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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
 
 
 

 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันศุกร์  ที่ ๑๓  เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี     
       (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว                                                     กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                                                              ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                               จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

            ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑    

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน     ๑     แผน่ 

           ๒.ประกาศก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ   จ านวน     ๑  แผ่น 

  ๓.บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว     จ านวน     ๑  ชุด 

  ๔.รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)     

                        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒     จ านวน     ๑  เล่ม  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ 

๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ ที่ตอ้งขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน   และให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นัน้  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงเรียนท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ในวันศุกร์  ที่ ๑๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป 
 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

  นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 

       (นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

-กิจการสภา 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/๒๕๖๒  คร้ังท่ี  ๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   วันศุกร์  ที่ ๑๓ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

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

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

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

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เรื่องกระทู้ถาม 

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

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

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

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑.๑รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

          (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

   ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๖๒  ครั้งที ่๑ 

เมื่อวันที่  ๑๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

…………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)    
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 
๒ นายทศพร  แผ่นทอง รองประธานสภา ฯ ทศพร  แผ่นทอง 
๓ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมู่ที่ 1 ไพวรรณ์  กองเพชร 
๔ นายเจริญ  กองศรี ส. อบต.หมู่ที่ 1 เจริญ  กองศรี 
๕ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมู่ที่ 2 สายพิน  แสนตระกูล 
๖ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมู่ที่ 2 ประจญ  รอดแก้ว 
๗ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมู่ที่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 
๘ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ที่ 3 สุระชัย  โสใหญ ่
๙ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมู่ที่ 4 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๑๐ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมู่ที่ 4 ทองม้วน  กันหาเขียว 
๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ที่ 5 สมบูรณ์  เกิดมงคล 
๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมู่ที่ 6 สงกรานต์  ธารารักษ์ 
๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมู่ที่ 6 สมพิศ  ผมเวียง 
๑๔ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมู่ที่ 8 บุญยัง  โพธิ์พรหม 
๑๕ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมู่ที่ 8 นันทนา  ดาวช่วย 
๑๖ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมู่ที่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 
๑๗ นายโสภิญ  กันหาเขียว ส. อบต.หมู่ที่ 9 โสภิญ  กันหาเขียว 

๑๘ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมู่ที่ 10 สมาน  น้อยปัญญา 
๑๙ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมู่ที่ 10 ประยูร  บุสธรรม 
๒๐ นางฐิติพร   แก้วพูล ส. อบต.หมู่ที่ 11 ฐิติพร  แก้วพูล 
๒๑ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมู่ที่ 11 กานดา  บุญค าภา 
๒๒ นายสียา  มีแก้ว ส. อบต.หมู่ที่ 12 สียา  มีแก้ว 
๒๓ นายทองดี  ประสานเชื้อ ส. อบต.หมู่ที่ 12 ทองดี  ประสานเชื้อ 
๒๔ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมู่ที่ 14 ณเรศน์  ถารี 
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ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๒๕ นายส าเรียง  เชื้ออ่อน ส. อบต.หมู่ที่ 14 ส าเรียง  เชื้ออ่อน 
๒๖ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมู่ที่ 15 ศุภชัย  วันทาเขียว 
๒๗ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมู่ที่ 15 เมตร  นิลบรรพต 
๒๘ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมู่ที่ 16 จิระ  ดาโสม 
๒๙ นายพินิจ  อุปมัย ส. อบต.หมู่ที่ 16 พินิจ  อุปมัย 
๓๐ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ที่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 
๓๑ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมู่ที่ 18 บุญเพ็ง  เจริญบุญ 
๓๒ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมู่ที่ 18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 
๓๓ นายประยงค์  ประชามอญ เลขานุการสภาฯ ประยงค์  ประชามอญ 

    
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    
    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 
๒ นายสมบัติ  หมู่เมือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมือง 
๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 
๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 
5 นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ์  ดิเรกโภค 
6 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 
7 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

8 นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 
๙ นายอภิชาติ  คงโนนกอก เจ้าพนักงานพัสดุ อภิชาติ  คงโนนกอก 

๑๐ นางภัทรภรณ์  อุตชี นักวิชาการเงินและบัญชี ภัทรภรณ์  อุตชี 
๑๑ นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกียรติพงษ์  รอดแก้ว 
๑๒ นายนิกร   มาละ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นิกร   มาละ 
๑๓ นางน้อมนริศรา  หมู่โสภณ ผู้อ านวยการกองคลัง น้อมนริศรา  หมู่โสภณ 
๑๔ นางล าไพ  ทีดินด า หัวหน้าส านักปลัด ล าไพ  ทีดินด า 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 
-  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมทั้งได้เวลาก าหนดการ 
นายประยงค์  ประชามอญ  เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ  นายธีรศักดิ์  
ภิญโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.กวางโจน               กวางโจน  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/256๒  ครั้งที่  1  

