
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔/๒๕๖๑  คร้ัง  ๑ 

เมื่อวันท่ี  ๑๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

…………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานแผนด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

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 - 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ที่ 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.หมู่ที่ 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  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๙ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 - 

๒๐ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ 10 สมาน  น้อยปัญญา- 

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 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๔ นายสียา  มีแก้ว 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  

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ 18 บุญเพ็ง  เจรญิบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ 18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๗ นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง เลขานุการสภาฯ ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายประจญ  รอดแก้ว ส อบต.หมูท่ี่ 2 ลา 

2 นายโสภญิ  กันหาเขียว ส อบต. หมู่ที่  9 ลา 

3 นายสุเวช  เกิดมงคล ส อบต.หมูท่ี่ 17 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 นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

6 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

7 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

8 นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๙    

๑๐    

๑๑    

๑๒    

๑๓    

๑๔    

๑๕    
 

เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 

-  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง  เลขานุการสภาฯ 

ให้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุมพร้อมทั้งกล่าว

เชญิ นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหนา้ที่

ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน               กวางโจน  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2561  ครั้งที่  1  

วันที่  13  ธันวาคม  2561  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
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5.1.เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

    5.1.1  รายงานแผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

    5.1.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี  

   (พ.ศ.2561 – 2564) 

    5.1.3  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   5.2.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       - ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน      สมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่   15  สิงหาคม  2561  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน 

ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่

เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป 
 

นายเจรญิ  กองศรี     - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา  อบต.ที่เคารพ  

ส.อบต.หมูท่ี่ 1        ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตก 

    หล่นหรอืขอ้ความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้    
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      -ในที่ประชุมเห็นเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ        ถูกต้องแล้ว จงึขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

สมัยที ่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2561  

โปรดยกมอื   
  

ที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     - มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม ่

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม      -  ไม่ม ี - 
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      ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  และท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า  -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน ท่าน สมาชิก 

นายก อบต.กวางโจน สภาทุกท่าน ดิฉันนางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต. 

        กวางโจน จากที่ดฉิันได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่     

จังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจง้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  

ดังนี้  

๑.ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ - 

บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

จัด  "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้้าแห่ง

รัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 

มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนาม

เสือป่า และนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานฯโดยอ าเภอภูเขียว

ได้ก าหนดให้ อบต.กวางโจน ไปงานในวันที่ 16 มกราคม 

2562   

๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

ต้านยาเสพติด ของ อปท.ในเขตอ าเภอภูเขียว  ครั้งที่ 20  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 18 -24 

ธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดยม เป็น

เจ้าภาพ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดยม   

จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ

และร่วมในขบวนพาเหรดของ อบต.กวางโจน ในวันที่ 21

ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บริเวณโรงเรยีนบ้านเรือ 

ต าบลกุดยม โดยพร้อมเพียงกัน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                              -ระเบียบวาระที่  5  เรื่องพิจารณา/เพื่อทราบ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน          

https://travel.kapook.com/view203200.html
https://travel.kapook.com/view203200.html
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 5.1  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

              5.1.1  เรื่องการรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2562  ขอให้ผู้บริหารได้ด าเนินการรายงาน

ต่อไป  
 

นางพูมใจ  ประทุมค า   - เรียนท่านประธานสภา  อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา  

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

บริหารส่วนต าบลกวางโจน จะขอรายงานแผนงานด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน รายละเอียด  ดังนี้ 

   -แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน 

โครงการ  กิจกรรม  ที่ด าเนินงานจรงิทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน ในแต่ละปีงบประมาณ  เป็นแผนต่อ

เนืองมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ  องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการตา่งๆ 

ตามงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งที่ 

เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนมาจัดท า

แผนการด าเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนนิงาน 

ของแต่ละปีงบประมาณ 

-ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท า

แผนการด าเนินงานฉบับนี ้ในครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จะได้น าแผนการด าเนินงาน

