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รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 
 
 

 
สมยัวสิามัญ  ที่ ๒/๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วนัพฤหัสบด ี ที่  ๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
เร่ือง การพจิารณาเห็นชอบแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิม่เตมิ  คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

 
 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ 
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ท่ี ชย ๗๑๔๐๑/ว  ๒๖                                             กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
                                                                                        ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                                         จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

                  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมยัวสิามญั สมยัท่ี ๒/๒๕๖๒๓  คร้ังท่ี ๑    

เรียน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน     ๑     แผน่ 
            ๒.ประกาศก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั   จ านวน     ๑    แผน่ 
            ๓.บนัทึกการประชุมคร้ังท่ีแลว้     จ านวน     ๑    ชุด 
            ๔.ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฯ  จ านวน     ๑     เล่ม  

  ดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ไดก้ าหนดการประชุมสมยัวสิามญั  ท่ี ๒/๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ 
ระหวา่งวนัท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  - ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เพื่อด าเนินการตามภารกิจหนา้ท่ี ท่ีตอ้งขอมติท่ีประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกวางโจน   และใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายและใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและภารกิจเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย นั้น  

  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงเรียนท่านเข้าร่วมประชุมสภา ในวนัพฤหัสบดี ท่ี ๖    
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขา้ร่วมต่อไป 
 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                       ธีรศักด์ิ  ภิญโญยงค์ 
 

       (นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค)์ 
                                                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

-กิจการสภา 
โทร. ๐-๔๔๐๕ ๖๐๓๑-๒  
 

      “ยดึมัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
สมัยวสิามัญ  สมัยที ่๒/๒๕๖๓  คร้ังที ่ ๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
   วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
๑........................................................................................................ 
๒...................................................................................................... 
๓....................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
    ..........................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ือง  เร่ืองกระทูถ้าม 
    ........................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ือง  เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 
    ........................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
   ๕.๑  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    ๕.๑.๑................................................................................................. 
   ๕.๒  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑เร่ืองการพิจาณาอนุมติัเห็นชอบ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
           (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓ 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ือง  อ่ืนๆ (ถา้มี) 
    ๑. ................................................................................................... 

๒. ................................................................................................... 
ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมยัวสิามญั สมยัท่ี ๒/๒๕๖๓  คร้ัง  ๑ 

เม่ือวนัพฤหสับดี  ท่ี  ๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เร่ือง พิจารณาเห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓  

……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์ ประธานสภาฯ ธีรศักด์ิ  ภิญโญยงค์ 
๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมู่ท่ี ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 
๓ นายเจริญ   กองศรี ส. อบต.หมู่ท่ี ๑ ลา 
๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมู่ท่ี ๒ ลา 
๕ นายประจญ  รอดแกว้ ส. อบต.หมู่ท่ี ๒ ประจญ  รอดแก้ว 
๖ นายพรมดี  วนัทาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๓ พรมดี  วนัทาเขยีว 
๗ นายสุระชยั  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ท่ี ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 
๘ นายแสงจนัทร์  แกว้มูลมุข ส. อบต.หมู่ท่ี ๔ แสงจันทร์  แก้วมลูมขุ 
๙ นางทองมว้น  กนัหาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๔ ทองม้วน กันหาเขยีว 
๑๐ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ท่ี ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 
๑๑ นายสงกรานต ์ ธารารักษ ์ ส. อบต.หมู่ท่ี ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 
๑๒ นายสมพิศ  ผมเวยีง ส. อบต.หมู่ท่ี ๖ สมพิศ  ผมเวยีง 
๑๓ นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม ส. อบต.หมู่ท่ี ๘ บุญยงั  โพธ์ิพรหม 
๑๔ น.ส.นนัทนา  ดาวช่วย ส. อบต.หมู่ท่ี ๘ นันทนา  ดาวช่วย 
๑๕ นายสมุด  ภิรมยญ์าณ ส. อบต.หมู่ท่ี ๙ สมดุ  ภิรมย์ญาณ 
๑๖ นายโสภิญ  กนัหาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๙ โสภิญ  กันหาเขยีว 