วันที่  13  ธันวาคม  256๒  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ เรื่องรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย 

ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา 

5.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
    5.1.๑  รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  

   (พ.ศ.2561 – 256๕)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

    5.1.๒  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์        
ประธานสภา อบต.กวางโจน  - เชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามส าเนา

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  2 เมื่อวันที่   ๓๑  
ตุลาคม  256๒  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความใน
รายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพ่ือ จะได้แก้ไขรายงานการประชุม
ให้ถูกต้องต่อไป 

 

นายเจริญ  กองศรี     - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา  อบต.ที่เคารพ  
ส.อบต.หมู่ที่ 1        ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตก 

    หล่นหรือข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหน้า 
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นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในที่ประชุมเห็นเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 
ประธานสภาฯ        ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

 สมัยที่  3/256๒ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม 256๒  
 โปรดยกมือ   
  

ที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     - มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ      

 

ที่ประชุม      -  ไม่มี  - 
      ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       
ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ทางผู้บริหาร

และท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ 
 
นางพูมใจ  ประทุมค า  -เรียนประธานสภา อบต.กวางโจน ท่าน สมาชิก 
นายก อบต.กวางโจน สภาทุกท่าน ดิฉันนางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต. 
        กวางโจน จากที่ดิฉันได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่     

จังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  
ดังนี้  

๑ เรื่องรายงานแสดงงบประมาณรายรับ  
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มอบให้กองคลังรายงานชี้แจง 

  นายเจริญ  กองศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -มีประเด็นสงสัยในการส่งข้อมูล งบแสดงรายรับ  

รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองคลัง สมาชิก ไม่รับทราบมา
ก่อน ท าไมไม่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม  เพ่ือที่จะมีข้อมูลใน
การศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้  และมี  ๓ เรื่องที่จะชักถาม ๑ 
รายได้จากสาธารณูประโภค และการพาณิชย์  ๒  รายได้จาก
ทุน ๓ งบอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ ไว้สูงกว่ารับจริง 
๔,๓๓๐,๑๗๐.๘๕ บาท เป็นเพราะเหตุผลใดที่รับจริงต่ ากว่า
ประมาณการไว้มาก 
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นางน้อมนริศรา  หมู่โสภณ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน แสดงฐานะ
การเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐   เอกสารรายรับ
รายจ่ายทุกอย่างจะเป็นตามระบบ E laas เท่านั้น ซึ่ง
ทางกองคลังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และรายได้
จากสาธารณูปโภคเป็นระบบประปาหมู่บ้านของบ้าน
บัวพักเกวียนทั้งสามหมู่  ซึ่งทาง อบต.ได้ถ่ายโอนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านไปบริหารจัดการเอง จึงไม่มี
รายรับ รายจ่ายเกิดขึ้น 
งบรับ - จ่าย ตามงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  
2562 

รายรับ ประมาณการรายรับ    รับจริง  

1. หมวดภาษีอากร    

รวม 265,000.00 274,452.96 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

รวม 745,000.00 434,978.00 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

รวม 310,000.00 290,560.52 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

รวม 300,000.00 380,820.00 

5. หมวดสาธารณูปโภคจากและการพาณิชย์ 

รวม -  - 

6. หมวดภาษีจัดสรร 
รวม 25,160,000.00  28,176,196.16 

7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 44,220,000.00  39,766,306.00 
        รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น   
          71,000,000.00  69,323,313.64 

   ที่ประชมุ      -รับทราบ 

นางพูมใจ  ประทุมค า 
นายก อบต.  -ขอแจ้งเรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาให้

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบรรจุ เรื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์พลังงานทดแทน และงานขุดลอก เพ่ือ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้บรรจุลงในแผนชุมชน เพ่ือที่จะ
น ามาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และการแข่งขันกีฬา 
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ท้องถิ่นสัมพันธ์  ครั้งที่ ๒๑ ณ อบต.โอโล ในระหว่าง
วันที่ ๑๖-๒๐  ขอเชิญทุกท่านร่วมเชียรแ์ละให้ก าลังใจ
นั ก กี ฬ าด้ ว ย  ส่ ว น ร าย ล ะ เอี ย ด ต่ า ง  ๆ  จ ะ ให้
ผู้อ านวยการกองการศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  และรับ
บรรจุพนักงานใหม่ จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ ชื่อนายอภิชาต  คงโนนกอก  และเชิญ
แนะน าตัว 

 
  นายโกสินทร์  บุตะเขียว 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  -หนังสือจะน าส่งให้สมาชิกทุก จะให้เข้าร่วม
พิธีปิดเปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกายให้สวมเสื้อสีฟ้า 
และเสื้อคลุมสีด า กางเกงวอร์ม  รองเท้าผ้าใบ จึงเรียน
มาเพ่ือทราบ  