นี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในต าบลกวางโจน 

ต่อไป 

    -แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ฉบับนี ้ ประกอบด้วย  

ส่วนที่  1   

บทน า  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 



-๗- 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

ส่วนที่ 2 

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปี 2562 (ผด.2) 

(รายละเอียดตามเอกสารของแผนการด าเนินงาน) ที่อยู่ในมือ

ของทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านรายละเอียด 

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืสงสัยเชิญสอบถามได้ 

 นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    - ตามที่ ท่ าน   พู ม ใจ   ป ระทุ มค า   นายกองค์ การ

ประธานสภา อบต.กวางโจน      บริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้รายงานแผนการด าเนินงาน   

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปแล้วนัน้  ขอให้สมาชิกทุก  

    ท่านได้อ่านรายละเอียดของแผนการด าเนินงานดังกล่าว แล้ว    

    ท่านใดมีขอ้สงสัยหรอืสอบถามขอเชิญ 

นายทศพร  แผ่นทอง     - เรียนท่านประธานสภา  อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา

อบต. หมูท่ี่ 13       อบต.กวางโจนทุกท่าน  ผม นายทศพร แผ่นทอง สมาชิกสภา  

 อบต.กวางโจน หมูท่ี่ 13  ขออภปิรายแผนการด าเนินงาน   

 ปีงบประมาณ พ.ศ.262 มีการก าหนดที่ชัดเจนกว่าทุกปี มีห้วง  

 ระยะเวลา ใน 3 เดือนแรก ยังไม่มีงบประมาณ ตรงที่มลีูกศรคอื 

 อยู่ในช่วงที่จะด าเนินงาน  เราจะได้ตดิตามงบประมาณได้ถูกต้อง 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์                               -ในเรื่องเพื่อทราบต่อไป ในข้อ 5.1.2 รายงานการ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 

2564)ให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 

ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ต่อไป 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า      - เรียนท่านประธานสภา อบต.กวางโจน ท่านสมาชิกสภา  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จะขอรายงานการตดิตาม   

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561

 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ 

 



-๘- 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายใน  สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี ”  

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของขอ้ 30 ของระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ

ต่อไปนีแ้ทน  “(5) ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและ

ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วันนับแตว่ันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และ

ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี ”     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

    1.วิสัยทัศนใ์นการพัฒนาท้องถิ่น 

“อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท ายึดถือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน

ภูมปิัญญาท้องถิ่น” 

2.พันธกิจ 

     1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และ

ชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ 



-๙- 

     2.พัฒนาเมืองน่าอยู่  บริการสาธารณะให้ ได้

มาตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

     3 .พัฒ นาระบบการศึกษา และการบริหาร

สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     5.การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ในการบริหารและการปกครอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การวางแผนพัฒนา และสามารถตรวจสอบได้ 

6.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง 

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันภัย

ฝา่ยพลเรือน 

3.จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

    1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการพืน้ฐาน 

    2.จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เพียงพอ

ต้องการและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

    3 .เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แล ะส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ใน ก าร

บ ารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ 

     5. เพื่อด าเนนิการให้ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 

     6. เพื่อให้เกิดการบริหารหารจัดการตอบสนอง   

ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

     7. ประชาชนมสีุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ด ี

- ส าหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ. 2561 – 2564) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมอบหมายให้ท่านรองนายก สมบัติ 

หมูเ่มือง เป็นผู้รายงานต่อไป 
 

นายสมบัติ   หมู่เมอืง       -เรียน ท่านประธานสภา อบต.กวางโจน และ  

รองนายก อบต.กวางโจน     สมาชิกสภา  อบต.กวางโจนทุกท่านครับ ส าหรับการตดิตามและ 

 



 

-๑๐- 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ

ที่ ผ่ านมา (๑  ตุลาคม  ๒๕60  – ๓๐  กันยายน ๒๕61 ) 