๑๗ นายสมาน  นอ้ยปัญญา ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๐ สมาน  น้อยปัญญา 
๑๘ นายประยรู  บุสธรรม ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๐ ประยรู  บุสธรรม 
๑๙ นางฐิติพร   แกว้พูล ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 
๒๐ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๑ กานดา  บุญค าภา 
๒๑ นายสียา  มีแกว้ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๒ สียา  มแีก้ว 
๒๒ นายทองดี  ประสานเช้ือ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๒ ทองดี  ประสานเช้ือ 
๒๓ นายทศพร  แผน่ทอง รองประธานสภาฯ ทศพร  แผ่นทอง 
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ผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๒๔ นายประยงค ์ ประชามอญ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 
๒๕ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๔ ณเรศน์  ถารี 
๒๖ นายส าเรียง  เช้ืออ่อน ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๔ ส าเรียง  เช้ืออ่อน 
๒๗ นายศุภชยั  วนัทาเขียว ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๕ ศุภชัย  วนัทาเขยีว 
๒๘ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 
๒๙ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๖ จิระ  ดาโสม 
๓๐ นายพินิจ  อุปมยั ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๖ พินิจ  อุปมยั 
๓๑ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 
๓๒ นายบุญเพง็  เจริญบุญ ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๘ บุญเพง็  เจริญบุญ 
๓๓ นายสัมฤทธ์ิ  รัตนประทุม ส. อบต.หมู่ท่ี ๑๘ สัมฤทธ์ิ  รัตนประทุม 
๓๔ นายชลอ  บุญเพง็ เลขานุการสภาฯ ชลอ  บุญเพง็ 
๓๕    
๓๖    

    
    

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
    
    

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 
๒ นายสมบติั  หมู่เมือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมือง 
๓ นายประเวช  วนัทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วนัทาเขยีว 
๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถยีร  ทาลี 
๕ นายไพทูรย ์ นาคสุวรรณ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 
๖ นายบรรจง  แพรชยัภูมิ ผูอ้  านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 
๗ นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค รอง ปลดั อบต. กรรณิการ์  ดิเรกโภค 
๘ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หวัหนา้ส านกัปลดั ล าไพ  ทีดินด า 
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ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๙ นายคมสันต ์ วรรณศรี นกัวชิาการเกษตร ฯ คมสันต์  วรรณศรี 
๑๐ นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ฯ โกสินทร์  บุตะเขยีว 
๑๑ นายนิกร  มาละ ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการ ฯ นิกร  มาละ 
๑๒ นางนอ้มนริศรา  หมู่โสภณ ผูอ้  านวยการกองคลงั น้อมนริศรา  หมู่โสภณ 
๑๓ นายศรนรินทร์  มงัคลา เจา้พนกังานสาธารณสุข ฯ ศรนรินทร์  มงัคลา 
๑๔ นายเกียรติพงษ ์ รอดแกว้ ผูช่้วยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน เกียรติพงษ์  รอดแก้ว 
๑๕ นางสาวสุดารัตน์  โสภี นิติกร สุดารัตน์  โสภี 

    
 

 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน             

มาพร้อมกนัแลว้และครบองคป์ระชุมพร้อมทั้งไดเ้วลาก าหนดการ   

นายประยงค ์ ประชามอญ  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

เขา้หอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธีรศกัด์ิ   ภิญโญยงค ์ 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จุดธูปเทียนบูชา 

พระรัตนตรัย และได ้ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมตามระเบียบวาระ

ต่อไป  ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

นายธีรศกัด์ิ ภิญโญยงค ์    

ประธานสภา อบต.กวางโจน                -กล่าวเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน สมยัวสิามญั สมยัท่ี ๒/๒๕๖๓  คร้ังท่ี ๑              

วนัพฤหสับดี  ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  มีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้

ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองกระทู ้

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ๕.๒ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑ เร่ืองการพิจารณาจดัท า 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  

๒/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ือง  อ่ืนๆ (ถา้มี) 
นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - เน่ืองจากเลขานุการสภา ฯ นายประยงค ์ ประชามอญ 

เลขานุการสภา ฯ ไดย้ืน่หนงัสือลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ซ่ึงท่ีหนา้ท่ีเลขานุการสภา ฯ จึงท า 

ใหห้นา้ท่ีน้ีวา่งลง จึงใหท้่านสมาชิกทุกท่านไดเ้สนอรายช่ือเพื่อใหท้  า 

หนา้ท่ี เลขานุการสภา ฯ ในการด าเนินการประชุมในคร้ังน้ี  ขอใหทุ้ก 

ท่านเสนอรายช่ือ ผูท่ี้เห็นสมควรพิจารณาท าหนา้ท่ีเลขานุการสภา 

ทอ้งถ่ิน 

นายชลอ  บุญเพง็ 

ปลดั อบต.  - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

หวัหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาต ช้ีแจง

รายละเอียดกฎระเบียบ ขอ้กฎหมายในการเลือกตั้ง เลขานุการสภา 

แทนต าแหน่งท่ีวา่ง โดยอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี ๖)พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๗  ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล เสนอปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือใหส้มาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานธุรการ และนดัประชุมสภาตาม

ระเบียบวาระ ตามท่ีประธานสภาไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ีให้ค  านึงถึง 
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ความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม

สภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ 

๑๓,๑๔,และขอ้ ๑๕ เม่ือประธานสภาทอ้งถ่ินรองประธานสภาทอ้งถ่ิน

หรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งก่อนครบอายขุองสภา

ทอ้งถ่ินใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภา

ทอ้งถ่ินหรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณีแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใน

วงเล็บ (๒)  กรณีเลขานุการสภาทอ้งถ่ินใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกตั้ง

เลขานุการสภาทอ้งถ่ินแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน

ท่ีมีข้ึนคราวแรกนบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง    

-สมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนหน่ึงท่ีตนเห็นวา่สมควรใหด้ ารง 

ต าแหน่งประธานสภาทอ้งถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองไดเ้พียงคร้ังเดียว 

ช่ือท่ีเสนอไม่จ  ากดัจ านวนและใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินลงคะแนนเลือก

จากช่ือเหล่านั้น โดยวธีิเขียนช่ือตวัและช่ือสกุลของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือคน

ละหน่ึงช่ือ  เม่ือตรวจนบัแลว้ใหป้ระธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อ

ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือก  และแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ้ ๑๘ ใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกพนกังาน หรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น   หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนหน่ึง  

เป็นเลขานุการสภาทอ้งถ่ินทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อสภาทอ้งถ่ิน  ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

พนกังาน หรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้ความหมายถึง

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น  

      หนา้ท่ีของเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

   ๑.แจง้นดัประชุมสภาทอ้งถ่ินตามค าสั่งของ

ประธานสภาทอ้งถ่ิน 
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   ๒.ช้ีแจงกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง 

หนงัสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบติัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

   ๓.ช่วยเหลือประธานสภาทอ้งถ่ินจดัท าระเบียบวาระ

การประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

   ๔.เชิญประธานสภาทอ้งถ่ินชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ี  

   ๕.จดัท ารายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

   ๖.เก็บรักษาขอ้มูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา

ทอ้งถ่ิน แต่จะเปิดเผยไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากประธานสภาทอ้งถ่ิน 

   ๗.ช่วยเหลือประธานสภาทอ้งถ่ินในการควบคุมการ

นบัคะแนน 

   ๘.ช่วยเหลือประธานสภาทอ้งถ่ินในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในสภาทอ้งถ่ิน 

   ๙.หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกระท า

กิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภาทอ้งถ่ินมอบหมาย 

   ในการประชุมสภาทอ้งถ่ินคร้ังใด ถา้ไม่มีเลขานุการ

สภาทอ้งถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

หรือไม่ยอมปฏิบติัหนา้ท่ี ให้สภาทอ้งถ่ินเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคนหน่ึงเป็น

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการสภาทอ้งถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

โดยใหน้ าความในขอ้ ๑๓ และขอ้ ๒๖ วรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลม  

เวน้แต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าดว้ยวธีิการยกมือ    

  ล าดบัต่อไปเชิญประธานสภา ฯ ไดด้ าเนินการต่อไป 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน   -เรียนท่านนายก ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯและผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี  ในการน้ีให้ท่านสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน ไดเ้สนอรายช่ือ เพื่อคดัเลือกเป็นเลขานุการสภา ฯ    

ขอเชิญครับ 
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นายศุภชยั  วนัทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ท่ี  ๑๕    -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

เสนอ นายชลอ  บุญเพ็ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  เป็นเลขานุการสภา ฯ 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขอผูรั้บรองด้วย  มีผูรั้บรอง ๒ คน คือนายสมพิศ  

ผมเวยีง   ส.อบต. หมู่ท่ี ๖  และนาย ส าเรียง  เช้ืออ่อน ส.อบต. 

หมู่ท่ี ๑๔ 

- มติท่ีประชุมรับรอง   และขอเชิญนายชลอ   บุญเพ็ง  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ท าหน้าท่ี

เลขานุการสภา ฯ เพื่อให้การประชุมด าเนินการต่อไป ขอ

เชิญ 

  นายชลอ  บุญเพง็ 

เลขานุการสภา ฯ  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ท่ี ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ท่ี 

เลขานุการสภา ฯ เพื่อให้การด าเนินการประชุมสภาเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที ่๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  - เรียนคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนทุกท่านตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสมยั
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วิสามญั สมยัท่ี ๒/๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ เม่ือวนัพฤหัสบดี  ท่ี  ๖ 

สิงหาคม  ๒๕๖๓ ซ่ึงก าหนดตามระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไว ้  

 

และไดส่้งให้สมาชิกทุกท่านและมอบให้นายสมพิศ  ผมเวียง 

กรรมการตรวจรายงานาการประชุม ท าหน้าท่ีตรวจสอบ 

รายงานการประชุมว่าถูกตอ้งหรือไม่เพื่อจะไดแ้กไ้ขรายงาน

การประชุมใหถู้กตอ้งต่อไป  

นายสมพิษ  ผมเวยีง 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๖  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

ท่ีเคารพ  ให้ท่ีประชุมช่วยกนัตรวจสอบและแกไ้ข ขอ้ความท่ี

ตกหล่นหรือขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้งไปทีละหนา้   
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์       

ประธานสภาฯ  -ในท่ีประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้

ถูกตอ้งแล้ว จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯสมยัวิสามญัสมยัท่ี ๒/

๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี  ๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.

