
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ สมัยที ่2/2562  ครั้งที่   2 
เมื่อวันอังคาร  ที ่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

๑. เรื่อง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  กองช่าง เปลี่ยนแปลงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๒. เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ครั้งที่ ๒ 

……………………………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 เจริญ  กองศรี 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ 2 สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 2 ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ 3 สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ 4 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 4 ทองมว้น กันหาเขียว 

๑๐ นายวรวุฒิ  โคตรภูเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 5 วรวุฒิ  โคตรภูเขียว 

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 5 สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายบุญปัน มามีสุข ส. อบต.หมูท่ี่ 7 บุญปัน มามีสุข 

๑๕ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ 7 สมัย  พลธานี 

๑๖ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ 8 ลา 

๑๗ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ 8 นันทนา  ดาวช่วย 

๑๘ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๙ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 โสภญิ  กันหาเขียว 

๒๐ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 10 พรมดี  วันทาเขียว 

๒๑ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ 10 ประยูร  บุสธรรม 

๒๒ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ 11 ฐิติพร   แก้วพูล 



 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๓ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ 11 กานดา  บุญค าภา 

๒๔ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 12 สียา  มีแก้ว 

๒๕ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ 12 ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๖ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ทศพร  แผน่ทอง 

๒๗ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ประยงค์  ประชามอญ 

๒๘ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ณเรศน์  ถารี 

๒๙ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ส าเรียง  เชือ้อ่อน 

๓๐ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 15 ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๑ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ 15 เมตร  นิลบรรพต 

๓๒ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ 16 จริะ  ดาโสม 

๓๓ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ 16 พินจิ  อุปมัย 

๓๔ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ 18 บุญเพ็ง  เจรญิบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ 18 ลา 

๓๗ นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง เลขานุการสภาฯ ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายพรมดี  วันทาเขียว ส อบต.หมูท่ี่ 3 ลา 

2 นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส อบต.หมูท่ี่ 8 ลา 

3 นายสมาน  น้อยปัญญา ส อบต.หมูท่ี่ 10 ลา 

4 นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส อบต.หมูท่ี่ 18 ลา 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมูเ่มือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

5 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

6 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

7 นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 



 

เริ่มประชุม   เวลา 09.09 น. 

-  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นางสาวริญญารัตน ์ศรีรุ่งเรือง เลขานุการสภาฯ ให้

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าว

เชญิ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหนา้ที่

ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรศักดิ์   ภญิโญยงค์   -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน               กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562  ครั้งที่  2  

วันที่  14 พฤษภาคม 2562 ผมมีเรื่องที่จะแจง้ให้ที่ประชุม          

                                                             ทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

5.1. เรื่องขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ 

5.2 เรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม  

       และการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

5.3 เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      - ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     สมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   

ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่  8  พฤษภาคม 2562  ที่ได้ส่งให้สมาชิก

ทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่า

ถูกต้องหรอืไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

 

นายเจรญิ  กองศรี       -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ที่  

ส.อบต.หมูท่ี่ 11     เคารพ ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตก 

  หล่นหรอืข้อความทีไ่ม่ถูกต้องไปทีละหนา้  ครับ 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       -ในที่ประชุมเห็นเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ       ถูกต้องแล้ว จงึขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

สมัยที่ 2/2562 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2562 

โปรดยกมอื    

 

ที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

 

ระเบียบวาระที่ 3 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 ท่านสมาชิกสภา 

นายก อบต.กวางโจน       ทุกท่าน ดฉิันนางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต. 

กวางโจน มีเรื่องแจง้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  

ดังนี้  

๑.โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการหิ้วปิ่นโต

เข้าวัดท าบุญ ในเดือนพฤษภาคม 2562 ก าหนด

แผนปฏิบัติการในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยน

จาก วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง หมู่ที่ 7 ต าบล

กวางโจน เป็น วัดโนนจ าปาทอง หมูท่ี่ 17 ตั้งแต่เวลา 

09.00 น.  