นายอภิชาต  คงโนนกอง 
เจ้าพนักงานพัสดุ  -กระผมนายอภิชาต  คงโนนกอง  มาจาก

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
5.1  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์                                
ประธานสภา อบต.กวางโจน                     - 5.1.๑ รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี   (พ .ศ .2561 - 256๔ ) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ให้ทางผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
ต่อไป 

 

นางพูมใจ  ประทุมค า       
นายก อบต.กวางโจน  - รายงานการติดตาม  และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-256๕) บทสรุป
ส าห รับ ผู้ บ ริห าร  ราย งาน ผลการติ ดต ามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ด้วย
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

 



10 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความ เห็ นดั งกล่ าวและต้ องปิ ดประกาศไว้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี    การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  ถือว่ า เป็ น
กระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบ
การติดตามและประเมินผล เป็ น เครื่ องบ่ งชี้ ว่ า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖  ด้าน ดังนี้     
  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้
ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหาร
งบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมี
การตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

 
๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณใน

ข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง 
โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการ 
เงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้มาก
ขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  
และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของ
การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากขึ้น  

๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การ
ด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 
29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม



12 
 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วัน 
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  
ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-256๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

     1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ 
ป ระชาชนมี  คุณ ภ าพชี วิ ตที่ ดี  มี งานท ายึ ดถื อ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
2.พันธกิจ 
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.พัฒนาเมืองน่าอยู่ บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.พัฒนาระบบการศึกษา และการบริหารสาธารณสุข 

ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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5.การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารและการปกครอง โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา และสามารถตรวจสอบได้ 
6.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3.จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการพ้ืนฐาน 
2.จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่ ให้ เพียงพอ
ต้องการและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
3.เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ 
     5. เพือ่ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

     6. เพ่ือให้เกิดการบริหารหารจัดการ
ตอบสนอง   ความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

     7. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ส าหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕6๑– ๓๐ กันยายน ๒๕6๒) 
ปีงบประมาณ ๒๕6๒ โดยด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน
สมาชิก  สภา อบต.ทุ กท่ าน  โดยจะสรุป เฉพาะ
รายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
ส่วนที่  1 บทน า 
ส่วนที่  2 แผนยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายและแนวทาง 
ส่วนที่  3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตาม
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่  4 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ  

                                                                1-3/1 และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
          ส่วนที่  5 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
          ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

    ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล    
นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์       
ประธานสภา อบต.กวางโจน  - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ได้ชี้แจง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  อบต.กวางโจน ได้รายงานข้างต้นมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามขอเชิญสอบถามได้  

 

ที่ประชุม      -รับทราบ- 
 

 

นายธีรศักด์   ภิญโญยงค์      
ประธานสภา อบต.กวางโจน  -เรื่องต่อไป เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นการก าหนด

สมัยประชุมครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ จะมอบให้  นาย
ประยงค์  ประชามอญ  เลขานุการสภา อบต.กวางโจน เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดของการก าหนดสมัยประชุมสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  เชิญท่าน 

นายประยงค์  ประชามอญ      -ขอขอบคุณ ท่านประธานสภา อบต.กวางโจน 
เลขานุการสภา อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของแต่ละปีโดยให้น าความ
ใน ข้อ ๑๑ เมื่อมี 
ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น  
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
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(๑) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดก าหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  
(๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยใน ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี
นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  
(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
ก าหนดกี่วัน กับให้ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน
การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้นก าหนด มาบังคับใช้โดย
อนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
เป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่
ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 

นายธีรศักด์   ภิญโญยงค์     -จากรายละเอียดข้อบังคับการประชุมที่เลขานุการ  
ประธานสภา อบต.กวางโจน                           สภาได้ชี้แจงรายละเอียด จึงขอปรึกษาท่ีประชุมสภาองค์การ   
                                                             บริหารส่วนต าบลกวางโจน จะก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
                                                             ประจ าปี กี่สมัย 
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นายเจริญ กองศร ี       
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  -ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕6๓ จ านวน 

4 สมัย  ส่วนสมัยที่ ๓ เดิมเป็นวันที่ ๑๓ –๒๗ สิงหาคม จึงขอ
แสดงความคิดเห็นให้เป็นวันที่ ๑ – ๑๕  

 
นายทศพร  แผ่นทอง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -ขอเสนอให้คงไว้เหมือนเดิม เหมาะสมที่สุดแล้ว 

เหตุผลคือ ๑ ไตรมาส ก าหนดประชุม ๑ สมัย ให้สมาชิก
ตรวจสอบฝ่ายบริหารไปด้วย และห้วงสมัยที่ ๓ ทางหัวหน้า
ส่วน และฝ่าบริหาร อาจจะมีกิจกรรมค่อยข้างเยอะ 

 

นายธีรศักด์   ภิญโญยงค์    -นอกจาก นายเจริญ  กองศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑  
ประธานสภา อบต.กวางโจน                          ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.  

