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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครัง้ที่ ๑ 

ประจ าป ี๒๕๖๓ 

วันศุกร์  ที่ ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
         เรื่อง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว ๒๑                                            ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

                                                                             ต ำบลกวำงโจน  อ ำเภอภูเขียว  

                                              จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

           ๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  สมัยสำมัญที่ ๑/๒๕๖๓  

เรียน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

สิ่งที่สง่มำด้วย  ๑.ระเบียบวำระกำรประชุม     จ ำนวน     ๑     แผน่ 

๒.บันทึกกำรประชุมครั้งที่แล้ว     จ ำนวน     ๑     ชุด 

  ๓.ประกำศก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ   จ ำนวน     ๑  แผ่น 

๔. ค ำเปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จง     จ ำนวน     ๑  ชุด 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่         

๑/๒๕๖๓  ประจ ำปี ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ เพื่อด ำเนนิกำรตำมภำรกิจหน้ำที่         

ที่ตอ้งขอมตทิี่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน   และให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยและ

ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นัน้  

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงเรียนท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำ ในวันศุกร์        

ที่ ๑๔  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำเข้ำร่วมต่อไป 

 
 

         ขอแสดงควำมนับถือ 

 

  นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 

       (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                                            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

 

-กิจกำรสภำ 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญที่ ๑  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันศุกร์  ที่ ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ระเบียบวำระที่   ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

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

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

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

ระเบียบวำระที่   ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แลว้ 

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

  

ระเบียบวำระที่   ๓  เรื่องเรื่องกระทู้ถำม 

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

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องแจง้เพื่อทรำบ 

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

ระเบียบวำระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ/เพื่อทรำบ  

๑. เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๑.๑ กองช่ำง 

๑.๒ กองสำธำรณสุข 

๑.๓ กองสวัสดิกำรสังคม 

 
 

ระเบียบวำระที่  ๖  เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

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

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

ฯลฯ 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

วันศุกร์  ท่ี  ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผู้มาประชุม    

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยธีรศักดิ์     ภญิโญยงค์ ประธำนสภำ ฯ นายธีรศักดิ์     ภญิโญยงค์  

๒ นำงไพวรรณ์     กองเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๑  นางไพวรรณ์     กองเพชร  

๓ นำยเจรญิ     กองศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑  นายเจรญิ     กองศรี  

๔ นำงสำยพิน     แสนตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ ๒  นางสายพิน     แสนตระกูล  

๕ นำยประจญ     รอดแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒  นายประจญ     รอดแก้ว  

๖ นำยพรมดี    วันทำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๓  นายพรมดี    วันทาเขียว  

๗ นำยสุระชัย    โสใหญ่ ส.อบต.หมู่ที่ ๓  นายสุระชัย    โสใหญ่  

๘ นำยแสงจันทร์    แก้วมูลมุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔  นายแสงจันทร์    แก้วมูลมุข  

๙ นำงทองม้วน    กันหำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๔  นางทองม้วน    กันหาเขียว  

๑๐ นำยสมบูรณ์     เกิดมงคล ส.อบต.หมู่ที่ ๕  นายสมบูรณ์     เกิดมงคล  

๑๑ นำยสงกรำนต์     ธำรำรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖  นายสงกรานต์     ธารารักษ์  

๑๒ นำยสมพิศ    ผมเวียง ส.อบต.หมู่ที่ ๖  นายสมพิศ    ผมเวียง  

๑๓ นำยบุญยัง    โพธิ์พรหม ส.อบต.หมู่ที่ ๘  นายบุญยัง    โพธิ์พรหม  

๑๔ น.ส.นันทนำ    ดำวช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘  น.ส.นันทนา    ดาวช่วย  

๑๕ นำยสมุด    ภริมย์ญำณ ส.อบต.หมู่ที่ ๙  นายสมุด    ภริมย์ญาณ  

๑๖ นำยโสภญิ    กันหำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๙  นายโสภญิ    กันหาเขียว  

๑๗ นำยสมำน    น้อยปัญญำ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  นายสมาน    น้อยปัญญา  