ปีงบประมาณ ๒๕61 โดยด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน 

ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิก สภา อบต.ทุกท่าน โดยจะ

สรุปเฉพาะรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

สว่นที่  1 บทน า 

 ส่วนที่  2 แผนยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน ์พันธกิจ จุดมุง่หมาย  

และแนวทาง 

ส่วนที่  3 ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ 

   ตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  4 ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ  

                                                                1-3/1 และการตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

          ส่วนที่  5 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

          ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

    ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผล    

   แผนพัฒนา(รอบเดือนเมษายน) ระหว่างเดือนตุลาคม   

   2560 ถึง  เดือนกันยายน   2561  

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่อนุมัติ 

   งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.   

   2561  จ านวน  20  โครงการ  ด าเนินการแล้ว  20  โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ด้านการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการแกไ้ข 

1.1 แผนงานงบกลาง โครงการที่อนุมัติ 

   งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  

   2561  จ านวน  3  โครงการ ด าเนินการแล้ว  3  โครงการ  

    2.2แผนงานบริหารทั่วไป 

    งานบริหารงานคลัง โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ตาม 

 



-๑๑-  

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2   

    โครงการ ด าเนนิการแล้ว 2โครงการ 

ยทุธศาสตรท์ี่  3  ด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.3 แผนงานการศกึษา 

  งานก่อนวัยเรียนฯ  โครงการที่อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ   

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน  13 โครงการ   

  ด าเนินการแล้ว  10   โครงการ  

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการงานกีฬาและนันทนาการโครงการที่อนุมัติ    

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปี พ.ศ.2561  จ านวน  5โครงการ ด าเนินการแล้ว  

3  โครงการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการที่

อนุมัต ิงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 10  โครงการด าเนินการ

แล้ว  7  โครงการ 

   ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านสังคมและ

สาธารณสุข 

4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยโครงการที่

อนุมัตงิบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 13 โครงการ ด าเนินการ

แล้ว  9 โครงการ   

4.2  แผนงานสาธารณสุข 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขโครงการที่

อนุมัตงิบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 1 โครงการ ด าเนินการแล้ว 

จ านวน 1  โครงการงานบริการสาธารณสุขและ

สาธารณสุขอื่น 

 



 

-๑๒- 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 4 โครงการ 

ด าเนนิการแล้ว จ านวน 1  โครงการ 

4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหโ์ครงการที่อนุมัติ

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พ.ศ.2561 จ านวน 4 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 

4  โครงการ 

4.4  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชนงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนโครงการที่

อนุมัตงิบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 17  โครงการ ด าเนินการ

แล้ว จ านวน 9  โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานการเกษตร  

-งานส่งเสริมการเกษตรโครงการที่อนุมัติ 

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พ.ศ.2561  จ านวน  4  โครงการ ด าเนินการแลว้ จ านวน  

3 โครงการ  

         -งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน  3 โครงการ 

ด าเนนิการแล้ว จ านวน  2 โครงการ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาด้านการเมอืง การ

บริหารและการพัฒนา 

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

-งานบริหารทั่วไป โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  



-๑๓- 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

จ านวน 21 โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน  19  

โครงการ  

- งานบริหารงานคลัง โครงการที่อนุมัติ

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พ.ศ.2561 จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแลว้ จ านวน  

3 โครงการ  

6.2  แผนงานการศกึษา 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษาโครงการที่

อนุมัตงิบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 1 โครงการ ด าเนินการแล้ว 

จ านวน  1  โครงการ 

6.3  แผนงานสาธารณสุข 

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 โครงการ 

ด าเนนิการแล้ว จ านวน  2 โครงการ  

6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 โครงการ 

ด าเนนิการแล้ว จ านวน  2  โครงการ  

๖.๕  แผนงานเคหะและชุมชน 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน  1 โครงการ 

