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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครัง้ที่ ๒ 

ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

วันพุธ ที่ ๒๑  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๑.เรื่องพิจารณาเห็นชอบรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (ขัน้แปรญัตต)ิ  

๒.เรื่องพิจารณาเห็นชอบรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (ขัน้ลงมต)ิ 

๓.เรื่องพิจารณาการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ หนองตานา บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๔ 
 

 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่  ชย ๗๑๔๐๑ /ว ๑๓                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                                                          ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                                     จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

             ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

สิง่ที่ส่งมาด้วย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน         ๑    แผ่น 

๒.ส าเนาประกาศก าหนดการประชุมสภาสามัญ ฯ  จ านวน         ๑   แผ่น 

๓.บันทึกการประชุม      จ านวน         ๑           ชุด 

๔.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓   จ านวน         ๑           ชุด 

        ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ 

ประจ าปี  ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เพื่อด าเนินการตามภารกิจหน้าที่  ที่ตอ้งขอมติที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  สามารถปฏิบัติหน้าที่  และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นั้น         

                  ในการนี ้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จงึขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒  เรื่องขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ขั้น

แปรญัตติและขั้นลงมต ิในวันพุธ ที ่๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภา ฯ  องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตอ่ไป 
 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                     ธีรศักดิ์  ภญิโยยงค์ 
 

          (นายธีรศักดิ์  ภญิโยยงค์) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

-กิจการสภา 

โทร. ๐๔ ๔๐๕๖ ๐๓๑-๒  

             “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๒  คร้ังที่ ๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันพุธ  ที่  ๒๑   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

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

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

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

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  กระทู้ 

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

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

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

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

   ๕.๑ วาระที่ ๒ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓    

         (ขั้นแปรญัตติ) 

๕.๒ วาระที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓   

   (ขั้นลงมต)ิ 

  ๕.๓ เรื่องพิจารณาการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ (หนองตานา) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๔ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที ่๓/๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒ 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (ขั้นแปรญัตติ) 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (ขั้นลงมต)ิ 

เรื่อง เรื่องพิจารณาการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ หนองตานา บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๔ 
 

เมื่อวันพุธ  ที ่ ๒๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

……………………………….. 

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 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

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 ลา 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมู่ที่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ ๗ สมัย  พลธานี 

๑๕ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ บุญยัง  โพธิ์พรหม 

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

๑๗ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๘ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๙ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๐ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๑ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 

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

๒๓ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

๒๔ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๕ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๖ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 

๒๗ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

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

๒๙ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๐ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๓๑ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ ลา 

๓๒ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๓๓ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๔ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจรญิบุญ 

๓๕ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๖ นายบุญปัน  มามีสุข เลขานุการสภาฯ บุญปัน  มามีสุข 
 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑    

๒    
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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 

๕ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๖ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัดฯ ล าไพ  ทีดินด า 

๗ นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๘ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

๙ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

๑๐ นายค าผอง  เถาวัลย์ สารวัตรก านันต าบลกวางโจน ค าผอง  เถาวัลย์ 

๑๑ นายกานต์  บุญสุขา ผูใ้หญ่บ้านหนองกุง หมูท่ี่ ๖ กานต ์ บุญสุขา 

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน    

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นายบุญปัน  มามีสุข เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ           

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒  

วันพุธ  ที่  ๒๑  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่องที่จะแจ้งให้       

ที่ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

      ๕.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

      ๕.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 

๕.๓ เรื่องเรื่องพิจารณาการขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์    

(หนองตานา) บ้านหนองกุง หมูท่ี่ ๑๔ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธ  ที่  ๒๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ได้

ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการ

ประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้

ถูกต้องต่อไป  

 

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑     -ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตก 

  หล่นหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้    

 นายทศพร  แผนทอง  

 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓    -ให้เพิ่มรายละเอียดตามแผนงาน  
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นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ       ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที ่๒ เมื่อวันพุธ ที ่๒๑ เดือนสิงหาคม   

พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมอื 
 

ที่ประชุม    -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม    - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทางผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     และท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า  

นายก อบต.กวางโจน    -จากทีไ่ด้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอภูเขียว 

มีเรื่องแจง้ใหท้่านสมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้  

 ๑.เรื่องโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุโซนนิ่งที่ ๑๑ ในวันที่ ๒ 

กันยายน  ๒๕๖๒  เชญิทุกท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

  

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์        

ประธานสภา อบต.กวางโจน     -ท่านสมาชิกท่านอื่นมเีรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ....หรอืไม่ 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  -ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาการพิจารณา 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                  เห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

              ๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๓ 

           ๕.๑ วาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ 

           ๕.๒ วาระที่  ๓  ขั้นลงมต ิ

        ๕.๒ เรื่องพิจารณาการขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์    

                (หนองตานา) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๔   

-ส าหรับการพิจารณาร่างขอ้ญัตติงบประมาณ ประจ าปี  

๒๕๖๓ ขั้นแปรญัตติ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ชีแ้จง ในการ

ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชญิ 

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที๑่๕    

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  -ขอให้ท่านทศพร แผ่นทอง  เลขานุการคณะกรรมการแปร    

       ญัตติเป็นผู้ช้ีแจงรายงานการประชุม  
 

นายทศพร  แผ่นทอง  

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓      

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  -ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ตามที่  คณะกรรมการฯได้มีการประชุมในวันที่  ๑๖,๑๙,๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  และก าหนดเวลาไม่

น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภา ฯ รับหลั กการแห่ งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ก าหนดรับค าเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๖-๑๙-

๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๓   เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง

ประชุมสภา อบต.กวางโจน นั้น ปรากฏว่า ในจ านวนสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๖ คน ไม่มีผู้เสนอค าแปร

ญัตติ ร่างขอ้บัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล  
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เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แต่อย่างใด จึงเห็นควรยืนยันคงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายเจรญิ  กองศรี      

ส.อบต.หมู่ที่ ๑      -ขอแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะลงมติ วาระที่ ๒ 

ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  ตามที่ท่านนายก อบต.

กวางโจน ได้แถลงงบประมาณ ทั้ง ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน นั้น     

ก็เห็นดว้ยแต่ในฐานะสมาชิกสภา อบต.กวางโจน และท่าน

สมาชิก  ทีไ่ด้อภิปราย เราต้องท าหน้าที่ของสมาชิกฯ ผมขอฝาก

คณะผู้บริหาร ได้น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ คุ้มค่า สูงสุด ตอ่ประชาชนมากที่สุดตามที่

ประชาชนได้ไว้วางใจเรา 

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขอบคุณ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๑ที่ได้แสดงความคิดเห็น 

และฝากผู้บริหารได้น างบประมาณไปใช้อย่างคุ้ มค่า  ต่อ

ประชาชนมากที่สุด 

   -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ประชุมสมัย

สามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับ

หลักการ ซึ่งสภา อบต. มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้ว และที่

ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อด าเนินการในขั้น

แปรญัตติ ล าดับต่อไป เป็นการด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณา

ข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ทบทวน

ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ  

 -เ ชิ ญ เล ข า นุ ก า ร ส ภ า  ฯ  ไ ด้ ชี้ แ จ ง ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
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นายบุญปัน  มามีสุข  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับ 

เลขานุการสภาฯ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติรา่ง    

ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย

ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาที่

เสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม วรรคหนึ่ง ผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสอื โดยให้แปร

ญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร ญัตติ 

ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรอง   

        ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว

จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไข

เพิ่ ม เติ ม  พร้อมทั้ งรายงานและบั นทึ กความ เห็ นยื่ น ต่ อ

ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี

หรอืไม่มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ ในตอนใดหรอืข้อใดบ้าง การแปร 

ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับการแปรญัตติ

นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร

ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ ประธานสภา

ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่

ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น

การด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น

ด้วย เพื่อ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง  ๆ 

เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือมี

คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น  
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ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไข

ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของ

ร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผูร้ับรอง หรือจากการ

เป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้

จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม

สภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้อง

ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติญัตติที่

ยั ง ไม่ ได้ จั ด เข้ า ร ะ เบี ย บ วาระ  ห รือ ค า แป รญั ต ติ ใน ช้ั น

คณะกรรมการแปรญัตติ 

       ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ จะกระท า

ได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต

จา่ย และจะต้องมีสมาชิกรับรอง เชน่เดียวกับการเสนอญัตติ  

       ข้อ ๖๐ หา้มไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรอืเพิ่มเติม 

รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ของจ านวนเงินที่ขอ

อนุญาตจา่ย เว้นแต่ จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

ค าแปรญัตตินัน้ ผูบ้ริหาร ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

        ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมี

ข้อ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้  

(๑) ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้เงนิต้นเงินกู้  

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ต้องจา่ยตามกฎหมาย  
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -ทางคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   รายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้พิจารณาแล้ว  

และสมาชิกสภาฯ ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ หรอืถอนค าแปรญัตติ 

จงึเห็นควรยืนยันตามร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรา่งเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน และประชาชนต่อไป เห็นควรส่งร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับสภา

องค์กาบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พิจารณาลงมติตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต่อไป     

มตทิี่ประชุม          -ที่ประชุมไม่มีขอ้สงสัยจะสอบถามจากคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ -   
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน    -เมื่อสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓  ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน  ท่านใดเห็นชอบกับ

คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ 

กรุณายกมอืเห็นชอบด้วย (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 

จ านวน ๓๔ ท่าน  ลา ๒ คน ) ขณะนีเ้วลา ๑๑.๔๐ น. 
 