๑๘ นำยประยูร    บุสธรรม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  นายประยูร    บุสธรรม  

๑๙ นำงฐิตพิร    แก้วพูล ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  นางฐิตพิร    แก้วพูล  

๒๐ นำงกำนดำ    บุญค ำภำ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  นางกานดา    บุญค าภา  

๒๑ นำยสียำ    มีแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  นายสียา    มีแก้ว  

๒๒ นำยทองดี    ประสำนเชื้อ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  นายทองดี    ประสานเชื้อ  

๒๓ นำยทศพร    แผ่นทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  นายทศพร    แผ่นทอง  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๒๔ นำยประยงค์    ประชำมอญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  นายประยงค์    ประชามอญ  

๒๕ นำยณเรศน์    ถำรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  นายณเรศน์    ถารี  

๒๖ นำยส ำเรียง    เชื้ออ่อน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  นายส าเรียง    เชื้ออ่อน  

๒๗ นำยศุภชัย    วันทำเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  นายศุภชัย    วันทาเขียว  

๒๘ นำงเมตร     นิลบรรพต ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  นางเมตร     นิลบรรพต  

๒๙ นำยจิระ    ดำโสม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  นายจิระ    ดาโสม  

๓๐ นำยพินจิ    อุปมัย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  นายพินจิ    อุปมัย  

๓๑ นำยสุเวช     เกิดมงคล ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  นายสุเวช     เกิดมงคล  

๓๒ นำยบุญเพ็ง    เจริญบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  นายบุญเพ็ง    เจริญบุญ  

๓๓ นำยสมฤทธิ์     รัตนประทุม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  นายสมฤทธิ์     รัตนประทุม  

๓๔     

๓๕     

๓๖     

๓๗     

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๑ -    

๒     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำงพูมใจ  ประทุมค ำ นำยก อบต. นางพูมใจ  ประทุมค า  

๒ นำยสมบัติ  หมู่เมอืง รองนำยก ฯ อบต. นายสมบัติ  หมู่เมอืง  

๓ นำยประเวช  วันทำเขียว รองนำยก ฯ อบต. นายประเวช  วันทาเขียว  

๔ นำยเสถียร  ทำลี เลขำนุกำร ฯ นายเสถียร  ทาลี  

๕ นำงนอ้มนรศิรำ  หมู่โสภณ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ  

๖ นำงสำวล ำไพ   ทีดนิด ำ หัวหนำ้ส ำนักปลัด นางสาวล าไพ   ทีดนิด า  

๗ นำยนิกร    มำละ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร ฯ นายนิกร    มาละ  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ 

๘ นำงสำวกรรณกิำร์   ดเิรกโภค รองปลัด อบต. นางสาวกรรณิการ ์  ดิเรกโภค  

๙ นำยบรรจง   แพรชัยภูมิ ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง นายบรรจง   แพรชัยภูมิ  

๑๐ นำยไพทูรย์   นำคสุวรรณ นักวิเครำะห์นโยบำย ฯ นายไพทูรย์   นาคสุวรรณ  

๑๑ นำยโกสินทร์  บุตะเขียว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ นายโกสินทร์  บุตะเขียว  

๑๒ นำยเกียรติพงษ์  รอดแก้ว ผูช่้วยนักวิเครำะหฯ์ นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว  
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เริ่มประชุม     เวลำ   ๐๙.๐๐   น. 

-เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  

มำพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลำก ำหนดกำร

นำยประยงค์  ประชำมอญ เลขำนุกำรสภำ ฯ   ได้ให้สัญญำณ

เรียกสมำชิกสภำ ฯ  เข้ ำห้ องประชุมพร้อมทั้ งกล่ ำวเชิญ         

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกวำงโจน ได้ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมตำมระเบียบ

วำระกำรประชุมตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

                     นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  

ประธำนสภำ ฯ   -ในระหว่ำงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓  สมำชิกสภำบำงท่ำน

ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กทั้งที่เลขำนุกำรนำยก แจ้งให้ทุกท่ำน

ทรำบแล้ว จึงอยำกให้ทุกท่ำนตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ตนเอง