ด าเนนิการแล้ว  1  โครงการ และในด้านปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานคือ 



 

-๑๔- 

1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

2.ขาดการมสี่วนรว่มของประชาชน 

๓.ขาดเครื่องมอืและเครื่องจักรในการด าเนินงาน

ของกองช่าง 

4.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องมี

การเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ

ด าเนนิงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รายงานการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โดยผ่านคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน แล้ว มีสมาชิกท่าน

ใดที่จะสอบถามหรอืไม่ 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     - ตามที่ท่านสมบัติ  หมู่เมอืง รองนายก  

ประธานสภา อบต.กวางโจน อบต.กวางโจน ได้รายงานข้างต้นมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามขอเชญิสอบถามได้ 

นายบุญปัน  มามีสุข     - เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน  คณะ 

ส. อบต หมู่ที่ 7 ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ทุกทา่น ผมนายบุญปนั 

มามีสุข ส.อบต.หมู่ที่ 7 ผมขอสอบถาม ในหน้าที่ 24  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ

สมาชิกฯหรอืเลือกตั้งซ่อมต่างๆ เนื่องจากไม่มีการเลือก

ตั้งแตป่รากฏว่ามีการเบิกจ่าย ขอสอบถาม 

นายสมบัติ  หมู่เมอืง     - เรียน ประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิก 

รองนายก อบต.กวางโจน   สภาอบต.กวางโจนทุกท่าน ส าหรับ ค่าใช้จ่ายในการ 

เลือกตั้งฯ  นั้นไม่มีการเบิกจ่าย แต่มีการโอนงบประมาณไป

ใช้ในรายการหมวด ประเภทอื่น    

นายเจรญิ  กองศรี     -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน  คณะผูบ้ริหาร 

ส. อบต หมู่ที่ 1     และสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ผมนายเจรญิ กองศรี  

 

 



-๑๕- 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผมขอสอบถามเรื่องปัญหาและอุปสรรค

จากการประเมิน เหมอืนกันทุกปี ในประเด็นการประเมิน

ความพึงพอใจขัดแย้งกับปัญหาและอุปสรรค และในหน้า 

36  ตัวเลขถูกต้องหรอืไม่ 

นายประยงค์   ประชามอญ    - เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก 

ส.อบต หมู่ที่ 13    สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน  ผมนายประยงค์  

ประชามอญ ส .อบต.หมู่ที่ 13 ขอสอบถามว่าเครื่อง ท า

น้ าร้อนคอือะไร  

นายสมบัติ  หมู่เมอืง     - เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.

กวางโจน รองนายก อบต.กวางโจน  ทุกท่าน  ขอน าเรียนเรื่องที่สอบถามท่านแรก ท่านเจริญ   

กองศร ีส.อบต.หมูท่ี่ 1 ส าหรับการประเมินก็เป็นไปตาม

ระเบียบการจัดท าแผนฯ โดยคณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ด าเนินการประเมิน

แล้วรายงานให้ผูบ้ริหารเพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน เพื่อทราบครับ และในหน้า 36 ตัว

เลขที่รวมน้ัน เป็นการบวกตัวผดิครับ และของท่านประยงค์ 

ประชามอญ เครื่องท าน้ าร้อน ก็คือเครื่องท าน้ าร้อนที่ใช้ชง

กาแฟ มีลักษณะคล้ายคูลเลอร์น้ า  ท าน้ าร้อนโดยใช้ไฟฟ้า 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -มี สมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอกีหรือไม่ ..... 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ถ้าไม่มี ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ที่ประชุม      -รับทราบ- 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     - เรื่องเพื่อทราบการรายงานงบแสดงฐานะทาง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   การเงนิสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชญิผูอ้ านวยการ 

กองคลังได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นางนอ้มนรศิรา  หมูโ่สภณ    -เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบ้ริหาร  

ผูอ้ านวยการกองคลัง    สมาชิกสภาอบต.กวางโจน ทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเรียน 