มตทิี่ประชุม      มตทิี่ประชุม เป็นเอกฉันท์  

๑. เห็นชอบ         ๓๓   เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 

๓. งดออกเสียง      ๑    เสียง 

-พัก  ๑๕  นาที 

   

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      -เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา วาระที ่ ๒ ขั้น แปรญัตติ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการประชุมพิจารณา ในวาระที่ ๓ 

ขั้นลงมติ ซึ่งจะไม่มกีาร อภปิราย  

       -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ   

บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน โปรดยกมือ 

(จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๔ ท่าน) 

 

มตทิี่ประชุม     - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ยกมอื จ านวน  ๓๓  เสียง) 

- มีมติเห็นชอบพิจารณาตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

        ๑.  เห็นชอบ     จ านวน      ๓๐    เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ      จ านวน         -    เสียง 

๓. งดออกเสียง     จ านวน  ๔    เสียง 

-เวลา ๑๒.๐๐ น.พักรับประธานอาหารเที่ยง 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์         

ประธานสภา อบต.กวางโจน     -ข้อ ๕.๓ เรื่องพิจารณาการขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ 

(หนองตานา) บ้านหนองกุง หมูท่ี่ ๑๔  เชญิสมาชิกสภา ฯ หมูท่ี่ ๑๔ 

และคณะกรรมการหมูบ่้าน ที่เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงความเป็นไปมาของ

การใชท้ี่สาธารณประโยชน์  

นายค าผอง  เถาวัลย์ 

สารวัตรก านันต าบลกวางโจน  -ด้วยชาวบ้านหนองกุง  หมู่ที่ ๑๔  ต าบลกวางโจน อ าเภอ

ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือดรอ้นในเรื่องน้ าอุปโภค

บริโภค ไมเ่พียงพอในการใช้น้ าของประชาชนในหมู่บ้าน  ดังนั้นแล้ว

ทางคณะกรรมการหมูบ่้าน ประชาชนในหมูบ่้านได้ประชุมหารอืใน

การขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ (หนองตานา)  ตามหนังสือส าหรับที่

หลวง เลขที่ ๔๖๔๖๐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๖ ต าบล

กวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๖ ไร่

เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปา และขุดบ่อบาดาลเพื่อผลิต

น้ าประปาหมูบ่้าน จึงขอความอนุเคราะหใ์นการประชุมสภา ฯ ใน

ครั้งนี ้ จงึเรียนมาเพื่อทราบและขอความเห็นชอบต่อไป 

นายกานต์  บุญสุขา 

ผูใ้หญ่บ้านบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๖  -เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๔ 

ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมีปัญหาความ

เดือดร้อนในเรื่องของน้ าอุปโภค บริโภค  ดังนัน้คณะกรรมการ

หมูบ่้าน จงึหารอืประชุมคณะกรรมการหมูบ่้าน ในการแก้ไขปัญหา

เรื่องดังกล่าว  จึงวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการขออนุญาตในการขอ

ใช้สถานที่ ที่สาธารณประโยชน ์(หนองตานา) เพื่อเป็นสถานที่ใน

การด าเนินการในเรื่องของน้ าอุปโภคบริโภค ไมเ่พียงพอ  จงึขอ

ความอนุเคราะหใ์นการประชุมสภา ฯ ในครั้งนี้ จงึเรียนมาเพื่อ

ทราบและขอความเห็นชอบต่อไป 
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นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ขอสอบถามเรื่องการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ ที่มี

เนือ้ที่ ๕๖ ไร่ ฝากเรื่องระเบียบแบบแผนด้วยว่ามีแนวทางที่ถูกต้อง 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายด้วย  ยกตัวอย่าง การขอใช้

สาธารณประโยชน์ของบ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ ๑ ที่ขอใช้เป็น

สถานที่ก่อสรา้งโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  ซึ่งในขณะนัน้

