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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒  คร้ัง  ๑ 

วันพุธ  ที่  ๑๓  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ หมวด คา่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง คา่จดัซื้อรถยกแฮนลิฟ 

……………………………….. 

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 ลา 

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 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ลา 

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 ลา 

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  เชื้อออ่น 

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.หมู่ที่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๗ นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง เลขานุการสภาฯ ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายเจรญิ  กองศรี ส อบต.หมูท่ี่ ๑ ลา 

๒ นางทองม้วน กันหาเขียว ส อบต. หมู่ที่  ๔ ลา 

๓ นายสมัย พลธานี ส อบต.หมูท่ี่ ๗ 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  ทาสี 

๕ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๖ นายเสนอ  ผ่องสามสวน นายช่างโยธา เสนอ  ผ่องสามสวน 
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุม  ทีป่ระชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นางสาวริญญารัตน ์ศรีรุ่งเรือง เลขานุการสภาฯ ให้

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าว

เชญิ นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหนา้ที่

ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม          

                                                             ทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑. เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ค่าครุภัณฑ ์  

      ค่าจัดซื้อรถยกแฮนลิฟ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)        

-นอกจากวาระการประชุมแล้วผมขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ คอื   

๑.ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้สมาชิกสภา  

   ผูแ้ทนราษฎร ฝากสมาชิกทุกท่านกรุณาไปใช้สทิธิ์เลือกตั้งทุกคน 

๒.การขาด การลา ท่านที่ความจ าเป็นเร่งด่วน ขอให้แจ้ง 

   ประธานสภาฯ ทราบด้วย พร้อมทั้งเขยีนใบลาเพื่อไมใ่หเ้กิด   

   ปัญหาภายหลัง และใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       -ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้

ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรอืไม่เพื่อจะ

ได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

 

นางกานดา บุญค าภา      -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพ  

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑๑     ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตก 

  หล่นหรอืข้อความทีไ่ม่ถูกต้องไปทีละหนา้  

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ  อบต.กวางโจน     ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  

โปรดยกมอื    

ที่ประชุม     -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ อบต.กวางโจน     

 

ที่ประชุม      -  ไม่ม ี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     และท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ 
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นางพูมใจ  ประทุมค า  -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา 

นายก อบต.กวางโจน       ทุกท่าน ดิฉันนางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต. 

 กวางโจน จากที่ดฉิันได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่     

จังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจง้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  

ดังนี้  

๑.ด้วยจังหวัดชัยภูมไิด้จัดใหม้ี “โครงการในน้ ามีปลา ชาว 

ประชามี สุ ข ” ป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๒  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมรักษาสมดุล

ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ าธรรมชาติในท้องถิ่น โดยการปล่อย

พันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่

ด ีในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนได้เป็นตัวแทนของอ าเภอภูเขียวในการปล่อยพันธุ์ปลา  

   ระยะที่ ๑ (Kick off) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณ  

หนองฉิม หมูท่ี่ ๑ บ้านบัวพักเกวียน 

ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ด าเนินการปล่อยพันธุ์  

สัตว์น้ าในแหล่งน้ าภายใน ณ วัดเฝือแฝง พรอ้มกันเวลา ๐๗.๐๐ น 

 ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ด าเนนิการปล่อยพันธุ์    

 สัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน หมูบ่้าน  

๒. เรื่องการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยแจ้งให้

ท่านสมาชิกทุกท่านได้จัดท าถังขยะเปียกพร้อมส่งรูปภาพทาง

ไลน์  เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมภาพรายงานให้อ าเภอทราบ 

กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ % ทุกหมู่บ้านมีการแยกขยะต้นทาง ในการ

จัดท าถังขยะอนิทรีย์ 

๓. เชิญชวนสมัครชมรมแม่บ้านท้องถิ่น สมาชิกที่ เป็น

ผู้หญิง และท่านสมาชิกที่เป็นผู้ชายก็ให้ภรรยาสมัครเข้าชมรม

แมบ่้านท้องถิ่นด้วย 
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๔.เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒  อยากจะย้ าเตือน ตามแนวทางการปฏิบัติ 

ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด เพราะมีบท

ก าหนดโทษไว้  ดิฉันมีเรื่องแจง้ให้ทราบเพียงเท่านี ้ 

 

นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง      -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร  

ปลัด อบต.กวางโจน      สภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ขอแจง้เรื่องเพิ่มเติมในเรื่อง 

   การแยกขยะต้นทาง ส าหรับถังขยะอันตรายนั้น ทุกหมู่บ้าน      

   ต้องมี จ านวน ๑ จุด แล้วทาง อบต.จะไปจัดเก็บขยะ  

   อันตรายเพื่อน าส่งให้ อบจ.ชัยภูมิ ต่อไป 

 

นายบุญปัน มามีสุข    - เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร  

ส อบต.หมูท่ี่ ๗    ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ขอแจ้ง เรื่อง 

ประชุมเตรียมงานประจ าปีบุญบั้งไฟแสน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลา

ปฏิบัติธรรม วัดเฝือแฝง ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ เพื่อจะได้ปรึกษาหารอืกับทุกท่าน  

 

นายสมบัติ หมูเ่มือง    -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต. 

รองนายก อบต.กวางโจน  กวางโจน ทุกท่าน ขอน าเรียนหัวข้อราชการทางอ าเภอภูเขียว 

เน้นย้ า ดังนี้ 

๑.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั่วไป ในวันที่  

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 

และการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ลงคะแนน ณ ที่

เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง หอประชุมอ าเภอภูเขียว เขต

เลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดชัยภูมิ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่   ๒๘ 

มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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๒.โครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ ของ ต าบล

กวางโจน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยท า

ความสะอาดถนน บ้านหนองกุง –บ้านสวนอ้อย –บ้านหนองค้อ จึง

แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบท ากิจกรรมร่วมกัน  เริ่มที่โรงเรียนบ้าน

หนองกุง  ตามแผนที่อ าเภอภูเขียวได้วางแผนไว้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                             

ประธานสภา อบต.กวางโจน                     -ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ ์เป็นค่าจัดซื้อรถยกแฮนลิฟ 

      ขอให้ผู้บริหารได้ด าเนินการชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นและ 

รายละเอียดต่อไป  

 

นางพูมใจ  ประทุมค า    -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

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

นายกองค์ การบริห ารส่ วนต าบลกวางโจน  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.

๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ตาม เอกสารบัญ ชีโอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากตั้งงบประมาณ ไว้ผิดประเภท

และงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเนื่องจากตอนตั้ง

งบ ป ระมาณ สื บ จากท้ อ งตลาด ไม่ มี ใน ราค ามาตรฐ านที่

กรมบัญชีกลางก าหนด ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๒ ท าให้ราคาสูงขึ้น และการจัดซื้อรถ

แฮนลิฟมีความจ าเป็นต้องจัดซื้ อ เพื่ อ ใช้ในการจัด เก็บขยะ 

รายละเอียดดังนี ้
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โอนลด  

       แผนงาน สาธารณสุข  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท ครุภัณฑก์่อสร้าง 

เป็นค่าจัดซื้อรถยกแฮนลิฟ จ านวน ๑ คัน 

งบประมาณอนุมัต ิ๒๐,๐๐๐ บาท  

งบประมาณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท 

จ านวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณหลังโอน –  บาท 

โอนลด 

แผนงาน สาธารณสุข  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบุคลากร 

หมวด เงินเดอืน 

ประเภท เงินเดอืนพนักงาน 

งบประมาณอนุมัต ิ๔๓๕,๖๐๐ บาท 

งบประมาณก่อนโอน ๔๓๕,๖๐๐ บาท 

จ านวนเงินโอนลด ๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณหลังโอน ๔๓๐,๐๖๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 