๒๕๖๓ โปรดยกมือ    
 

ท่ีประชุม   - รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้เป็นเอกฉนัท-์ 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองกระทู้ถาม 
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์      
ประธานสภาฯ    -มีท่านใดมีเร่ืองกระทูถ้ามหรือไม่   

 
ท่ีประชุม    - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ในระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบผูบ้ริหาร

และท่านสมาชิกมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท้ราบหรือไม่ 



12 
 
 

-ไม่มี-              
 

 

 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา/เพ่ือทราบ 
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์                             

ประธานสภา อบต.กวางโจน     -เรียนท่านนายก ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯและ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เร่ืองเสนอ

เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

   -ไม่มี - 

- ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เร่ืองพิจารณา 

๕.๒.๑ เร่ืองพิจารณาเห็นชอบแผนพฒันา 

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 

ขอใหผู้บ้ริหารไดด้ าเนินการช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและ

รายละเอียดต่อไป 
 

นายชลอ   บุญเพง็      
ปลดั อบต.กวางโจน -  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลกวางโจน หวัหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ท่ าน   ในระเบี ยบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน             
ท่ีเก่ียวขอ้งให้สมาชิก สภา อบต.ทราบก่อน  ขอน าเรียน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ของ
ประชาชน การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

(๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 
ทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคม 
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ทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีเพิ่มเติม ส าหรับ 
 
 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส่้งร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ี 
เพิ่มเติมใหส้ภาองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
๔๖ แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เม่ือแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติม
ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหส่้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินดงักล่าว 
ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช ้พร้อมทั้งปิดประกาศให ้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั นับแต่
วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช้  ต่อไปตามร่างแผนพฒันา
ท้องถ่ินฯ ท่ีสภา อบต.จะพิจารณาเห็นชอบ ในวนัน้ี เป็น
แผนงาน โครงการท่ีด าเนินการจดัท างบประมาณ ในกรณีขอ
จ่ายขาดเงินสะสม และจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไม่ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี และแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ซ่ึ งมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน  

นางพูมใจ  ประทุมค า      
นายก อบต.กวางโจน - เรียนท่านประธานสภา ฯสมาชิกสภาองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลกวางโจน หวัหนา้ส่วนราชการ และ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตามท่ีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ไดช้ี้แจง ระเบียบฯแลว้นั้น  ขอน าเรียนบนัทึกหลกัการและ 
เหตุผล ประกอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ ดงัน้ี 

- เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันา 

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีภารกิจส าคญัใน

การ พฒันาทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ เพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติของประชาชนในส่วนรวมใหดี้ข้ึน ไดอ้นุมติัประกาศใช้

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  เม่ือวนัท่ี  ๑๑ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ไปแลว้ นั้น เน่ืองจากการจดัท าโครงการ/

กิจกรรม ดงัปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
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๒๕๖๕)  และฉบบัเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๑/๒๕๖๒  ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  ยงัไม่ครอบคลุมและมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนใน 

พื้นท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งเพิ่มเติมแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม

ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อ

ด าเนินการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

และเพื่อตอบสนอง แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บั

ประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบ  ดงันั้น เพื่อใหถู้กตอ้งและ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

และฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้  ๙  เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ได ้ใหด้ าเนินการตาม

ระเบียบน้ี  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

๑.คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 

ทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

๒.คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคม 

ท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พิ จารณ าอนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน ท่ี เพิ่ ม เติมห รือ

เปล่ียนแปลงและประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบล  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
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เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณา

อนุมติัและประกาศใชต่้อไป  

ดงันั้น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงได ้

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) (แผนพฒันา

ทอ้งถ่ินห้าปี) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓  น้ีข้ึนเพื่อให้มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน และเพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน  

ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้ งใช้เป็นกรอบในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมและ

เปล่ียนแปลง แผนพฒันาพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒  ในคร้ังน้ี  จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคญั  บญัชีสรุป/รายละเอียด

โครงการพฒันา แผนพฒันาท้องถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 

๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี ๒/๒๕๖๓ ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  