๒๕6๓ จ านวน ๔ สมัย มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
 

 

ที่ประชุม      -ไม่มี- 
 
 

นายธีรศักด์   ภิญโญยงค์     
ประธานสภา อบต.กวางดจน  - ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่  1 เสนอก าหนดสมัยประชุม

ส ามัญ  ป ระจ าปี  พ .ศ . ๒ ๕ 6 ๓  ป ระกอบ กั บ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๕) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้ งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้  ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี” ดังนี้ 
   สมัยที่  ๑/256๓  วันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  256๓ 
   สมัยที่  ๒/256๓  วันที่  1 - 15  พฤษภาคม 256๓ 
   สมัยที่  ๓/256๓  วันที่  13 - 27 สิงหาคม 256๓ 
   สมัยที่  ๔/256๓  วันที่  1 - 15  ธันวาคม 256๓ 
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สมาชิก อบต.กวางโจนทุกท่าน เห็นด้วยหรือไม่ เหมาะสมแล้ว
หรือไม่ สามารถออกความคิดเห็นหรือเสนอแนะกันได้ครับ ถ้า
ไม่มี ขอให้สภามีลงมติ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
๒๕6๓  ตามท่ีเสนอ 
 
 
 

ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี ๒๕6๓ ตามที่เสนอ (จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  
33 ท่าน) 

เห็นชอบ     จ านวน   32  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน    –   เสียง 
งดออกเสียง จ านวน     ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      
ประธารสภา อบต.กวางโจน   -ในวาระอ่ืนมีฝ่ายบริหารและสมาชิกท่านใดมีเรื่อง

ซักถามอีกหรือไม ่
 

นายส าเรียง  เชื้ออ่อน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔  -แจ้งเรื่องการก่อสร้างถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๑ 

การว่างท่อระบายน้ า จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  และการ
ประเกรดถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตรจะเข้าด าเนินการในช่วงไหน 

นายเจริญ  กองศรี 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  -ขอเพิ่มเติมเรื่องของ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ในรายละเอียด

ในการก่อสร้างของผู้รับเหมาในส่วนพ้ืนที่สาธารณไม่ท าให้
เพราะสาเหตุใด และในส่วนชาวบ้านก็ 
เดือดร้อนและให้ส่วนที่เก่ียวข้องติดตามให้ด้วย และในเรื่องของ
การขุดเจาะบ่อบาดาล ให้เร่งให้ด้วย เพราะว่าเป็นปัญหาเรื่อง
น้ าอุปโภค บริโภค  

  นายศุภชัย  วันทาเขียว 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕     - แจ้งเรื่องโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร  

ตกไป น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ขอฝากในคราวต่อไป ไม่อยากให้
ประชาชนเดือดร้อน และขอเสนอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนเข้า
ร่วมประชุมสภา ฯ ด้วย 
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  นางพูมใจ  ประทุมค า 
นายก อบต.  -เรื่องในการปรับปรุง ว่างท่อของทางหลวง ๒๐๑ จะ

ติดตามให้ และส่วนรถปรับเกรดถนน ได้ด าเนินการสอบถาม
สมาชิก  จะว่าจ้างด าเนินการในช่วงไหน  จะให้ด าเนินการใน
เร็ว ๆ นี้ และการขุดเจาะบ่อบาดาล ต้องรอการขออนุญาตใน
การขอใช้สถานที่   และในเรื่องของการให้หัวหน้าส่วนราชการ
เขา้ร่วมประชุมทุกครั้ง จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์       
ประธานสภา อบต.กวางโจน                  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีเรื่องอ่ืนๆ 

ที่เสนอทีป่ระชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี....ขอขอบคุณสมาชิกทุก 
                                                                ท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม  
 
 

ปิดประชุมเวลา  1๔.๓๐ น.  
 

ประยงค์  ประชามอญ 
(นายประยงค์  ประชามอญ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
                      ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

             (ลงชื่อ)..........นายเจริญ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายเจริญ  กองศรี)                                    
 
          (ลงชื่อ)………นายสมพิศ  ผมเวียง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                    (นายสมพิศ  ผมเวียง)            
                     
         (ลงชื่อ).........นายบุญยัง  โพธิพ์รหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 
 

        (ลงชื่อ)..........นางกานดา   บุญค าภา........เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    
                             (นางกานดา  บุญค าภา)    
 

      ขอรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  4/256๒  ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 256๒   
 

                    (ลงชื่อ)     นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     ผู้รบัรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
                                     วันศุกร์  ที ่ 1๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 