 

นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง      -เรียน ปรานสภา อบต. คณะผูบ้ริหาร และ 

ปลัด อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต.กวางโจน ที่เคารพทุกท่าน ดฉิัน นางสาว

ริญญารัตน์ ศรรีุ่งเรอืง 

 

นายสมัย พลธานี     -เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร  

ส อบต.หมูท่ี่ 7     ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ขอแจ้ง  

ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน พระเดชพระคุณ

หลวงปู่พระครูถาวรชัยวัฒน์  จัดมวยการกุศล เป็นการ

จัดเป็นกรณีพิเศษ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน เป็นผูอ้ านวยการจัดงาน  ขอแจง้

ประชาสัมพันธ์ ครับ 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                           -ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 

ประธานสภา อบต.กวางโจน             5.1. เรื่องขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ 

5.๒ เรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง       

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541หมวดที่  4   การโอนและ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ ์   ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ค่าที่ดนิ

และสิ่งก่อสร้าง 

ข้อความเดิม 

ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  257,000.-บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 17  บ้านโนนจ าปาทอง  

 สายรอบหนองจักจั่น  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  125  เมตร  

หนา  0.15  เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 375  ตาราง

เมตรตามแบบมาตรฐานทางหลวง ส าหรับ อปท. เลขที่ ทถ.2-203 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

ฉบับที่ 2 หนา้ที่ 13  ข้อที่ 13 

    ข้อความใหม่  

ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  257,000.-บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 17  บ้านโนนจ าปาทอง  

     สายบ้านนางสมัย  เหมือนพันธ์ ถึง บ้านนายสมเกียรติ  จันทะพิมพ์  

 ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  97  เมตร หนา  0.15  เมตร หรอืมี

พืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  388  ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน

ทางหลวง ส าหรับ อปท. เลขที่ ทถ.2-203 -เป็นไปตาม พรบ.สภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 –เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ฉบับที่ 2 หนา้ที่ 17  

ข้อที่ 37     

 



 

5.๓ เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                      

                                                    (พ.ศ.2561 -2562) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3/๒๕๖๒ 

      ขอให้ผู้บริหารได้ด าเนินการชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นและ 

รายละเอียดต่อไป  

นางพูมใจ  ประทุมค า    เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ดิฉันขออนุญาตให้ ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นแจ้งระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้

สมาชิก สภา อบต.ทราบก่อน 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   -ขอให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางได้แจง้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ระเบียบให้สมาชิกฯ ทุกท่านทราบ  

 

นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรอืง  -เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

ปลัด อบต.กวางโจน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ทุกท่าน ดิฉัน นางสาว

ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ขอน าเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ.

2561  “ข้อ ๒๒ เพื่ อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่ ม เติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ

ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเตมิให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล 

พิจารณาตามมาตรา 46 แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นที่เพิ่มเตมิได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่

ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ต่อไปค่ะ ตามรา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

 



 

ที่สภา อบต.จะพิจารณาเห็นชอบ ในวันนี้ เป็นแผนงาน โครงการที่

จ าด าเนินการจัดท างบประมาณ ในกรณีขอจ่ายขาดเงินสะสม และ

จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง

แก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นของประชาชน  
 

นางพูมใจ  ประทุมค า    -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิก 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ตามที่ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล ได้ชี้แจงระเบียบฯแล้วนั้น ดิฉันขอน าเรียนบันทึก

หลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -

2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดังนี้ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๒ 

    ตามที่   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีภารกิจ

ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)  เมื่อวันที่   ๒๕  

ตุลาคม  ๒๕๕๙ ไปแล้ว   นั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/

กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน    ยังไม่

ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  ประสทิธิผล จงึมี 

ความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม

ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อด าเนินการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง  

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  

ดังนัน้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 

 

 



 

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ  ๙  เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน  องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอาจเพิ่ ม เติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี ้ 

โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงพร้อม

เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่ นผู้บริหารท้องถิ่นพิ จารณาอนุมัติร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา

อนุมัตแิละประกาศใชต้่อไป  

       ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และจึงได้จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๓/

๒๕๖๒  นี้ขึ้น  เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ

ความตอ้งการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความ 

จ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณใ์นปัจจุบัน  อกีทั้งใช้เป็นกรอบใน

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   และการเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในครั้งนี ้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  บัญชสีรุป/รายละเอียดโครงการ

พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ครัง้

ที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

 



 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน/

สะพาน  มีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 2562 จ านวน 4 โครงการ ปี 

2563 จ านวน 24 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่ 11 – 16 

  1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหล่งน้ า

เพื่อการอุปโภคและบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรให้

พอเพียง มีโครงการที่เพิ่มเตมิ ปี 2562 จ านวน 2 โครงการ ปี 

2563 จ านวน 3 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่ 17 - 18 

  1.4 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบ

ไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบการโทรศัพท์สาธารณะ 

มีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 2562 จ านวน - โครงการ ปี 2563 

จ านวน 6 โครงการ รายละเอยีดโครงการตามเอกสารหนา้ที่  19-20 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศกึษาก่อนวัยเรียนและ

ภาคบังคับมีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 2562 จ านวน -โครงการ ปี 

2563 จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่ 21 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 

  4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ

ในสังคม มโีครงการที่เพิ่มเติม ปี 2562 จ านวน- โครงการ ปี 

2563 จ านวน  9  โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่ 25 

1.2 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 2562 จ านวน - โครงการ ปี 2563 

จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร หนา้ที่ 26  

                                                                4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณ 

สุขขั้นพื้นฐานและการควบคุมและป้องกันโรค มโีครงการที่เพิ่มเตมิ 

ปี 2562 จ านวน - โครงการ ปี 2563 จ านวน 4 โครงการ 

รายละเอียดโครงการตามเอกสาร หน้าที่ 28 

 

 

 



 

 

                                                              5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม 

   5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 

2563 จ านวน  1 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่  29 

   5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มโีครงการที่เพิ่มเตมิ  ปี 2563 จ านวน 1โครงการ 

รายละเอียดโครงการตามเอกสาร หน้าที่ 29 

   5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดท าระบบน้ าเสียและ

แก้ไขดินเสื่อมคุณภาพ มโีครงการที่เพิ่มเตมิ ปี 2562  ปี 2563 

จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร หนา้ที่ 30 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

   6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบ

บริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่เพิ่มเตมิ  ปี 2563 จ านวน 7 

โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร หน้าที่ 31 

   6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 

ด้านการเมือง การปกครอง มโีครงการที่เพิ่มเติม  ปี 2563 

จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร หนา้ที่ 32 

บัญช ีครุภัณฑ ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครัง้

ที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีโครงการที่เพิ่มเตมิ  

ปี 2563 จ านวน 40 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่ 34 – 40 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 

2564) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ อง๕กรประชาชน ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

   1.1แผนงานการศกึษา มีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 2562  

จ านวน 5  โครงการ ปี 2563 จ านวน 7 โครงการ รายละเอียด 

 

 

 



 

 

โครงการตามเอกสาร หน้าที่  41-43 

   1.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่เพิ่มเติม ปี 

2563 จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 

หนา้ที่ 44 

ค่ะ ทั้งหมดคือรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะขอใหท้างสภา 

อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 

– 2564) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

 

นายธีรศักดิ์   ภิญโญยงค์   -ต ามที่ ท่ าน น ายกอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล ได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ชีแ้จงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะขอให้ทางสภา อบต. 

พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 

2564 ) เพิ่ ม เติ ม  ครั้ งที่  3   มี สมาชิกท่ าน ใดจะสอบถาม

รายละเอียด ขอเชญิ 

 

นายเจริญ  กองศรี    -เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบ้ริหาร สมาชิก  

ส.อบต.หมู่ที่ 1    สภา  อบต.กวางโจน ผมนายเจรญิ  กองศร ี สมาชิกสภา อบต.  

กวางโจนหมู่ที่ 1 มีเรื่องที่สอบถาม  

1. หมูท่ี่  1 บ้านบัวพักเกวียน มีเรื่องเดือนร้อน ในเรื่องประปา

หมูบ่้าน แตไ่ม่มโีครงการที่อยู่ในแผนฯ เพิ่มเติมฉบับนี้ 

2. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม งบประมาณ 1,500,000 

บาท ท าไมต้องมีการปรับปรุง ในงบประมาณที่มาก 

3. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี งบประมาณที่ตั้งไว้ มีการด าเนิน

หรอืไม่ 

นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนประธานสภา อบต. ท่านผู้บริหาร และท่าน  

นายก อบต. กวางโจน สมาชิก สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ดฉิันขอเรียนชีแ้จง ตามที่ท่าน

เจริญ กองศรี ส.อบต.หมูท่ี่ 1 ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในครั้งนี ้ ทางผู้บริหาร

ได้รับหนังสือแจง้เรื่องประชาชนได้รับความเดือนรอ้นจากหมู่บ้าน 

 ต่างๆ ในพื้นต าบลกวาง โน และได้มกีารประชาคม ระดับหมูบ่้าน

แล้ว พร้อมทั้งต้องมีอยู่ในแผนชุมชนของหมู่บ้าน แตไ่ม่มีแผนชุมชน 

ของหมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน แตอ่ย่างใด ต้องสอบถามกับทาง 

 



 

ผูน้ าท้องที่ คอืผูใ้หญ่บ้านแล้ว ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้น าส่งแผนชุมชน และ

ได้แจง้และเร่งให้ผูใ้หญ่บ้านด าเนนิการแล้ว แตก่็ยังไม่ได้ส่ง  และ

โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างแผนฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสนับสนุน 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามล าดับขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ 

จงึท าให้ไม่มีโครงการที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม 

นายทศพร  แผ่นทอง    -เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบ้ริหาร สมาชิก สภา   

ส.อบต.หมู่ที่ 13   อบต.กวางโจน ผมนายทศพร แผ่นทอง  สมาชิกสภา อบต. 