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  

 



 

-๑๖- 

๒๕61 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61  สิ้นปีงบประมาณ 

ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชญิประชุมที่อยู่ใน

มอืของทุกท่าน รายละเอียดดังนี้ 

๑. รายรับจรงิ  

- ภาษีอากร     จ านวน 283,787.22  บาท 

- ค่าธรรมเนียม จ านวน 755,235.30  บาท  

 -ค่าปรับและใบอนุญาต 290,249.38 บาท 

- รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 309,746.00 บาท 

- ภาษีจัดสรร จ านวน 28,313,348.09 บาท 

- เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 37,219,727 บาท 

รวมรายรับจรงิ จ านวน 67,172,092.99 บาท 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ จ านวน 9,560,563.75 บาท 

    รวมรายรับจรงิทั้งสิ้น 76,732,656.74 บาท 

๒. รายจ่ายจริง 

-งบกลาง จ านวน 117,754,126.- บาท 

-เงินเดอืนฝ่ายการเมอืง จ านวน 3,923,434.- บาท 

-เงินเดอืน ฝา่ยประจ า จ านวน 10,671,599.- บาท 

-ค่าตอบแทน จ านวน 408,420.- บาท 

-ค่าใช้สอย จ านวน 8,630,383.54 บาท 

-ค่าวัสดุ จ านวน 4,796,866.46 บาท 

-ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 597,641.37 บาท 

-ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 3,077,750.- บาท 

-ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3,919,000.- บาท 

-เงินอุดหนุน จ านวน 5,173,064.87 บาท 

     รวมจา่ยจริง 58,952,285.24 บาท 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 9,560,563.75 บาท 

    รวมจา่ยจริงทั้งสิน้ 68,512,848.99 บาท 

สรุปเงินรายรับจรงิสูงกว่ารายจ่ายจริง จ านวนเงิน 

8,219807.75 บาท แยกเป็น 

1 . ทุ น ส า ร อ ง เงิ น ส ะส ม  (2 5 %)  เป็ น เงิ น 

2,054,951.94 บาท 

2. เงินสะสม จ านวน 6,164,855.81 บาท 

รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แจกใหท้่านสมาชิกทุกท่าน 



-๑๗- 
 

นายเจรญิ  กองศรี     - เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน  คณะ 

ส. อบต หมู่ที่ 1 ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ผมนายเจรญิ 

กองศร ีส.อบต.หมูท่ี่ 1 ส าหรับเอกสารน่าจะมีมากกว่านี้

และเรื่องเงนิอุดหนุน เพราะมีรายละเอียดที่สงสัยจะถาม 
 

นางนอ้มนรศิรา  หมูโ่สภณ    -เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบ้ริหาร สมาชิก 

ผูอ้ านวยการกองคลัง    สภาอบต.กวางโจน ทุกท่าน ทุกท่านค่ะดิฉันขอเรียนว่า 

เอกสารปะกอบงบแสดงฐานะทางเงินมีมากกว่านี้ค่ะ แต่ที่

อยู่ในมือของท่านนั้น เป็นเอกสารที่สรุป งบรับ – จ่าย และ

เงินสะสมของสิ้นปีปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านสมาชิก

ท่านใดต้องการเอกสารก็จะถ่ายเอกสารให้ 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์             - ท่านสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมกองคลังได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน    
 

นางพูมใจ  ประทุมค า     -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา  

นายก อบต.กวางโจน อบต.ขอน าเรียนชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรม

ส่งเสริม ฯ จะแจ้งใบจัดสรรโครงการและใบจัดสรรเงิน

งบประมาณ อบต.กวางโจน มีหน้าที่ในการด าเนินการตาม

ระเบียบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เมื่อ

ด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ จึงจะจัดท าหนังสือขอ

เบิกเงินจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  โครงการที่

จัดซื้อจัดจา้งแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่ อบต.จึงขออนุมัติใช้เงิน