ดา้นบริหารทัว่ไป    

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป   

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ดา้นบริการชุมชนและสังคม    

 แผนงานการศึกษา   

 แผนงานสาธารณสุข   

 แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 แผนงานเคหะและชุมชน   

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

ดา้นการเศรษฐกิจ    
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 แผนงานการเกษตร   

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน    

 แผนงานงบกลาง   

-บญัชี ครุภณัฑ ์แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕)  มีเพิ่มเติมใน แบบ ผ.๐๓ บญัชีครุภณัฑ์ 

-รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ส าหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รประชาชน ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคนและสังคม 
๑.๑แผนงานการศึกษา  
๑.๒ แผนงานความเขม้แขง็ของชุมชน       

ทั้งหมดคือรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะขอใหท้างสภา 
อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๒/๒๕๖๓   

-ส่วนรายละเอียดของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จดัท าร่างใหทุ้กท่านแลว้  
รายละเอียด ตามร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม   คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓   

  นายสมบติั  หมู่เมือง 
 รอง นายก  อบต. กวางโจน   - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน หวัหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกท่าน รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นบริหารทัว่ไป 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 
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         ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารทัว่ไป 

         ๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นบริหารทัว่ไป 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

         ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารทัว่ไป 

          ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         ๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริการชุมชนและสงัคม 

          ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

          ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 

          ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

          ๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 

          ๑.๕ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

๑.๖ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ   

    เศรษฐกิจ 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

    ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

        ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 

         ๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ  

    เศรษฐกิจ 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

        ๓. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเศรษฐกิจ 

        ๑.๒ แผนงานการเกษตร    
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นางพูมใจ  ประทุมค า      
       นายก อบต.กวางโจน  - เรียนท่านประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน หวัหนา้ส่วนราชการ และ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี   ตาม

รายละเอียดของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓   มีทั้งหมด  ๕ ส่วน  คือ  ส่วนท่ี  ๑ 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของต าบลกวางโจน  

    ส่วนท่ี  ๒ สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

        ส่วนท่ี  ๓  ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ส่วนท่ี  ๔  การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑- 

  ๒๕๖๕)ไปสู่การปฏิบติั 

         ส่วนท่ี  ๕   การติดตามและประเมินผล 

        จะน าเรียนไปทีละส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  ๑  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของต าบลกวางโจน 
สภาพทัว่ไป ๑.ดา้นศกัยภาพ  ท่ีตั้งและขนาดต าบลกวางโจน   

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอภูเขียว  ห่างจาก

อ าเภอไปตามทางสายภูเขียว-ชยัภูมิ  เป็นระยะทางประมาณ  

๑๓  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ ๗๘.๖  ตาราง

กิโลเมตร    หรือประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่  มีพื้นท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัท่ี ๕ ของอ าเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบา้นแกง้ 

เทศบาลธาตุทอง  ต าบลหนองตูม  และต าบลหนองคอนไทย 

             อาณาเขต  ต าบลกวางโจน  มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบล/อ าเภอ 
            ใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลโอโล  และต าบลบา้นเพชร  

อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว 

จงัหวดัชยัภูมิ และต าบลหลุบคา อ าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 
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ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัต าบลบา้นเพชร  ต าบลบา้น

ดอน  อ าเภอภูเขียว  และต าบลหนองสังข ์ อ าเภอแกง้คร้อ  

จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบัเทศบาลต าบลธาตุทอง  

อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

  ลกัษณะภูมิประเทศ  ต าบลกวางโจนมีพื้นท่ีสูงทาง

ทิศตะวนัตกและลาดต ่าลงทางทิศตะวนัออกพื้นท่ีส่วนใหญ่

เป็นท่ีดอนและเป็นท่ีราบลุ่ม  ตามล าแม่น ้าพื้นท่ีบริเวณภู

หยวกสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ ๗๒๕ เมตร 

พื้นท่ีท่ีต ่าท่ีสุดของต าบลอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง

ประมาณ  ๒๑๘-๒๖๕ เมตร      

ลกัษณะภูมิอากาศต าบลกวางโจน อยูใ่นภูมิอากาศแบบ

มรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ 

ฤดูหนาว  ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 
        ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

        ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

สภาพอากาศโดยทัว่ไป  มีอากาศหนาวจดัในฤดู

หนาว  ร้อนจดัในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลบั 

กบัอากาศแหง้แลง้แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  และจากการท่ี

ลกัษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวนัตก  

เทือกเขาดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีกีดขวางลงฝนจากอิทธิพลของลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ จึงส่งผลใหป้ริมาณฝนตกไม่มาก