แผนงาน สาธารณสุข  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท  

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

เป็นค่าจัดซื้อรถยกแฮนลิฟ จ านวน ๑ คัน 

งบประมาณอนุมัต ิ- บาท  

งบประมาณก่อนโอน - บาท 

จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  ๒๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณหลังโอน ๒๕,๐๐๐  บาท  

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ 
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นายทศพร   แผน่ทอง    -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านคณะ  

ส อบต.หมูท่ี ่๑๓   ผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมขอสอบถาม 

เรื่องเงินงบประมาณที่ขอโอนลดนั้นโอนลดจากหมวดเงินเดือน

พนักงานของกองสาธารณสุข ถ้าโอนเงนิมาแล้ว งบประมาณที่

เหลืออยู่เพียงพอหรอืไม่ และต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและเจา้หนา้ที่เมื่อไหร่จะมี 

 

นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง   -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านคณะผูบ้ริหาร  

ปลัด อบต.กวางโจน   ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอเรียนชีแ้จงใน 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

งบประมาณที่ขอโอนลด จ านวน ๕,๐๐๐ บาท นัน้ เงนิงบประมาณ

ที่เหลอืหลังโอนมเีพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน

พนักงาน ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโอนได้รับโอน

(ย้าย) เจา้พนักงานสาธารณสุข ตามค าสั่งฯแล้วตัง้แตว่ันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ส่วนต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

ต้องรอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผูด้ าเนนิการสรรหา

ตามระเบียบในต าแหน่งสายบริหาร ต่อไป 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -ตามที่ท่าน พูมใจ ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วน

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ต าบลกวางโจน และท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด ไป 

แล้วนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านรายละเอียดของแผนการ

ด าเนินงานดังกล่าว แล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่

.......ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภา อบต.กวางโจนพิจารณาอนุมัติ

โอนงบประมาณดังกล่าวหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม   -ที่ประชุมมมีติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์) 

(จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๓ ท่าน) 

อนุมัต ิ  จ านวน  ๓๒  เสียง 

ไม่อนุมัต ิ จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    ๑  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรอืไม่  

ประธารสภา อบต.กวางโจน 

 

นายเสนอ  ผอ่งสามสวน    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

นายชา่งโยธา ช านาญงาน   กวางโจนทุกท่าน ผมนายเสนอ ผอ่งสามสวน ต าแหน่ง นาย 

ช่างโยธา ช านาญงาน โอน(ย้าย) มาจาก องค์การบริหารส่วนต าบล

สามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้ย้ายมาตั้งแต่วันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอฝากเนื้อฝากตัว  จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  

  

นายบุญปัน  มามีสุข    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

ส.อบต. หมูท่ี่ ๗    กวางโจนทุกท่าน ผมนายบุญปัน มามีสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๗  

ขอสอบถามเรื่องการเกิดอุทกภัยชาวบ้านได้รับความเสียหายขอให้

ทางผู้บริหารให้การช่วยเหลือ 

 

นายทศพร   แผน่ทอง     -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๓    กวางโจนทุกท่าน ผมนายทศพร  แผ่นทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 

      ขอสอบถามและหารอื ว่าจะมีการจา่ยขาดเงินสะสมหรอืไม่  

เพื่อแตล่ะหมู่จะได้เตรียมการ ถ้าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะท า

อย่างไรเพื่อจะได้จ่ายขาดเงินสะสมได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

โดยเร็ว 

 

นายส าเรยีง   เชื้อออ่น    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๔    กวางโจนทุกท่าน ผมนายส าเรยีง เชื้อออ่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  

      ขอขอบคุณ ทางคณะผูบ้ริหาร พนักงาน อบต.กวางโจน  

น าโดย ท่านนายกพูมใจ  ประทุมค า ได้ออกมาท าความสะอาด 

และตัดต้นไม้ บริเวณวัดสวรรค์นคร จงึขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
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นายทองด ี ประสานเช้ือ    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๒   กวางโจนทุกท่าน ผมนายทองด ี ประสานเช้ือ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับหลายจุด แจ้งให้ซ่อมแซมด้วย 

 

นายธีรศักด์  ภิญโญยงค์    - ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอให้ทางคณะผูบ้ริหารได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ได้ตอบข้อสอบถามทุกข้อดว้ย 

 

นางพูมใจ  ประทุมค า    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต. 