เหลือจ่ายโดยเสนอโครงการก่อสร้างต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิต่อไป และโครงการก่อสร้างมีการแบ่งงวด

งานในสัญญา จึงมีการเบิกจ่ายตามงวดงาน โดยเบิกจ่าย

จากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  

นายธีรศักดิ์   ภิญโญยงค์    - ตามที่ท่านนายก อบต.กวางโจนได้รายงาน 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  1. รายงานแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

2.การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561   



 

-๑๘- 

3.รายงานงบแสดงฐานทางการเงนิ สิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว มสีมาชิกท่านใด

มีขอ้ซักถามก็สามารถสอบถามหรือเสนอแนะเชญิถามได้

ครับ.... ถ้าไม่มีผมขอมตจิากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน เพื่อรับทราบ 
 

มตทิี่ประชุม    -มตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนรับทราบ 
  

นายธีรศักด์   ภญิโญยงค์    -เรื่องต่อไป เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเป็นการ

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ก าหนดสมัยประชุมครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

จะมอบให ้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ซึ่ง

เป็น เลขานุการสภา อบต.กวางโจน เป็นผูชี้้แจง

รายละเอียดของการก าหนดสมัยประชุมสภาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  เชญิท่านปลัด 
 

นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง      -ขอขอบคุณ ท่านประธานสภา อบต.กวางโจน 

เลขานุการสภา อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ ระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้

ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี

สมัยแรก ของแตล่ะปีโดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ เมื่อมี 

ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้

ประธานสภาท้องถิ่น  ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

 



 

-๑๙- 

(๑) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  

(๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม

สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยใน ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ

สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย

ประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี สมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย

ในปีนัน้มกี าหนดกี่วัน กับให้ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมยั 

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่

วันการก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้นก าหนด 

มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้

ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อม

ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี

สมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

สมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา

ในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุม

วิสามัญก็ได้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่  ๖ พ .ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัย

ประชุมสามัญสองสมัยหรอืหลายสมัยแล้วแต่สภา 



 

-๒๐- 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนด 
 

นายธีรศักด์   ภญิโญยงค์    -จากรายละเอียดข้อบังคับการประชุมที่เลขานุการ  

ประธานสภา อบต.กวางโจน                           สภาได้ชีแ้จงรายละเอียด จงึขอปรึกษาที่ประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จะก าหนดสมัย   

ประชุมสามัญประจ าปี กี่สมัย 
 

นายทศพร  แผ่นทอง     -ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕62  

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑3    จ านวน 4 สมัย   
 

นายธีรศักด์   ภญิโญยงค์    -นอกจาก ท่านทศพร แผ่นทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑3  

ประธานสภา อบต.กวางโจน                          ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.  

๒๕62 จ านวน ๔ สมัย มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ 
 

ที่ประชุม      -ไม่ม-ี 
 

นายธีรศักด์   ภญิโญยงค์    -ตามที่ท่านทศพร  แผ่นทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 13 

ประธานสภา อบต.กวางดจน เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม 

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ

แต่ วันที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ดตามและ

ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ดังนี้ 



 

-๒๑- 

สมัยที่  ๑/2562  วันที่  1 – 1 5 กุมภาพันธ์ 2562 

สมัยที่  ๒/2562  วันที่  1 - 15  พฤษภาคม 2562 

สมัยที่  ๓/2562  วันที่  13 - 27 สิงหาคม 2562 

สมัยที ่ ๔/2562  วันที่  1 - 15  ธันวาคม 2562 

สมาชิก อบต.กวางโจนทุกท่าน เห็นด้วยหรือไม่ เหมาะสม

แล้วหรือไม่ สามารถออกความคิดเห็นหรือเสนอแนะกันได้

ครับ ถ้าไม่มี ขอให้สภามีลงมติ การก าหนดสมัยประชุม

สามัญประปี  ๒๕62  ตามที่เสนอ 
 

ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยการก าหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี ๒๕62 ตามที่เสนอ (จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชุม จ านวน  33 ท่าน) 