เท่าท่ีควร   และส่วนท่ี ๒,๓,๔ ท่านไดศึ้กษามาก่อนแลว้   

และในส่วนท่ี ๔  มีรายละเอียดดงัน้ี 

         ๔.๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน  

        อยูใ่นหนา้ ๑๓๖  

         ๔.๒ บญัชีโครงการพฒันา  อยูใ่นหนา้ ๑๓๗ 
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         ๔.๓ รายละเอียดโครงการพฒันาอยูใ่นหนา้ ๑๓๗ 

(ส าหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ 

รัฐวสิาหกิจ องคก์รประชาชน) 

         ๔.๔ รายละเอียดโครงการพฒันา อยูใ่นหนา้๑๓๗ 

 (ส าหรับประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั)  

         ๔.๕ รายละเอียดโครงการพฒันา อยูใ่นหนา้๑๓๗ 

(ส าหรับ โครงการพฒันาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินการ

โดยไม่ใชง้บประมาณ)  

         ๔.๖ บุญชีครุภณัฑ ์ อยูใ่นหนา้ ๑๖๒  

 ๔.๗ บุญชีสรุปโครงการพฒันา  อยูใ่นหนา้  ๑๖๖ 

ส่วนบญัชีโครงการพฒันา  รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/
๒๕๖๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว 
จงัหวดัชยัภูมิ (รายละเอียดอยูใ่นเล่มร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓)  และบญัชี
สรุปโครงการการพฒันา แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 

ด้านบริหารทั่วไป 

     ๑.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

       

๖ 

 

๑,๙๖๑,๐๐๐ 

    

    ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๔ ๙๕,๐๐๐     

รวม       ๑๐ ๒,๐๕๖,๐๐๐     

ด้านบริการชุมชนและสังคม             

    ๓.แผนงานการศึกษา       ๕ ๓๘๐,๐๐๐     

    ๔.แผนงานสาธารณสุข       ๑ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐   

    ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์       ๗ ๖๙๐,๐๐๐     

    ๖.แผนงานเคหะและชุมชน       ๑ ๑๐๐,๐๐๐     

    ๗.แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน       ๑ ๒๕๐,๐๐๐     

    ๘.แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ             

รวม       ๑๕ ๖,๓๒๐,๐๐๐     

ด้านการเศรษฐกิจ             

    ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       ๖๗ ๖๕,๙๒๙,๐๐๐     

   ๑๐.แผนงานการเกษตร       ๑ ๕๐,๐๐๐     

รวม       ๖๘ ๖๕,๙๗๙,๐๐๐     

ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ             

   ๑๑.แผนงานงบกลาง             

รวม       ๙๓ ๗๔,๓๕๕,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๙๔ ๗๖,๗๕๕,๐๐๐ 

รวมทั้งส้ิน       ๙๓ ๗๔,๓๕๕,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๙๔ ๗๖,๗๕๕,๐๐๐ 
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- ส่วนท่ี  ๕ การติดตามและประเมินผล  การติดตาม

และประเมินผลยทุธศาสตร์  แนวทางการพิจารณาการติดตาม 
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  เป็นแบบท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการใหค้ะแนนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหก
สิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย  เป็นล าดบั
ต่อไป 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์
ประธานสภา  อบต.กวางโจน  - เรียนท่านนายก สมาชิกสภา ฯ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก

ท่าน  ตามท่ีท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และท่านรอง 
นายก ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะขอให้ทาง
สภา อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามรายละเอียดหรือจะอภิปราย  ขอเชิญครับ 

   นายทศพร  แผน่ทอง 
รองประธานสภา ฯ   -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอให้ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ี ช้ีแจงในการจัดท าแผน 
ขั้นตอนการจดัท าแผน  การเพิ่มเติมแผน การแกไ้ขแผนพฒันา 
ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

นายศุภชยั  วนัทาเขียว 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๕  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอสอบถามการก่อสร้างถนนแอลฟัลติก (ถนนลาดยางทับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก) จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิก
สภา ฯ ได้บรรจุไวใ้นแผนชุมชน เพื่อท่ีจะน ามาบรรจุใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
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นายส าเรียง  เช้ืออ่อน 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๔  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอสอบถามในการจดัท าแผนพฒันาของหมู่บา้น ท่ีจะให้เป็น
แนวทางในการพฒันาหมู่บา้น ดา้นแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ให้ทุกหมู่บ้านส ารวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัเดียวกนั 

นางฐิติพร  แกว้พูล 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๑  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เร่ืองถนนในหมู่บา้นอยากให้จดัสรรงบประมาณใหเ้พิ่มข้ึนใน
การพฒันา  และน าเรียนให้ฝ่ายบริหารไดจ้ดัสรรงบประมาณ
อยา่งเหมาะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์
ประธานสภา  อบต.กวางโจน  -เชิญฝ่ายบริหาร ได้ตอบขอซักถามและช้ีแจงในขอ้