ด้วย   
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
       

 นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  

ประธำนสภำ ฯ   -ส ำหรับระเบียบวำระนี้  เป็นกำรรับรองรำยงำนกำร

ประชุม ครั้งที่แล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภำฯ สมัยสำมัญครั้งที่ ๔/

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวำคม  ๒๕๖๒  อยู่ในมือ

ท่ำนแล้ว  ให้ทุกท่ำนตรวจดูควำมถูกต้อง ถ้ำผิด หรือตกหล่น ให้

ด ำเนินกำรแก้ไข เป็นล ำดับต่อไป  เชิญคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนกำรประชุม 

นำยเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -เรียนประธำนสภำ และสมำชิกสภำที่เคำรพ ให้ที่ประชุม

ช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ที่ตกหล่น หรือข้อควำมที่ไม่ถูกต้อง 

ไปทีละหนำ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมได้ 

 น ำเสนอรำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ เมื่อน ำเสนอจบแล้ว และ

สมำชิกสภำ ได้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำ ที่ขำดตกบกพร่อง

จนเสร็จสิ้นแล้ว 

 นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  
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 ประธำนสภำ ฯ  -ในที่ประชุมเห็นชอบในกำรแก้ไขข้อควำมให้ถูกต้องแล้ว  

จึงขอมติที่ประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 

๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓  ธันวำคม  ๒๕๖๒  โปรดยกมอื 

  

มติท่ีประชุม   -รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   

ประธำนสภำฯ    

     -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  

ประธำนสภำ ฯ       -เชญิท่ำนสมำชิก และผูบ้ริหำรมีเรื่องแจง้ให้ทรำบหรอืไม่ 

 

นำงพูมใจ  ประทุมค ำ 

นำยก อบต.กวำงโจน  - มีเรื่องแจง้เพื่อทรำบ ดังนี้ 

๑.ขอแนะน ำข้ำรำชกำรที่มำบรรจุใหม่ ที่ อบต กวำงโจน 

คือ นำยคมสันต์ วรรณศร ีต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร  

และจะให้แนะน ำตัวล ำดับต่อไป 

 ๒.เรื่องกำรขออนุญำตใช้ที่สำธำรณะ เรำจะต้องปฏิบัติ

ตำมรูปแบบกระบวนกำรและขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด อำจท ำให้

เกิดควำมล่ำช้ำในกำรขอใช้สถำนที่ ขณะนี้ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ สำขำภูเขียว ได้ตอบหนังสือกลับมำยัง อบต .กวำงโจน 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรออกรำงวัดพื้นที่ให้กับ หมู่ ๑ , ๒ , 

๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๔ , ๑๗ , ๑๘ และหำกทำง

ส ำนักงำนที่ดินจะออกพื้นที่ในหมู่บ้ำนไหน ทำง อบต .กวำงโจน 

จะแจ้งให้กับสมำชิกฯ รับทรำบเพื่อแจ้งให้กับประชำชนในพื้นที่

นั้นรับทรำบต่อไป 
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 ๓.เรื่องโครงกำรปลูกไผ่มงคล (๑ล้ำนต้น) ซึ่งเป็นนโยบำย

ของทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ ให้หน่วยงำนรำชกำรทุกภำค

ส่วน ให้น ำเมล็ดไผ่ที่ปลุกเสกไว้มำเพำะ พร้อมกับปลูกในวัน      

วิสำขบูชำ ทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ 

 ๔.เรื่องกำรมอบหมำยงำนให้ นำยบรรจง แพรชัยภูมิ 

ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง ไปชี้แจงต่อจังหวัดเกี่ยวกับโครงกำรน้ ำเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรำกฐำนซึ่งทำงพื้นที่ต ำบลกวำงโจนได้ส่ง

เรื่องเข้ำไปมีหลำยหมู่บ้ำนดังนี้ หมู่ ๑ , ๔ , ๗ , ๘ , ๑๓ และหมู่ 

๑๘ เพื่อที่จะได้น ำเสนอแผนงำนต่อไป 

 ๕.เรื่องเงินอุดหนุนจำกทำงจังหวัดที่ผ่ำนอ ำเภอ และ

โครงกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งของ อบต.กวำงโจน ที่ได้รับกำร

จัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๑๕ ล้ำนบำท เพื่อที่จะก่อสร้ำง

ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก สำยบ่อขยะ – หมู่ ๒ และบ้ำนดอน

จ ำปำหมูท่ี่ ๕ – เขตพื้นที่ อบต.บ้ำนดอน 

 ๖.เรื่องกำรแบ่งเขตของรูปแบบกำรเลือกตั้ง ซึ่งเอกสำรได้

น ำแจกให้กับสมำชิกฯ ทุกท่ำนเป็นที่เรียบร้อย ขอให้ท่ำนได้แสดง

ควำมคิดเห็น รำยละเอียดตำมเอกสำร 
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   

ประธำนสภำฯ   -ขอบคุณท่ำนนำยก อบต.กวำงโจน ที่ได้ตดิตำมโครงกำร 

   โครงสรำ้งขัน้พืน้ฐำนและน ำรำยงำนโครงกำรตำ่งๆ มีท่ำนใดมี 

   เรื่องแจ้งเพื่อทรำบอีกหรือไม่ 

นำยคมสันต ์ วรรณศรี 

นักวิชำกำรเกษตร ฯ  -แนะน ำตัว ในกำรเข้ำรับกำรบรรจุรับรำชกำร 

 

นำงสำวกรรณกิำร ์ดิเรกโภค  

รองปลัด   -มีเรื่องแจง้เพื่อทรำบอยู่ ๒ เรื่อง คือ 

    ๑.ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร สมำชิกฯ พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ 

   ประชำชน ที่มำเป็นส่วนหน่ึงในกำรจัดงำนต้อนรับคณะที่มำ 

รับโล่ห์รำงวัลงำน RTI เกี่ยวกับป้องกันเด็กจมน้ ำ ที่ทำง อบต .

กวำงโจนได้เป็นเจ้ำภำพจัดสถำนที่และได้รับค ำชมจำกแขกผู้มี

เกียรตเิป็นจ ำนวนมำกว่ำกำรจัดงำนได้ยิ่งใหญ่มำก 
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 ๒.เรื่องกำรเปิดรับสมัคร กกต. จ.ชัยภูมิ ได้ท ำกำรเปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ มีผู้สมัครทั้งหมด ๔ คน

ดังนี้ 

 ๑.นำยประดิษฐ์  ถนอมชีพ    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

 ๒.นำยสันต์  ปัทมะริสำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

 ๓.นำยสมัย  ขำ่ขันมะลี  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน 

 ๔.นำยพชรพล  อำจผักปัง ปลัดอ ำเภอ 

 และผู้สมัครทั้ง ๔ คนได้ส่งใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยพร้อม

ส่งรำยชื่อให้ กกต.จังหวัดพิจำรณำต่อไป 
 

นำยสงกรำนต์  ธำรำรักษ์  

สมำชิกฯ หมู ่๖   -มีเรื่องแจง้เพื่อทรำบคือยอดเงินคงเหลอืในส่วนของ 

   สมำชิกฯ จำกกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติที่ผำ่นมำ ได้มกีำรเก็บเงิน 

   บริจำคได้ทั้งหมด ๖,๕๐๐ บำท จ่ำยไป ๕,๔๐๐ บำท คงเหลือ 

   ทั้งสิน้ ๑,๑๐๐ บำท 
 

นำยนิกร  มำละ 

ผอ.กองสวัสดิกำรและสังคม -ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

(COVID-๑๙) มีกำรแพร่ระบำดเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีผู้เสียชีวิตใน

ประเทศไทย จ ำนวน ๑ รำย ประกอบกับกระทรวงสำธำรณสุขได้

เพิ่มชื่อและอำกำรส ำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรือ

โควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรำยในล ำดับที่ ๑๔ แตป่ัจจุบันพบว่ำ

หน้ำกำกอนำมัยจัดซื้อยำกขึ้น และมีรำคำแพง  เพื่อให้ประชำชน

มีควำมรู้และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันตนเองจำกโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่

อำจเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของประชำชนในหมู่บ้ำนและชุมชน จึง

แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้หลีกเลี่ยงสถำนที่ชุมชน และงด

จัดกิจกรรม  

-เรื่องกำรจำ่ยเบี้ยยังชีพของผู้สูงอำยุตั้งแต่เดือนมกรำคม

เป็นต้นมำ กรมบัญชีกลำงได้โอนงบประมำณโครงกำรให้กับ

สมำชิกฯ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน มีบำงส่วนอำจมีควำม

ผดิพลำด ล่ำช้ำ จะเป็นเพรำะเลขบัตรประชำชนไม่ตรงกันกับ 
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ข้อมูลที่กรอกไว้หรือข้อมูลอำจไม่ครบถ้วน ให้มำติดต่อสอบถำม

ได้ที่กองสวัสดิกำรสังคม เพื่อยืนยันข้อมูล และทำงรัฐบำลจะท ำ

กำรโอนเงินในส่วนที่ขำดไปให้เป็นตกเบิกในเดือนถัดไป ในส่วน

ของผู้พิกำรเดิมรับ ๘๐๐ บำท ส่วนเพิ่มเติมอีก ๒๐๐ บำทนั้น 

รัฐบำลจะอนุมัติจ่ำยเงินให้ในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ แต่เฉพำะ

บุคคลที่มบีัตรเป็นบุคคลผูม้ีรำยได้น้อยเท่ำนั้น  
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

๕.๑ เรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธำนสภำฯ   -เ ชิญ ฝ่ ำยบ ริห ำร ชี้ แ จ งรำยล ะ เอี ย ด ก ำร

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงทั้ง ๓ กอง     

    ๕.๑.๑ กองชำ่ง 

    ๕.๑.๒ กองสำธำรณสุข 

    ๕.๑.๓ กองสวัสดิกำรสังคม 
 

นำงพูมใจ  ประทุมค ำ 

นำยก อบต.กวำงโจน  -เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำ ที่เคำรพ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ

ปริมำณคุณภำพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้

เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

กองช่ำง 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด  ๔ 

กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรอื

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้งให้เป็นอ ำนำจอนุมัตขิองสภำท้องถิ่น 
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ข้อควำมเดิม 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมู่ที่ ๒  บ้ำนโนน

ทอง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  หมู่ที่ ๒ บ้ำน

โนนทอง จ ำนวน  ๒๕๐,๐๐๐ บำท  โดยด ำเนินกำรเจำะบ่อ

บำดำลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ ๖ นิ้ว มีควำมลึกไม่

น้อยกว่ำ  ๖๐ เมตร  และก่อสรำ้งระบบสูบน้ ำประปำด้วย 

พลังงำนแสงอำทิตย์  มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของระบบเซลล์

แสงอำทิตย์ ไม่น้อยกว่ำ  ๓,๐๐๐ วัตต์  ตำมรำยละเอียดที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนก ำหนด  

หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง หมูท่ี่ ๕ บ้ำนดอน

จ ำปำ  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน  หมู่ที่  ๕   

บ้ำนดอนจ ำปำ จ ำนวน  ๒๔๐,๐๐๐  บำท โดยด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ มีก ำลังกำรผลิต

ไฟฟ้ำของระบบเซลล์แสงอำทิตย์ไม่น้อยกว่ำ  ๓,๐๐๐  วัตต์  

ตำมรำยละเอียดที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนก ำหนด  

ข้อควำมใหม่ 

หมูท่ี่  ๒  บ้ำนโนนทอง  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำปรับปรุงระบบ

ประปำหมูบ่้ำน   หมูท่ี่  ๒   บ้ำนโนนทอง จ ำนวน   ๒๕๐,๐๐๐  

บำท   โดยกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่

น้อยกว่ำ  ๖  นิว้ มคีวำมลึกไม่น้อยกว่ำ  ๖๐  เมตร และขยำยท่อ

ส่งน้ ำ  PVC ขนำด ๒  นิว้ ช้ัน ๘.๕  จ ำนวน  ๔๐๐  ท่อนหรอืมี

ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑,๖๐๐  เมตร ตำมรำยละเอียดและแบบ

แปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนก ำหนด  

หมูท่ี่ ๕  บ้ำนดอนจ ำปำ  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำปรับปรุงระบบ

ประปำหมูบ่้ำน   หมูท่ี่  ๕   บ้ำนดอนจ ำปำ จ ำนวน   ๒๔๐,๐๐๐  

บำท   โดยกำรขุดเจำะบ่อบำดำล  ขนำดเส้นผำ่นศูนย์กลำงไม่

น้อยกว่ำ ๖  นิว้  ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ  ๖๐  เมตร พรอ้มตดิตั้ง

เครื่องสูบน้ ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ ำ ขนำด  ๑.๕  แรงม้ำ และ

ก่อสร้ำงฐำนคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับหอถังประปำ ขนำด  

๓.๖๐ x ๓.๖๐  เมตร สูง ๐.๓๐  เมตร ตำมรำยละเอียดและแบบ

แปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนก ำหนด 
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด  ๔ 

กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรอื

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้งให้เป็นอ ำนำจอนุมัตขิองสภำท้องถิ่น 

ข้อควำมเดิม 

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑส์ ำนักงำน  จัดซื้อตูบ้ำน

เลื่อน ๒ ช้ัน จ ำนวน ๒๖,๐๐๐ บำท  เพื่อจัดซื้อตูเ้อกสำรบำน

เลื่อน ๒ ช้ัน ชุดละ ๑๓,๐๐๐ บำท  เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บเอกสำร

ให้เป็นระเบียบงำ่ยต่อกำรค้นหำ 

ข้อควำมใหม่ 

งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ ำนักงำน  เป็นเงิน 

๒๖,๐๐๐ บำท 

๑. ช้ันเก็บเอกสำร ๔๐ ช่อง จ ำนวน ๓ หลัง  หลังละ 

๓,๙๐๐ บำท  เป็นเงิน  ๑๑,๗๐๐ บำท ขนำด ๙๒.๑ x๓๑.๑x๑๗๖ cm. 

๒. ตู้เอกสำรรวม ๒ ช้ัน ขนำด ๔ ฟุต รำคำ ๗,๙๐๐บำท 

๓. ตู้ ๑๐ ลิน้ชัก จ ำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บำท 

ขนำด ๓๗.๒x๔๗x๙๔cm 

๔. ตู้ ๓ ลิ้นชัก จ ำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บำท  

ขนำด ๔๖.๔x๖๑.๘x๑๐๗.๕ cm 

เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

สำมำรถค้นหำเอกสำรและจัดเก็บเอกสำรทั้งปัจจุบันและใน

อนำคตได้ง่ำยต่อกำรใชง้ำนและรองรับปริมำณงำนที่จะเกิดขึ้น 

กองสวัสดิกำรและสังคม 

ข้อควำมเดิม 

งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ ำนักงำน   จัดซื้อตูเ้ก็บ

เอกสำร ๒ บำนเลื่อนช้ัน จ ำนวน ๑๔,๐๐๐ บำท 
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  ข้อควำมใหม่ 

งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เป็นเงิน ๑๔,๐๐ บำท 

๑.ช้ันเก็บเอกสำร ๔๐ ช่อง จ ำนวน ๒ หลัง  หลังละ ๓,๙๐๐ 

บำท  เปน็เงิน  ๗,๘๐๐ บำท  ขนำด ๙๒.๑ x๓๑.๑x๑๗๖ cm. 

๒. ตู ้๑๕ ลิน้ชัก จ ำนวน ๑ หลัง เปน็เงิน ๓,๙๐๐ บำท 

ขนำด ๓๗.๒x๔๗x๑๓๒.๒cm 

๓.ตู้เก็บเอกสำรสองบำน จ ำนวน ๑ หลงั  เป็นเงนิ ๒,๓๐๐ 

บำท ขนำด ๘๐x๔๐x๘๓ cm. 

เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นระเบียบเรยีบรอ้ยสำมำรถ

คน้หำเอกสำรและจดัเก็บเอกสำรทั้งปัจจุบันและในอนำคตได้งำ่ยตอ่

กำรใช้งำนและรองรับปริมำณงำนที่จะเกดิขึน้และกำรโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมำณ  หมวด ๔  ข้อ ๒๗  กำรโอนเงนิ

งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดคำ่ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งกอ่สรำ้งที่ท ำให้

ลักษณะปรมิำณปรมิำณคุณภำพเปลี่ยนหรอืโอนไปตัง้จ่ำยเป็น

รำยกำรใหม่ให้เปน็อ ำนำจอนมุัติของสภำท้องถิ่น และข้อ ๒๙ กำร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยในหมวดคำ่ครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สรำ้งที่ท ำให้ลกัษณะปรมิำณ คุณภำพเปลี่ยนหรอื

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้งเป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำทอ้งถ่ิน 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 

ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกสภำทำ่นใด มีขอ้สงสัยอีก เชญิอภิปรำย 
 

  นำยเจริญ กองศรี   

  สมำชิกฯ หมู่ ๑   -มีเรื่องเรียนถำมคณะผู้บรหิำรและเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง 

     ค ำชีแ้จงของทั้ง ๓ กอง ดังนี้ 

      ๑.ขณะนีเ้ป็นกำรประชุมสภำสมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

     ตั้งแต่วำระที่ ๑ – วำระที่ ๕ ไม่ได้มีเนือ้หำสำระที่เป็นทำงกำรแต่ 

     อย่ำงใด และก่อนที่จะมำเปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จงที่ผ่ำนมำไม่มีกำร 

     ประชุมประชำคมหมู่บำ้นมำก่อนเลย หรอืงำนยังไม่มีกำรด ำเนิน 

     งำนเลย แล้วมำให้สภำพิจำรณำลงควำมเห็นชอบก่อน 

      ๒.เรื่องกำรขุดเจำะบ่อบำดำลด้วยควำมลึกไม่น้อยกวำ่  

     ๖๐ เมตร หำกไม่มีน้ ำให้ท ำอย่ำงไร จะเป็นกำรขุดเจำะโดยสูญ 

     เปล่ำหรอืไม่ หรอืเป็นกำรเอือ้ประโยชน์ให้ผูป้ระกอบกำรหรอืไม่ 

      ๓.เรื่องประเด็นพรอ้มกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำขนำด ๑.๕ 

     แรงหมำยถงึอะไร 
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  นำยประจญ  รอดแก้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒  -ในนำมหมู่ ที่  ๒   ขอ เรียน ข้อ เท็ จจริ ง  เรื่ อ งของกำร

เปลี่ยนแปลงชี้แจง กำรก่อสร้ำงระบบสูบน้ ำประปำด้วยพลังงำน

แสงอำทิตย์ นั้น สถำนที่ติดตั้งระบบมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอ

เปลี่ยนแปลงเป็นขยำยท่อส่งน้ ำ 

นำยทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -ในกำรเปลี่ยนแปลง ค ำชี้แจง โดยเฉพำะเจ้ำของพื้นที่

และเป็นห่วงในเรื่องของโครงกำรซ่อมปรับปรุงระบบประปำแต่ใน

ระบบ ปร.๔ ปร.๕ ควรจะปรับปรุงแก้ไขด้วย เพื่อให้เป็นแนวทำง

ที่ถูกต้อง ต่อไป 

นำงพูมใจ  ประทุมค ำ 

นำยก อบต.กวำงโจน  - ในกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง ได้สอบถำมแล้วว่ำต้องอยู่

ในแผนชุมชน และแผนพัฒนำท้องถิ่นของต ำบล เป็นควำม

ต้องกำรของหมู่บ้ำน ในส่วนงบประมำณก็ไม่ได้เพิ่มยังลดลงให้

เหมำะสมอีกด้วย   

- ในกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ที่ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ  ๖๐   

เมตร หมำยถึงอำจจะลึกถึง ๗๐ – ๘๐ เมตร หรือมำกกว่ำนั้น  

ต้องมีน้ ำเป็นที่พอใจหรือตำมแบบก ำหนด 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   

ประธำนสภำฯ  -จะขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จง ถ้ำสมำชิกสภำท่ำน