เห็นชอบ     จ านวน  32  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรอืไม่  

ประธารสภา อบต.กวางโจน 
 

นายสมัย  พลธานี   -เรียนประธานสภา  อบต.กวางโจน  และสมาชิก 

ส.อบต. หมูท่ี่ 7                    สภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ผมนายสมัย  พลธานี ส.อบต.หมู่ที่ 7  

ขอสอบถามตามที่ อบต.อบรมแมบ่้านดับเพลิง ตอนนี้ยังไม่ได้ถัง 

ดับเพลิง 

นายเจรญิ  กองศรี   -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

ส.อบต. หมูท่ี่ 1   กวางโจนทุกท่าน  ผมนายเจรญิ  กองศรี ส.อบต.หมู่ที่ 1 มี 

เรือ่งที่จะสอบถามคณะผูบ้ริหาร  

1. ปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานท าไมท ายาก 

2. เรื่องรถขยะ มีรถขยะแตไ่ม่ได้ใช้ 

3. รถกระเชา้ไฟฟ้ามีอยู่ในข้อบัญญัติหรอืไม่ซือ้ได้อย่างไร 
 



 

 

-๒๒- 

นายประยงค์  ประชามอญ   -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน และสมาชิกสภา อบต. 

ส.อบต. หมูท่ี่ 13  กวางโจนทุกท่าน ผมนายประยงค์  ประชามอญ ส.อบต.หมู่ที่ 13 

มีเรื่องจะสอบถาม 2 เรื่อง 

1.สอบถามกองช่าง โครงการลงหินคลุกด าเนินการได้เมื่อไหร่ 

2.ฝากคณะกรรมการเรื่องจา่ยขาดเงินสะสม 
 

นายธีรศักด์  ภิญโญยงค์   -ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอให้ทางคณะผูบ้ริหารได้ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน ได้ตอบข้อสอบถามทุกข้อดว้ย 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า   -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน สมาชิกสภา อบต. 

นายก อบต.กวางโจน  กวางโจนทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงข้อสอบถามจากท่านสมาชิก 

ดังนี้  

-เรื่องถังดับเพลิง จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่งานป้องกันให้

ติดต่อขอรับได้ที่งานป้องกันฯ  

-เรื่องประปาพลังงานแสงอาทิตย์  เรื่องไม่ผ่านมาทาง 

อบต. พรุ่งนี้ดิฉันจะเข้าประชุมที่จังหวัดชัยภูมิ จะสอบถามข้อมูล

แล้วจะประสานประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

-รถขยะ มีรถแล้ว แต่คนที่จะขับรถยังไม่มีและรถมีความ

สูง จึงมีความจ าเป็นต้องใช้รถยกแฮนลิฟ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแลว้ 

-เรื่องรถกระเช้าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 นั้นได้ตัง้งบประมาณไว้โดยผา่นการเห็นชอบ 

ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว  จึงสามารถ

ด าเนนิการจัดซือ้เป็นการถูกต้องตามระเบียบฯ 

-การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ต้องดูรายละเอียดของเงิน

สะสมก่อนว่ามีจ านวนเท่าใด สามารถจะจ่ายขาดได้หรือไม่เพราะ

ตามระเบียบต้องกันเงิน เบี้ยยังชีพต่างๆและด้านสาธารณภัย

รวมทั้งรายจ่ายประจ าอีก 

 

 



-๒๓- 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่องอื่นๆ ที่ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่ม.ี... ขอขอบคุณสมาชิกทุก 

                                                              ท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  12.45 น.  
 

ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                      ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 

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  4/2561  ครั้งที ่ 1  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2561   
 

                    (ลงช่ือ)     นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                     วันพุธ  ที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 