ชกัถามของสมาชิก ฯ  ขอเชิญครับ 
 
นางพูมใจ  ประทุมค า      
นายก อบต.กวางโจน  -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนไดถ้าม มานั้น ส าหรับเร่ืองของการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินนั้น  จะมีขั้นต่อในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จะมี
ดว้ยกนัดงัน้ี    

  ๑.การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ข้อ  ๒๑  ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

 - เป็นอ านาจนายก  
- ไม่ตอ้งประชุม 
- ท าบนัทึกขอ้ความ และประกาศ 
- แกไ้ขค าผดิ /ยา้ยปี /ราคากลาง 
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  ๒.การเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินจะเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขอ้  ๒๑/๑  ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี  

   -ประชุมกรรมการพฒันา 
   -อบต.ตอ้งประชุมสภาเห็นชอบ 
   -ประกาศ 
   -เปล่ียนแปลงรายละเอียด เช่น  ปริมาณงาน

มากข้ึน / งบประมาณมากข้ึน 
  ๓.การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินจะเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

   -ประชุมกรรมการ (คณะกรรมการสนบัสนุน
แผน /คณะกรรมการพฒันาแผน ฯ) 

   -ประชาคมทอ้งถ่ิน 
   -อบต.ตอ้งประชุมสภาเห็นชอบ 
   -ประกาศ 
   -เพิ่มโครงการท่ีไม่เคยมีอยูใ่นแผน 
  ๔.การเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินจะ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขอ้  ๒๒/๒  ให้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

   -อ านาจนายก 
   -ไม่ตอ้งประชุม 
   -ท าการบนัทึกขอ้ความ 
   -อบต.ตอ้งประชุมสภาเห็นชอบ/ประกาศ 
   -ใชก้รณีโครงการพระราชด าริ /พระราชพิธี /

รัฐพิธี / นโยบายรัฐบาล /นโยบาย มท. 
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  นายสมบติั  หมู่เมือง 

รองนายก อบต.กวางโจน -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
กวางโจน หวัหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
ในนามคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหท้่าน 
สมาชิกสภาแต่ละหมู่บา้นใหต้รวจสอบโครงการท่ีเสนอ  
เพิ่มเติมของแต่ละหมู่บา้น ขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง  
เป็นไปตามระเบียบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  และ 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีส่วนร่วมในการ 
จดัท าแผนพฒันาในคร้ังน้ีดว้ย  ขอบคุณครับ 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์   

ประธานสภา ณ อบต.กวางโจน  -เน่ืองจากขณะน้ี เวลา ๑๒.๐๐ น. แลว้ ประธานฯ ขอ

แจง้ พกัการประชุม และรับประทานอาหารเท่ียง แลว้ประชุม

ต่อในระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์   

ประธานสภา ณ อบต.กวางโจน - ตามท่ี ท่านนายก อบต. และท่านรองสมบติั ได ้ 

ช้ีแจงรายละเอียดแลว้นั้นมีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามอีก 

หรือไม่ ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม และจะขอมติท่ี 

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน พิจารณา 

เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕)  เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓  

                                                                                                           - ท่ีประชุมมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  ๓๑ ท่าน   

ท่านใดเห็นชอบ  ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 

 ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ โปรดยกมือ                                                      

เห็นชอบ จ านวน    ๓๑ เสียง 

ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 

ลา  จ านวน  ๒ เสียง 

งดออกเสียง     จ านวน      - เสียง 

       -ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท-์  
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ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์   

ประธานสภา ณ อบต.กวางโจน  -ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ มีสมาชิก ท่านใดมี เร่ือง

ซกัถามอีก หรือไม่   ขอเชิญครับ   

  นายประจญ  รอดแกว้ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๒  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

ขอสอบถามเร่ืองการทิ้งขยะมูลฝอย และสถานท่ีทิ้งขยะมูล

ฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จึงขอความ

อนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านไดช่้วยดูแล และก าชบั

ประชาชนในพื้นท่ีช่วยกนัรักษาดว้ย 

นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๘  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ

จดัสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ซ่ึงบา้นโนน

ตุ่น  หมู่ท่ี ๘  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณในการขุดลอกหนอง

อ่ึง  จ  านวนส่ีแสนกวา่บาท  ตามนโยบาล เพื่อแกไ้ขปัญหาภยั

แล้ง ของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณฝ่ายบริหาร 

ขอบคุณครับ 

นายส าเรียง  เช้ืออ่อน 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๔  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