ใด เห็นควรให้มีกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 

๒๗ โปรดยกมอื 
 

มตทิี่ประชุม  -มตทิี่ประชุมอนุมัตใิห้แก้ไข 

  อนุมัต ิ  ๓๓ เสียง 

  ไม่อนุมัต ิ   - เสียง 

  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 
 

นำยธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   

ประธำนสภำฯ    -ในวำระนีท้่ำนสมำชิกสภำท่ำนได้ที่จะเสนอแนะ  
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นำยบุญยัง  โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ -หลังจำกที่เรำให้ควำมเห็นชอบกับโครงกำรที่ 

ผำ่นมำ  บำงครั้งก็อำจจะมีควำมผิดพลำดไปบ้ำง  เรำก็ 

ต้องแก้ไข  สว่นปัญหำภัยแล้ง ตอ้งขอขอบคุณคณะ

ผูบ้ริหำร ที่มองเห็นควำมเดือดร้อนของประชำชน 

  นำยทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -ฝำกท่ำนประธำนไปถึงคณะผูบ้ริหำร  โครงกำร

จำ่ยขำดเงนิสะสม  งบประมำณ ปี ๒๕๖๓ ในส่วนหมู่ที่ 

๑๓  ได้เตรยีมพืน้ที่รองรับแล้ว  

  -เกี่ยวกับที่ดนิสำธำรณะประโยชน์ มำเป็นที่

สำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน  เชน่ หมู่ที่ ๖ ร่วมกับหมู่ที่ 

๑๔  สำมำรถแบ่งแยกได้ไหม 

นำยเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -โครงกำรจำ่ยขำดเงินสะสมของหมู่ที่ ๑ ในกำร

ขุดเจำะบ่อบำดำล อยำกขอควำมชัดเจนจำกผู้บริหำรให้

ยืนยันกับชำวบ้ำนได้หรอืไม่  เพรำะมีปัญหำเรื่องน้ ำมำ

ผลติน้ ำประปำ  จะด ำเนินกำรได้เมื่อไร 

นำงพูมใจ ประทุมค ำ 

นำยก อบต.  -ตอบข้อซักถำมของท่ำนสมำชิกสภำ ฯ ปัญหำ

ภัยแล้งที่พวกเรำก ำลังประสบปัญหำอยู่ในขณะนี้ซึ่งทำง

คณะผู้บริหำรมีควำมหว่งใยมำโดยตลอด ส ำหรับหมู่ที่ 

๑๓  ตอนนี้ได้ท ำสัญญำกับผู้รับจ้ำงไปแล้ว  และของหมู่

ที่ ๑  ได้รวบรวมเอกสำรไปส่งอ ำเภอ และที่ดนิอ ำเภอ   

ภูเขียวเป็นที่เรียบร้อยแลว้  แตย่ังไม่ได้ตอบรับจำกที่ดนิ  

ถ้ำได้หนังสอืตอบรับ เมื่อไรจะแจง้ให้ทรำบอีกครั้ง และ

จะส่งให้กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลให้โดยด่วน  จึงเรียนมำ

เพื่อทรำบ 

 
 

ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๓.๓๐ น. 
 

            (ลงช่ือ)        ประยงค์   ประชามอญ    ผูจ้ดบันทึกกำรประชุม 

                                               (นำยประยงค์  ประชำมอญ) 

                                                 เลขำนุกำรสภำ ฯ  อบต.กวำงโจน   
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คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

             (ลงช่ือ)        นายเจรญิ   กองศรี      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                                     (นำยเจริญ  กองศรี)                                    

 

          (ลงช่ือ)       นายสมพิศ   ผมเวียง       กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  

                                   (นำยสมพิศ  ผมเวียง)            
                     

         (ลงช่ือ)       นายบุญยัง  โพธิ์พรหม     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                          (นำยบุญยัง  โพธิ์พรหม) 
 

        (ลงช่ือ)        นางกานดา  บุญค าภา     เลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม    

                             (นำงกำนดำ  บุญค ำภำ)                                                
 

 

                     (ลงช่ือ)      นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกกำรประชุม 

                                   (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                      ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  

                     วันอังคำร ที ่ ๑๔  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 