กวางโจน หมู่ที่ 1 ผมขอน าเรียนที่ประชุมว่า ผมเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และได้ตรวจสอบเอกสารตาม

ร่างการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แล้ว ปรากฏว่าไม่มี โครงการปรับปรุงซ่อมระบบ

ประปาตามเอกสารนี้ แต่ได้สอบอถามและได้แจ้งให้ท่านผู้ใหญ่ หมู่

ที่ 1 เร่งด าเนินการ แตก่็ไม่มีการส่งแผนชุมชนมาให้ ทาง เจ้าหนา้ที่  

 

นายสมบัติ  หมู่เมือง    -เรียนประธานสภา อบต.และท่าน สมาชิก สภา   

รองนายก อบต.กวางโจน  อบต.กวางโจน ผมได้รับมอบหมายจากท่าน นายก อบต. เนื่องจาก 

ปัญหาในด้านงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เรื่อง

จาก อบต.กวางโจนมีพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 18 หมู่บ้าน และ

ต้องขอขอบคุณ ท่านทศพร แผ่นทอง ส . อบต หมู่ที่ 13 ในเรื่อง

ของการจัดท าแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นี้ ขอน าเรียนอีกครั้ง 

ว่าทาง คณะผู้บริหารนั้นได้รับเรื่องจากหมู่บ้านได้รับความเดือน

ร้อนขอให้ ทาง อบต.แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ  ของ

ประชนชน แตไ่ม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ จงึจ าเป็นต้อง 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เพื่อน า โครงการไปจัดท างบประมาณในการที่จะ

ขอจ่ายขาดจากเงินสะสม และเพื่อจะจัดท างบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ครับ และโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมที่เพิ่มเติมไว้

ในแผนนั้น ปัญหาเกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องระบบ

เสียงพูดไม่รู้เรื่อง  ส่วนในเรื่องงบประมาณนั้น ทางคณะผูบ้ริหาร  

ค านึงถึงเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามวงเงินที่ อบต.จะสามารถ

บริหารจัดการได้โดยไม่ให้กระทบต่องบประมาณต่างๆของหมู่บ้าน 

จงึขอน าเรียนใหทุ้กท่านทราบ  

 



 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -ตามที่ ท่านสมบัติ หมู่เมือง รองนายก อบต. ได้  

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ชีแ้จงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอีก 

หรอืไม่ ....ครับ ถ้าไม่สมาชิกท่านใดสอบถามผมจะขอมตทิี่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน พิจารณาเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

งบลงทุน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง หรอืไม่ 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  32    ท่าน 

เห็นชอบ   จ านวน   30 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   จ านวน     1    เสียง 

งดออกเสียง       จ านวน     1    เสียง 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -เนื่องจากขณะนี ้เวลา 12.20 น. แล้ว ประธานฯ  

ประธารสภา อบต.กวางโจน  ขอแจ้ง พักการประชุม และรับประทานอาหารเที่ยง แล้ว  

ประชุมตอ่ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เวลา 13.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมี  

ประธารสภา อบต.กวางโจน  เรื่อง ซักถามอีก หรอืไม่ 

 

นายบุญปัน  มามีสุข    -เรียนประธานสภา อบต.  คณะบริหาร และท่าน 

ส.อบต.หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ผมขอเรียนถามผู้บริหาร

เกี่ยวกับ กิจกรรมศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ขอสอบถาม

ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ  ในฐานะเจ้าของพื้นที่ครับ และใน

เรื่องการสมัครจติอาสา นั้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม2562 ทางวัด

เฝือแฝง มีงานบุญ ถ้าไม่ได้สมัคร ได้หรอืไม่ 

นายทศพร  แผ่นทอง    -เรียนประธานสภา อบต.  คณะบริหาร และท่านสมาชิก 

ส.อบต.หมู่ที่ 13   สภา อบต.กวางโจน ทุกท่าน ผมขอขอบคุณ สมาชิกา สภา   

 

