรยำมขอปรึกษำหัวหนำ้ส่วน

รำชกำร ค่ำป่วยกำร อปพร. จะประชุมอีกรอบ 

  ๒.ในกำรจัดซื้อข้ำวพันธ์ดไีม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ในปีนี้ เนื่องจำกพันธ์ข้ำว ขำดแคลน 

  ๓.ในส่วนของกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขอมอบให้ 

ผอ.กองช่ำง ช้ีแจงรำยละเอียดพร้อมกับกำรสอบเขตที่สำ

ธำรณว่ำมีควำมชัดเจนมำกน้อยเพียงใด ให้ท่ำนได้น ำ

เรียนต่อไป ขอบคุณคะ 

 

นำยบรรจง  แพรชัยภูมิ               -ในส่วนของรังวัดที่ดินระหว่ำง ม. ๖กับ ม.๑๔ 

ผอ.กองช่ำง                          ได้ใชเ้จ้ำหน้ำที่ของจังหวัดชัยภูม ิในกำรสอบเขตที่ 

     สำธำรณะ ตอ้งให้ใชส้อบเขตทั้งแปลงเผื่อมีกำรบุกรุก แต่

ของหมู่ ๘ ใบ นสล. ไม่ครบถ้วน และในเรื่องกำรเจำะบ่อ

บำดำล ผมติดตำมมำโดยตลอด เจ้ำหน้ำที่สว่นกลำง

แนะน ำให้ใชม้ำตรำ ๙ อยู่ที่นำยอ ำเภอภูเขียว 

 

นำยศรนรินทร์  มังคลำ               -แจ้งประชำสัมพันธ์ ในชว่งเดือน มีนำคม -  

กองสำธำรณสุขฯ     เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นช่วงกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข

บ้ำ แต่สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ ยังไม่

เป็นปกติจึงยังไม่ด ำเนนิกำร 

  -เรื่องกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำรก ำจัด

ลูกน้ ำยุงลำย ในส่วน อบต.กวำงโจนได้ออกพ่นหมอก

ควันใหก้ับทุกหมู่บ้ำน กำรพ่นจะพ่นในบ้ำน ห้องครัว 

หอ้งน้ ำ และร่องระบำยน้ ำ โดยจะมเีจ้ำหน้ำที่ อสม. 

ประจ ำหมู่บ้ำนคอยออกตรวจ ส ำรวจ พร้อมแจก

ทรำยอะเบทให้ทุกๆครัวเรือน ทรำยอะเบท ๑ ซอง 

สำมำรถผสมน้ ำได้ถึง ๖๐ ลิตร ไม่มีผลกระทบใดๆกับ

สัตว์ที่มกีระดูกสันหลัง และในส่วนบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยงต่อกำรเป็นไข้เลือดออกได้แก่ ผูสู้งอำยุ หญิง

ตั้งครรภ์ และเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๕ ปี จึงต้องเฝำ้ระวังอย่ำง

ต่อเนื่อง ขอบคุณครับ 
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ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๓.๓๐ น. 
 

            (ลงช่ือ)        ประยงค์   ประชามอญ    ผูจ้ดบันทึกกำรประชุม 

                                               (นำยประยงค์  ประชำมอญ) 

                                                 เลขำนุกำรสภำ ฯ  อบต.กวำงโจน   
 

 

คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

             (ลงช่ือ)        นายเจรญิ   กองศรี      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                                     (นำยเจริญ  กองศรี)                                    

 

          (ลงช่ือ)       นายสมพิศ   ผมเวียง       กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  

                                   (นำยสมพิศ  ผมเวียง)            
                     

         (ลงช่ือ)       นายบุญยัง  โพธิ์พรหม     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                          (นำยบุญยัง  โพธิ์พรหม) 
 

        (ลงช่ือ)        นางกานดา  บุญค าภา     เลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม    

                             (นำงกำนดำ  บุญค ำภำ)                                                
 

 

                     (ลงช่ือ)      นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกกำรประชุม 

                                   (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                      ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  

                     วันพฤหัสบดี ที่  ๗  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 