ไม่ทันเวลา เป็นอันตกไป  จึงได้ไปขอใช้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพัก

เกวียน แทน เรื่องนีก้็เป็นอีกกรณี 

นายพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -เรื่องของการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ การขอใช้ที่ดิน  

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  หมายถึง การที่ทบวงการเมอืงขอเข้า

ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผน่ดิน เพื่อประโยชน์ใน

ราชการเท่านั้น  โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

  กรณีที่ดนิสาธารณประโยชน์   

   ๑.๑ ผู้ขอใหต้้องเป็นส่วนราชการที่เป็นทบวง

การเมอืง ตามประเมิลกฎหมายที่ดนิหมายถึง สว่นราชการที่มี

ฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค 

หรอืราชการส่วนท้องถิ่น 

   ๑.๒ ต้องระบุกิจกรรมที่ขอใช้ เพื่อประโยชน์ใน

ราชการเท่านั้น เช่น การก่อสร้างอาคารหอประชุม อาคาร

ส านักงาน โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ฯลฯ 

๑.๓ผู้ขอใช้แจ้งความประสงคต์่อกระทรวงมหาดไทย 

กรมที่ดนิ หรอืจังหวัดท้องที่ 

   ๑.๔ จังหวัดด าเนินการสอบสวน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ทบวง

การเมอืงใชท้ี่ดนิของรัฐเพื่อประโยชน์ราชการ  ตามประมวล

กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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การขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์แนวทางการ

ด าเนนิงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 

   ๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์ผูข้อใช้จะต้องยื่นค าขอ

ต่อนายอ าเภอท้องที่เพื่อพจิารณาอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติลักษณะ การปกครองท้องที่พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

  ๒.ที่ราชพัสดุในจังหวดัอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร 

ให้ยื่นค าขอใช้ต่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เมื่อได้รับ ความ

ยินยอมจากผูว้่าราชการจังหวัดแล้วให้ท าความตกลงกับ

กรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราช พัสดุได้เมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 

  ๓.ที่ดินในเขตปฏิรูปผูท้ี่ประสงค์จะขออนุญาตใช้

ที่ดนิเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขต

ปฏิรูปที่ดนิ ใหย้ื่นค าขอที่สานักงานการปฎิรูปที่ดนิจังหวัด 

(ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนัน้ตั้งอยู่ตามแบบที่ ส.ป.ก. จังหวัด 

กาหนด ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  ๔.ที่ดินเอกชน 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน     -ตามที่ท่าน ค าผองเถาวัลย์  สารวัตรก านันต าบล

กวางโจน และนายกานต์  บุญสุขา  ผูใ้หญ่บ้านบ้านหนองกุง   

หมูท่ี่ ๖  และฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นเรื่อง

การขอใชท้ี่สาธารณประโยชน์ (หนองตานา)  บ้านหนองกุง     

หมูท่ี่ ๑๔ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ .....ถ้าไม่มี จะขอ

มตทิี ่ประชุมสภา แหง่นี้ วา่จะพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ นีห้รอืไม่ 

โปรดยกมอื (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๓ 

ท่าน) 

มตทิี่ประชุม     -ที่ประชุมมีมติพจิารณาอนุมัตเิป็นเอกฉันท์  
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                 ๑.  อนุมัติ       จ านวน    ๓๓   เสียง 

๒. ไม่อนุมัต ิ จ านวน       -   เสียง 

๓. งดออกเสียง    จ านวน       ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      

รองประธารสภา อบต.กวางโจน   -ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรอืไม่ 
 

 

นายทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   -เสนอหารือเรื่องพิจารณาการจ่ายเงินทุนส ารอง

ในส่วนการก าหนดวันประชุมอยากให้ก าหนดทันสมัย

สามัญครั้งนี ้   
 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ในการด าเนินงบประมาณตามหลักธรรมภิบาล 

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

นางพูมใจ ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -ในเรื่องของการตั้งงบประมาณ  ก็ตั้งงบประมาณ

ตามระเบียบ  และยึดหลักธรรมาภิบาล ก็เป็นไปตามความ

คุ้มค่าทุกด้าน   
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์           

ประธานสภา อบต.กวางโจน               -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่อง

อื่นๆ ที ่เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี.... ขอขอบคุณ

สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น.  
 

บุญปัน  มามีสุข 

(นายบุญปัน  มามีสุข) 

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 สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   
 

                    (ลงช่ือ)     นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                   วันพุธ  ที่ ๒๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 


