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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยวสิามญั  ที่ ๒/๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑ 

ประจ าป ี๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบด ี ที่ ๑๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
         เรื่องการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 
 

 

 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว                                                        ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

                                                                                  ต ำบลกวำงโจน  อ ำเภอภูเขียว  

                                                   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

            ๕   กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  สมัยวสิำมัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑    

เรียน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

สิ่งที่สง่มำด้วย  ๑.ระเบียบวำระกำรประชุม     จ ำนวน     ๑     แผน่ 

           ๒.ประกำศก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ   จ ำนวน     ๑  แผ่น 

  ๓.บันทึกกำรประชุมครั้งที่แล้ว     จ ำนวน     ๑  ชุด 

  ๔.ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   จ ำนวน     ๑  เล่ม  

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยวิสำมัญ  ที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ 

๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๕  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ เพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ ที่ต้องขอมตทิี่ประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน   และให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยและให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นัน้  

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงเรียนท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำ ในวัน พฤหัสบดี        

ที่ ๑๑ เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำเข้ำร่วมต่อไป 
 

 

          ขอแสดงควำมนับถือ 
 

       ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 
 

       (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                                            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

 

-กิจกำรสภำ 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๒  คร้ังที่  ๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   วันท่ี ๑๑ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่อง  ประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบ 

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

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

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

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ระเบียบวำระที่  ๓ เรื่อง  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 

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

ระเบียบวำระที่  ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจำรณำ 

๑.เรื่องกำรพิจำณำอนุมัตเิห็นชอบ แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

    

ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่2/2562  ครั้ง  1 

เมื่อวันที ่ ๑๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ลา 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ลา 

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 บุญยัง  โพธิ์พรหม 

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

๑๘ นายสมุด  ภริมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๙ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 โสภญิ  กันหาเขียว 

๒๐ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ 10 สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๑ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ 10 ประยูร  บุสธรรม 

๒๒ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ 11 ฐิติพร   แก้วพูล 

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 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

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 ลา 

๓๓ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ 16 พินจิ  อุปมัย 

๓๔ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมู่ที่ 18 บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ 18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๗ นายบุญปัน มามีสุข เลขานุการสภาฯ บุญปัน มามีสุข 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ลา 

2 นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ลา 

3 นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ 16 ลา 

4    
 

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  ทาลี 

5 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

6 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

7 นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๘ นายเสนอ กระพันธ์เขียว ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ เสนอ กระพันธ์เขียว 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.09 น. 

-เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มา

พร้อมกันแลว้และครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลาก าหนดการ 

นางสาวกรรณิการ์  ดเิรกโภค รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด  

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานใน

ที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์   -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน               กวางโจน สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒/2562  ครั้งที่ 1  

วันที่  1๑ กรกฎาคม 2562 ผมมีเรื่องที่จะแจง้ให้

ที่ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1. การพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)   

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน   -เนื่องจากเลขานุการสภา ฯ ท่านปลัด

ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง ได้โอนย้าย ซึ่งท าหน้าที่

เลขานุการสภา ฯ จึงท าให้หน้าที่นี้ว่างลง จึงให้

ท่านสมาชิกทุกท่านได้เสนอรายชื่อเพื่อให้ท าหน้าที่ 

เลขานุการช่ัวคราว ในการด าเนินการประชุมใน

ครั้งนีแ้ละครั้งตอ่ๆไปให้ทุกท่านเสนอรายช่ือได้ 

นายโสภญิ  กันหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙   -เสนอ นายบุญปัน  มามีสุข ส.อบต.หมู่ที่ 

๗ เป็นเลขานุการช่ัวคราว 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขอผู้รับรองด้วย  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ

นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ และ

นายสมพิศ  ผมเวียง ส.อบต. หมูท่ี่ ๖ 

-มติที่ประชุมรับรอง   และขอเชิญท่าน

บุญปัน  มามีสุข ท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว 

เพื่อให้การประชุมด าเนินการตอ่ไป ขอเชญิ 

   นายบุญปัน  มามีสุข 

เลขานุการสภา ฯช่ัวคราว  -ขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบหมายหน้าที่ 