แจง้เร่ืองการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ซ่ึงในขณะน้ี

ก าลงัด าเนินการอยูใ่นหมู่ท่ี ๑๔  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 



27 
 

 

นายโสภิญ  กญัหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๙  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

แจ้งเร่ืองถังขยะมูลฝอยไม่ เพียงพอ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาด าเนินการจดัหาต่อไป 

นายประยงค ์ ประชามอญ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๓  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอขอบคุณท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่ อพิจารณา
แนวทางในการช่วยเหลือราษฎร  กรณี นายดวงจนัทร์  ธารา
รักษ์  ราษฎรบ้านหนองกุง  หมู่ ท่ี  ๑๓  ขอพระราชทาน
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าบริเวณพื้นท่ีต าบลกวางโจน  เม่ือ
ว ันท่ี  ๕   สิงหาคม  ๒๕๖๓  โดยได้รับเกียรติจาก  นาย
กานดิษฎ์  สิงหากนั  หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหลือ ส านักพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
กรมป่าไม ้พร้อมด้วยนายอ าเภอภูเขียว  นายนิวฒัน์  สุพจิตร  
และหัวน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เข้าร่วมประชุมท่ีห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และสถานท่ีจะ
ด าเนินการโครงการ ฯ  ในการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 

นางพูมใจ  ประทุมค า 
นายก อบต.กวางโจน  - เรียนท่านประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตอบข้อซักถาม  ในเร่ืองการ
จดัเก็บขยะมูลฝอย ไดก้ าชบัเจา้หน้าท่ี และประชาสัมพนัธ์ใน
การจดัเก็บขยะ และการทั้งขยะเป็นระยะและต่อเน่ืองอยูแ่ลว้
 และเร่ืองการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเขตต าบล
กวางโจน  ช่วงน้ี ได้ด า เนินการขุด เจาะบ่ อบาดาลและ
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเบ้ืองตน้แลว้ เพื่อเป็น
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชน แลว้ 
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นายสมบติั   หมู่เมือง 

รองนายก อบต.กวางโจน  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

ขอเสริมท่านนายก ในเร่ืองของนโยบายเป็นปัจจยัส าคญัใน

การปฏิบัติงาน  และเป็นแนวทาง ทิศทาง เป้าหมายและ

ทิศทางในการด าเนินงาน  ดงันั้นแล้ว จึงน าเรียนให้สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ได้ด าเนินการตาม

ระเบียบ กฎหมาย และขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีไดเ้สียสละเวลา

เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั  ขอบคุณครับ 

  นายบรรจง   แพรชยัภูมิ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง  - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

แจ้งแผนการด าเนินการ ตามนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้

ด าเนินการเป็นบางส่วนแลว้ ตามรายละเอียดดงัน้ี   

  -เงินทุนส ารองส ารองปี ๒๕๖๒  มีทั้ งหมด ๒๑  

โครงการ  ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน  ๒๐  โครงการ  ก าลงั

ด าเนินการจ านวน  ๑  โครงการ  

  -เงิน จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี   ๒๕๖๓ (การ

แก้ปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓) มีทั้ ง ส้ิน   ๑๙  

โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายจ านวน  ๙  โครงการ  

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ขอซ้ือขอจา้ง  จ  านวน  ๗  โครงการ  

ยงัไม่ไดด้ าเนินการ  จ  านวน  ๓  โครงการ 

  -เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๓  มีทั้งหมด  ๑๗  โครงการ  โครงการด าเนินการแล้ว

เสร็จ จ านวน  ๗  โครงการ  โครงการอยู่ระหว่างการขอซ้ือ 

ขอจา้ง  จ  านวน ๑๐  โครงการ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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นายธีรศกัด์ิ  ภิญโญยงค ์    -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                       มีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี 
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี           
ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.  

 

ชลอ  บุญเพง็ 

(นายชลอ  บุญเพง็) 

 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 ผูจ้ด/บนัทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 
 

              (ลงช่ือ)..........นายเจริญ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายเจริญ  กองศรี)                                    
 

          (ลงช่ือ)………นายสมพิศ  ผมเวยีง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                  (นายสมพิศ  ผมเวยีง)            
                     

         (ลงช่ือ).........นายบุญยงั โพธ์ิพรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม) 
 

        (ลงช่ือ)..........นางกานดา  บุญค าภา........เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    
                                           (นางกานดา  บุญค าภา)    
 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมยัวสิามญั สมยัท่ี  ๒/๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓  
 

 

                    (ลงช่ือ)    ธีรศักด์ิ ภิญโญยงค์    ผูรั้บรองบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                 (นายธีรศกัด์ิ ภิญโญยงค)์ 
                                              ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
                                                         วนัท่ี  ๖ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 