นายก อบต.กวางโจน   กวางโจนทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงข้อสอบถามจากท่านสมาชิก 

ดังนี้ 

๑. เรื่องประชาชนหมูท่ี่ ๗ ได้รับหนังสือรอ้งเรียนในเรื่องได้รับ 

ความเดือดร้อนผลกระทบจากอุทกภัย ดิฉันได้ออกตรวจสอบลง

พืน้ที่แล้ว จะเชญิผูท้ี่ได้รับความเดือดรอ้นมาหารอืกันก่อน 

๒. เรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมน้ัน โครงการใดที่เป็นความ 

เดือดร้อนของประชาชนแต่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้อง

ประชาคมหมู่บ้าน แล้วส่งเรื่องมาที่ อบต.กวางโจนโดยมีรายงาน

การประชุมชาคมของหมู่บ้านมาเพื่อด าเนินการเพิ่มเติมแผน ตาม

ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆตามระเบียบการจัดท าแผน เพื่อ

ผู้บริหารน าเสนอสภา อบต.กวางโจนเห็นชอบก่อน  ถึ งจะ

ด าเนินการขอจา่ยขาดเงนิสะสมได้ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 

๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและ 

สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ 
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เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย

ก าหนด  

(๒) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่  

น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

และกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้

จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ด าเนินการ ก่อหนีผู้กพันให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน

หนึ่ งปีถัด ไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา  ที่

ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี้ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง

ฐานะการเงนิการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เสถียรภาพในระยะยาว ” 

๓.เรื่องไฟฟ้าสาธารณะเสียหรือดับ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์ 

อักษร เพื่อทางกองช่างจะได้ออกด าเนินการซ่อมแซม และ

ตอนนีอ้ยู่ในช่วงจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ จ านวนหลายหมู่บ้าน

ซึ่งมีการเสียไม่เหมือนกัน 

๔.โครงการชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข องค์การบริหารส่วน 

ต าบลกวางโจน ด าเนินการกิจกรรมตามนโยบายทุกวันพุธ 

อบต.จะออกท าความสะอาดถนน วัด ตามแผนที่  อบต.ได้

วางแผนไว้  ขอความร่วมมือท่านสมาชิกได้ร่วมกิจกรรม

ดังกล่าวด้วย 
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นายสมบัติ  หมูเ่มือง    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต. 

รองนายก อบต.กวางโจน  กวางโจนทุกท่าน ขอน าเรียนเพิ่มเตมิในเรื่องของระเบียบ  

กฎหมาย นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด คณะผู้บริหารต้องรับรู้

ข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ในเรื่องของการขอจ่ายขาดเงินสะสม 

ผู้บริหารไม่มองข้ามในเรื่องของความจ าเป็นเร่งด่วนที่แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน  หมู่ ที่ มีปัญ หาความเดือดร้อน  ถ้ ามีอยู่ ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว ไม่ต้องด าเนินการเพิ่มเติมแผน แต่อย่าง

ใด แต่ถ้าหมู่ใดมีปัญหาความเดือดร้อนและไม่มีอยู่ ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี ตอ้งด าเนินการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านก่อน เพื่อ

ส่งแผนงานโครงการที่ประชาชนได้ความเดือดร้อนต่อ อบต.

กวางโจน เพื่อจะได้ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตาม

ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอน เพื่อผู้บริหารจะได้น าเสนอสภา 

อบต.กวางโจนเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อไป   

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์    -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่องอื่นๆ ที่ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่ม.ี... ขอขอบคุณสมาชิกทุก 

                                                               ท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น.  
 

 

 

 

ริญญารัตน์   ศรรีุ่งเรอืง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงการประชุม 
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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 สมัยสามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันพุธ  ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 
 

                    (ลงช่ือ)  นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์   ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                        วันที ่ ๑๓  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 