เลขานุการสภา ฯ เพื่อให้การด าเนินการประชุม

สภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณครับ 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจนทุกท่านที่มาร่วมประชาคม

ท้องถิ่น เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  2562  และ

มอบใหน้ายสมัย  พลธานี ท าหน้าที่ตรวจสอบ

รายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    -ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ผูบ้ริหารสมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

กวางโจนทุกท่านตามส าเนารายงานการประชุม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  

๘ พฤษภาคม 2562  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน 

ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่า

ถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุม

ให้ถูกต้องต่อไป  
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นายสมัย  พลธานี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๗  -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ท่ี

เคารพ ให้ท่ีประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความท่ี

ตกหลน่หรือข้อความท่ีไม่ถูกต้องไปทีละหน้า   

นายสมพิศ  ผมเวียง  

ส.อบต.หมูท่ี่ ๖  -แก้ไข หน้าที่๓ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๖๖๔ 

 

นายโสภญิ  กันหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙  -แก้ไขหน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๒๘ จากค าว่า

เดือนรอ้น เป็นเดือดร้อน 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ    ถูกต้องแล้ว จงึขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยวสิามัญ 

สมั ย ที่  ๒ /2 5 62  ค รั้ งที่  ๑  เมื่ อ วั น ที่   ๑ ๑ 

กรกฎาคม  2562 โปรดยกมอื    
 

ที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ      

 

ที่ประชุม    - ไม่ม ี– 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน ผู้บริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ

หรอืไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า    -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน ท่าน 

นายก อบต.กวางโจน สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต. 
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กวางโจน จากที่ดิฉันได้ไปประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการที่จังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิก

ทุกท่านทราบ  ดังนี้ 

๑.โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ วันที่ ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมปล่อยปลา 

๒.ส านักงานขนส่ง แจ้งเรื่องการติดต่อ

ใบอนุญาตขับขี่ ให้จองผา่นแอป อินเตอรเ์น็ต 

๓.กิจกรรมเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ วันสวรรค์นคร 

บ้านหนองกุง 

๔.โครงการแข่งขันกีฬา ๔ องค์กร และ

กีฬาเยาวชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา 

๕.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ให้

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจัดกิ จกรรม ๔ 

กิจกรรม 

 -ท าบุญตักบาตร 

 -จุดเทียนชัยถวายพระพร 

 -ถวายลงนามถวายพระพร 

 -กิจกรรมกิจอาสา 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                          

ประธานสภา อบต.กวางโจน      -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอีกหรอืไม่              

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                             -ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 –256๕) ขอให้ผูบ้ริหารได้ด าเนินการชีแ้จง

เหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดต่อไป  
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นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน  

นายก อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ดิฉันนาง

พูมใจ  ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน แจ้งระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก สภา 

อบต .ทราบก่ อน   ขอน า เรียน  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขอ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ล ก วาง โจ น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ของประชาชน การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ใหอ้งค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่

เพิ่ ม เติมพร้อมเหตุผลและความจ า เป็นเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ

บริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา

ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช ้  ต่อไปตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่

สภา อบต.จะพิจารณาเห็นชอบ ในวันนี้  เป็น

แผนงาน โครงการที่ด าเนินการจัดท างบประมาณ 

ในกรณีขอจ่ายขาดเงนิสะสม และจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งมี

ความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ

ประชาชน  

นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน  

นายก อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน  ดิฉัน นาง

พูมใจ ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล ได้ชี้แจงระเบียบฯแล้วนั้น ดิฉันขอน าเรียน

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –256๕) ดังนี้ 

-เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ตามที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มภีารกิจ

ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในส่วนรวม

ให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น 

เนือ่งจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ยังไม่

ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล จงึมคีวาม

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน

โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ

สถานการณป์ัจจุบันเพื่อด าเนินการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อ

ตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้กับ

ประชาชนในพื้นที่รับผดิชอบ  ดังนัน้ เพื่อให้ถูกต้อง 
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และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ  ๙  เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี ้ 

โดยมีขัน้ตอนด าเนินการดังนี้ 

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ

จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นและ

ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่ นพิ จารณาอนุมัติ ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง

พิจารณาอนุมัตแิละประกาศใชต้่อไป  

ดั งนั้ น   อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล

กวางโจน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑–๒๕๖๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี) นีข้ึน้ 
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เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถ

แก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์

ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  บัญชีสรุป/

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่น  (พ .ศ.2561- 256๕) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/

ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน/สะพาน  มี 

1.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/

ปรับปรุง/ปรับปรุงท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า  

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง-

ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค

บริโภค และแหลง่น้ าเพื่อใช้ในการเกษตรให้

พอเพียง 

1.๔ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง/

บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

และระบบการโทรศัพท์สาธารณะ  

        ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและ 

แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชน   

๒.๒ แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและ

สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 



14 
 

๒.๓ แนวทางการพัฒนา การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ไม่เพิ่มเติมแผน ฯ 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่งความรูท้ี่ทันสมัยและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชน  

3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม 

การศกึษาก่อนวัยเรียนและภาคบังคับ  

๓.๓ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมด้าน 

ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรม 

การกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 

4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและ 

เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตในสังคม  

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย   

๔.๓ แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม  

4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการ 

เรียนรู้ดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการควบคุมและ

ป้องกันโรค  

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึก 

และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดท าระบบ

น้ าเสียและแก้ไขดินเสื่อมคุณภาพ  
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 

ท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมี 

ส่วนรว่มของประชาชน ด้านการเมอืง การปกครอง  

-บัญช ีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 

–256๕)  มีเพิ่มเติมใน แบบ ผ.๐๓ บัญชคีรุภัณฑ์ 

-รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 256๕) ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

1.1แผนงานการศกึษา  

1.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน       

ทั้งหมดคอืรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะขอให้ทาง

สภา อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)   

-ส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 256๕) จัดท าร่างให้ทุกท่านแล้ว  

รายละเอียด ตามรา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 

256๕)   
 

นายธีรศักดิ์   ภญิโญยงค์    -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ต าบลได้ ชีแ้จงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ 

ขอให้ทางสภา อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 256๕) มี

สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด ขอเชญิ 

  นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธาน สภาฯ  -ในนามคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่ น  ให้ท่ านสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้ านให้

ตรวจสอบโครงการที่ เสนอ เพิ่มเติมของแต่ละ

หมู่บ้าน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าตก

หล่นไปให้แจ้งเจ้าหนา้ที่ ขอบคุณครับ 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    -ตามที่ ท่านนายก อบต. ได้ ชีแ้จงรายละเอียด 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  แล้วนัน้มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอกีหรือไม่ ถ้าไม่ 

สมาชิกท่านใดสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน พิจารณาเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หรอืไม่ 

มตทิี่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์- 

มจี านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  3๓  ท่าน 

เห็นชอบ จ านวน    ๓๓ เสียง 

ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 

งดออกเสียง     จ านวน      - เสียง 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -เนื่องจากขณะนี ้เวลา 12.20 น. แล้ว ประธานฯ  

ประธานสภา อบต.กวางโจน ขอแจ้ง พักการประชุม และรับประทานอาหารเที่ยง แล้ว

ประชุมตอ่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิก  

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ท่านใดมี เรื่องซักถามอีก หรอืไม่ 

นางพูมใจ ประทุมค า  -เรือ่งแจง้ให้ทราบ แผนชุมชนในการจัด 

นายก อบต.กวางโจน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติตอ่ไป 

นายประจญ รอดแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  -แจ้งเรื่องถุงพลาสติก สิ่งปฏิกูลของกอง