 



 

 

อบต.ท่านคณะผูบ้ริหาร ในเรื่องช่วยเหลือ ในการจ าหน่ายบัตรร าวง 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่าน มา มีท่านได้รับรางวัลหาง

บัตร จ านวน 4 ท่าน ขอให้มารับรางวัลหลังจากประชุมเสร็จด้วย 

นายเจรญิ  กองศรี    เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผูบ้ริหาร และท่าน 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมขอปรึกษาปัญหาที่ควรรบี

แก้ไข คือ  

1.จะเข้าช่วงฤดูฝน  ปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าเสียไม่ไหล 

บริเวณหลังโรงเรยีน จะฝากทางผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไข 

2.ขอฝากผูบ้ริหารในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับ

หมูบ่้าน ยกตัวอย่าง หมู่ที่ 1  หมูบ่้านใหญ่ แต่ได้งบประมาณน้อย

กว่าหมูบ่้านเล็ก  

นายสมัย  พลธานี    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร แลละ 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7    สมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมนายสมัย  พลธานี ส.อบต. 

หมูท่ี่ 7 ในวาระอื่นๆ  ขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารที่ได้จัดสรร 

งบประมาณลงสู่หมู่บ้านได้เหมาะสมแลว้และตามที่ท่านเจริญ  

กองศร ีอนุญาตที่กล่าวถึง ว่า หมูท่ี่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

น้อยกว่าหมู่บ้านเล็ก ผมขอค้าน หมู่บ้านขนาดใหญ่ก็ได้งบประมาณ

มากกว่าอยู่แล้ว ส่วนหมู่บ้านขนาดเล็กก็มีความเดือดร้อนเช่นกัน 

หมู่บ้านใดมีความเดือดก็ต้องแก้ไขปัญหา โดยอาจใช้งบประมาณที่

มากกว่าตามความเหมาะสม  

นายเจรญิ  กองศรี    -เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และ 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมขอชี้แจงว่า ผมไม่ได้มี

เจตนาที่จะพูดว่า หมู่บ้านขนาดเล็กไม่มคีวามเดือดรอ้น ผมเพียงแต่

เปรียบเทียบ เท่านัน้  

นายธีระศักด์  ภิญโญยงค์   -ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอให้ทางคณะผูบ้ริหารได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ได้ตอบข้อสอบถามทุกข้อดว้ย 

 

 



 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต. 

นายก อบต.กวางโจน   กวางโจนทุกทา่น ขอเรียนชีแ้จงข้อสอบถามจากท่านสมาชิกดังนี้ 

1. กิจกรรมศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ นั้นเป็น 

โครงการของอ าเภอภูเขียว  ทางปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบคงจะ

ประสานมาทางผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ค่ะ ส่วน ทาง อบต.รับผิดชอบ

เรื่องถุงยังชีพ เพิ่มเติมอาหารส าหรับเลี้ยงพระ และท่านนายอ าเภอ

ภูเขียว ค่ะ สว่นรายละเอียดๆ ปลัดอ าเภอจะลงพืน้ที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ 

2.เรื่องการสมัครจิตอาสา ผู้สมัครต้องไปด้วยตนเอง พร้อมบัตร

ประชาชนฉบับจริง เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน ไม่สามารถฝาก

สมัครได้ 

3. เรื่องท่อระยายน้ า และร่องระบายน้ า จะให้กองช่างได้ประสาน

กับเจ้าของโครงการนก่อสร้างถนนเส้น 201 ค่ะ เพื่อจะได้หาทาง

แก้ไขต่อไป 

4.เรื่องการจัดสรรงบประมาณลงสู่หมู่บ้าน ทางคณะผู้บริหารได้

พิจารณาตามจ าเป็น และปัญหาของแต่ละหมู่บ้านทางคณะ

ผูบ้ริหารจะมองในภาพรวมไม่ได้เจาะจงหมู่ใดหมู่หนึ่งในการจัดสรร

งบประมาณ  

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์    -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่อง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                อื่นๆ ทีเ่สนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี....  ผมขอขอบคุณสมาชิก 

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี ้ ขอปิดประชุม  

 
 

ปิดประชุมเวลา  14.50 น.  

 
 

ริญญารัตน์   ศรรีุ่งเรอืง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงการประชุม 

 

 



 

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  ๒/2562 ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  2562  

 
 

                       (ลงช่ือ)  ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์    ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                     วันที่  ๑๔   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 

 