ขยะให้หาทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ก าจัดด้วย 

นายสมัย  พลธานี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๗  -แจ้งเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฝือแฝง  

งบประมาณซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วัด

เฝือแฝงบ้านหนองปอแดง ในการทาสีและปรับปรุง

ห้องน้ างบประมาณ ปี ๒๕๖๑,๒๕๖๒ ไม่เพียงพอ

ในการปรับปรุงซ่อมแซม  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

และหาแนวทางดว้ย 
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นายบุญปัน  มามีสุข 

เลขานุการ ฯ ช่ัวคราว  -สอบถาม เรื่ อ งถนนแอลฟั ล  ฯ  ตาม

หมู่บ้าน ขอทราบว่าราคางบประมาณ สองแสนจะ

ท าได้หรอืไม่ 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -เรื่ อ งก าร รั บ ส่ งห นั งสื อ  อ บ ต . ให้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องด้วย   และให้

ทันเวลาที่ก าหนด 

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  -เรื่ อ งโลก ไข้ เลื อดออกภายในต าบล

กวางโจน สาเหตุมาจากร่องระบายน้ า เสนอให้ท า

แบบมีฝาปิด  และมีกรรมวธิีที่ก าจัดด้วย 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา ฯ  -เรื่ อ ง ไ ข้ เลื อ ด อ อ ก  ให้  อ บ ต .จั ด

งบประมาณในการจัดท าโครงการด าเนินการก าจัด

ลูกน้ ายุงลาย  และพาหะน าเชื้อดว้ย 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.   -เรื่องของท่านสมาชิก เรื่องขยะทาง อบต.

ได้ ด า เนิ นการจั ด เก็ บ แบบฝั งกลบ  เป็ นห้ ว ง

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว และมีแผนในการ

ด าเนินการอยู่แล้ว  เรื่องการซ่อมแซม ศพด.ได้

ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยและตั้งงบประมาณไว้ใน

ปีถัดไป เพื่อสนับสนุนด้านการศกึษาเป็นประจ าทุก

ปีอยู่แล้ว  และเรื่องการก่อสร้างถนนแอลฟัล ฯ

สามารถท าได้  

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา ฯ   -เรื่องการแข่งขันกีฬา เยาวชน  และกีฬาสี่

องค์กร จะจัดขึ้นในวันที่  ๒๕–๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ ขอทราบแนวทางการด าเนินการดว้ย 
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นายโกสินทร์  บุตะเขียว 

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ฯ  -เรื่องก าหนดการแข่งขันกีฬาก็จะจัดขึน้ใน

ระหว่างวันที่  ๒๕–๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ

ประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมในการถวายเทียน

พรรษา ในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ส่วน

รายละเอียดก็จะประชุมผู้น าแต่ละหมู่ ในคราว

ถัดไป จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

นายสมบัติ  หมูเ่มือง 

รองนายก อบต.  -เรื่องขยะขอสร้างความเข้าใจกับเจ้าของ

พื้นที่มีผลกระทบ ซึ่ง อบต.มีรถ ๒ คัน มีขยะ

ตกค้างหรือสะสมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการ

แล้ว  และแจ้งเรื่องโครงการประเพณีเข้าพรรษา 

กิจกรรมการถวายเทียน ขบวนแห่ ขอให้ทุกท่าน

เข้าร่วม และกระชับเวลาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรด

ทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอื 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                        มีเรื่องอื่นๆ ที่เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี....   

ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้ง

นี ้ ขอปิดประชุม 

 

 

ปิดประชุมเวลา  14.50 น.  

 

บุญปัน  มามีสุข 

(นายบุญปัน  มามีสุข) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 



19 
 

 

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 สมัยวสิามัญ สมัยที่  ๒/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2562  

 
 

                    (ลงช่ือ)    ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์    ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                          วันที่ ๑๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

 


