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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ ครัง้ที่ ๒ 

ประจ าป ี ๒๕๖๑ 

วันพุธ ที่ ๑๕  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
๑.พิจารณาเห็นชอบรา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ (ขัน้แปรญัตต)ิ  

๒.พิจารณาเห็นชอบรา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ (ขัน้ลงมต)ิ 
๓.โอนงบประมาณ 

๔.พิจารณากันเงินโดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่  ชย ๗๑๔๐๑ /ว ๔๗                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                                                          ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                                     จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

             ๘   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน         ๑    แผ่น 

๒.ส าเนาประกาศก าหนดการประชุมสภาสามัญ ฯ  จ านวน         ๑   แผ่น 

๓.บันทึกการประชุม      จ านวน         ๑           ชุด 

๔.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒   จ านวน         ๑          ชุด 

        ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ 

ประจ าปี  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เพื่อด าเนินการตามภารกิจหน้าที่  ที่ตอ้งขอมติที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

สามารถปฏิบัติหน้าที่  และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นั้น         

                  ในการนี ้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จงึขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  เรื่องขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ขั้น

แปรญัตติและขั้นลงมต ิ ในวันพุธ ที ่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอ้งประชุมสภา ฯ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตอ่ไป 
 

 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
 

          (นายธีรศักดิ์  ภญิโยยงค์) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

-กิจการสภา 

โทร. ๐๔ ๔๐๕๖ ๐๓๑-๒  
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             “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๑  คร้ังที่ ๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันพุธ  ที่  ๑๕   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

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

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

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

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  กระทู้ 

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

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

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

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

   ๕.๑ วาระที่ ๒ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒    

         (ขั้นแปรญัตติ) 

๕.๒ วาระที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒   

   (ขั้นลงมต)ิ 

   ๕.๓ โอนงบประมาณ 

๕.๔ พิจารณากันเงนิโดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที ่๓/๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒ 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ (ขั้นลงมต)ิ 

เรื่อง โอนงบประมาณ 

เรื่อง พิจารณากันเงนิโดยยังไม่ก่อหนีผู้กพัน 

เมื่อวันพุธ  ที ่ ๑๕   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ เจริญ   กองศรี 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ที่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๐ นายวรวุฒิ  โครตภูเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ วรวุฒิ  โครตภูเขียว 

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมู่ที่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายบุญปัน มามีสุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๗ บุญปัน มามีสุข 

๑๕ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ ๗ สมัย  พลธานี 

๑๖ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ ลา 
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๑๗ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ นันทนา  ดาวช่วย 

๑๘ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๙ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๒๐ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ลา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๑ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๒๒ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 

๒๓ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ กานดา  บุญค าภา 

๒๔ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๕ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี ่๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๖ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี ่๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๗ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี ่๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 

๒๘ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

๒๙ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ส าเรียง  เชื้อออ่น 

๓๐ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๑ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๓๒ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ จริะ  ดาโสม 

๓๓ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี ่๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๓๔ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมู่ที่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๕ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจิรญบุญ 

๓๖ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี ่๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๗ นางสาวริญญารัตน ์ ศรีรุ่งเรอืง เลขานุการสภาฯ ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส อบต.หมูท่ี่ ๘ ลา 

๒ นายสมาน  น้อยปัญญา    ส อบต. หมู่ที่ ๑๐ ลา 
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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 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๕ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๖ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัดฯ ล าไพ  ทีดินด า 

๗ นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๘ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง แพรชัยภูมิ 

    

    

    

    

    

    

    

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มา

พร้อมกันแลว้และครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นางสาวริญญารัตน ์ศรีรุ่งเรือง เลขานุการสภาฯ ให้

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าว

เชญิ นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหนา้ที่

ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑  

วันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผมมเีรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอเพื่อพิจารณา  

      ๕.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

      ๕.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 

๕.๓ พิจารณาโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ 

๕.๔ พิจารณากันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     สมาชิกาสภาบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม ๒๕๖๑  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้

ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรอืไม่เพื่อจะ

ได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑     -ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตก 

  หล่นหรอืหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้    
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นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในที่ประชุมเห็นเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ       ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที ่๑เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  

โปรดยกมอื    

ที่ประชุม    -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ      

 

ที่ประชุม    - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     และท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า  

นายก อบต.กวางโจน        

-จากทีไ่ด้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอภูเขียว 

มีเรื่องแจง้ใหท้่านสมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้  

1. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้จัดท าโครงการ 

รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน  เพื่อจัดท า ฝายมีชีวิต ในวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านบัวพักเกวียน  บริเวณอ่างแม่ชี 

เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะ โดย อบต.ได้ร่วมกับผู้น าท้องที่ทุก

หมูบ่้านในต าบลกวางโจน ร่วมกันจัดท า ฝายมีชีวติ นี ้ 
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2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 

สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน โดยท่าน  จตุ

พร ติ้วสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิด

การแขง่ขัน  

3. เนื่องในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันนี้ ทางครอบครัว 

ท่านปลัด วรพจน์   รวิยะวงศ์ ได้ท าบุญครบรอบวันเสียชีวิต ๑ ปี  

เชญิท่านสมาชิกร่วมท าบุญหลังเลิกประชุม 

 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ขอเชญิสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรว่มท าบุญ  

ประธานสภา อบต.กวางโจน    เมื่อตอนที่ท่านปลัดวรพจน์ รวิยะวงศ ์ เมื่อตอนท่านมีชีวติ 

  อยู่ท่านก็ท า คุณงามความ ดีไว้ จึงขอเชญิ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  -ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาการพิจารณา 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                   เห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

         ๕.๑ วาระที่  ๒  แปรญัตติ 

         ๕.๒ วาระที่  ๓  ขั้นลงมติ 

         ๕.๓ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ 

   ๕.๔ พิจารณากันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ 

นายเจรญิ  กองศรี      

ส.อบต.หมู่ที่ ๑     -ขอแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะลงมติ วาระที่ ๒ 

ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  ตามที่ท่านนายก อบต.

กวางโจน ได้แถลงงบประมาณ ทั้ง ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน นั้น ผมก็

เห็นด้วยแต่ในฐานะสมาชิกสภา อบต.กวางโจน และท่านสมาชิก  ที่
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ได้อภิปราย เราต้องท าหน้าที่ของสมาชิกฯ ผมขอฝากคณะผูบ้ริหาร 

ได้น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

คุ้มค่า สูงสุด ตอ่ประชาชนมากที่สุดตามที่ประชาชนได้ไว้วางใจเรา 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -ขอบคุณท่านเจริญ กองศร ีสมาชิกาสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ที่ได้แสดงความคิดเห็น และฝากผู้บริหารได้น างบประมาณไปใช้

อย่างคุ้มค่า ต่อประชาชนมากที่สุด 

   -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

โดยได้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภา 

อบต. มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้ว และที่ประชุมได้คัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อด าเนินการในขั้นแปรญัตติ ล าดับ

ต่อไป เป็นการด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ 

ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ทบทวนระเบียบที่

เกี่ยวข้องใหท้ี่ประชุมทราบ  

 

นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับ 

เลขานุการสภาฯ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติรา่ง    

ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย

ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาที่

เสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม วรรคหนึ่ง ผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสอื โดยให้แปร

ญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร ญัตติ 

ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรอง   

        ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว

จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไข
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เพิ่ ม เติ ม  พร้อมทั้ งรายงานและบั นทึ กความ เห็ นยื่ น ต่ อ

ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี

หรอืไม่มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ ในตอนใดหรอืข้อใดบ้าง การแปร 

ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับการแปรญัตติ

นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร

ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ ประธานสภา

ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่

ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น

การด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น

ด้วย เพื่อ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง  ๆ 

เกี่ยวกับรายงานนั้น  

 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือมี

คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ  หรือการแก้ไข

ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของ

ร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผูร้ับรอง หรือจากการ

เป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้

จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม

สภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้อง

ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติญัตติที่

ยั ง ไม่ ได้ จั ด เข้ า ร ะ เบี ย บ วาระ  ห รือ ค า แป รญั ต ติ ใน ช้ั น

คณะกรรมการแปรญัตติ 

       ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ จะกระท า

ได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาต

จา่ย และจะต้องมีสมาชิกรับรอง เชน่เดียวกับการเสนอญัตติ  

       ข้อ ๖๐ หา้มไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรอืเพิ่มเติม 

รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ของจ านวนเงินที่ขอ

อนุญาตจา่ย เว้นแต่ จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

ค าแปรญัตตินัน้ ผูบ้ริหาร ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
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        ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมี

ข้อ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้  

(๑) ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้เงนิต้นเงินกู้  

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามกฎหมาย  

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      -เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ขอเชญิ  

ประธานสภา อบต.กวางโจน    ประธานกรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุม    
  

นายศุภชัย  วันทาเขียว    

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  -ขอให้ท่านทศพร แผ่นทอง  เลขานุการคณะกรรมการแปร    

       ญัตติเป็นผู้ช้ีแจงรายงานการประชุม  

 
 

นายทศพร  แผ่นทอง       

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  -ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ตามที่  คณะกรรมการฯได้มีการประชุมในวันที่  ๓ สิงหาคม 

๒๕๖๑ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

และก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภา ฯ รับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดรับค าเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่

วันที่  วันที่  ๔-๕-๖  สิงหาคม ๒๕๖๑    เวลา ๘.๓๐ น. - 

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.กวางโจน นั้น ปรากฏว่า ใน

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๖ คน ไม่

มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่

อย่างใด จึงเห็นควรยืนยันคงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -ทางคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   รายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว  

และสมาชิกสภาฯไม่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติ หรอืถอนค าแปรญัตติ จึง

เห็นควรยืนยันตามร่างขอ้บัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ ตามร่างเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน และประชาชนต่อไป เห็นควรส่งร่างขอ้บัญญัติ
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งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับสภา

องค์กาบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พิจารณาลงมติตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต่อไป     

มตทิี่ประชุม          -ที่ประชุมไม่มีขอ้สงสัยจะสอบถามจากคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ - 

   

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    -เมื่อสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแลว้  

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน  ท่านใดเห็นชอบกับ

คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ 

กรุณายกมอืเห็นชอบด้วย (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 

จ านวน ๓๔ ท่าน) 
 

มตทิี่ประชุม         มตทิี่ประชุม เป็นเอกฉันท์  

๑. เห็นชอบ         ๓๓   เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 

๓. งดออกเสียง      ๑    เสียง 

   

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      -เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา วาระที ่ ๒ ขั้น แปรญัตติ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการประชุมพิจารณา ในวาระที่ ๓ 

ขั้นลงมติ ซึ่งจะไม่มกีาร อภปิราย  

       -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ  

บริหารส่ วนต าบล  เรื่ อ ง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน โปรดยกมอืครับ  (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 

จ านวน ๓๔ ท่าน) 

 

มตทิี่ประชุม     -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ยกมอื จ านวน   ๓๓   เสียง) 
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- มีมติเห็นชอบพิจารณาตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        ๑.  เห็นชอบ     จ านวน      ๓๓    เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ      จ านวน         -    เสียง 

๓. งดออกเสียง     จ านวน  ๑     เสียง 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์        -ต่อไปไปเป็น ขอ้ ๕.๓ เรื่องการพจิารณาโอน 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

จ านวน ๑ รายการ ขอให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด    

ของการขอโอนงบประมาณ  
 

นางพูมใจ ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน    -ขอชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณ 

เนื่องจากงบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้ผิดงาน ผิดหมวด จึงมีความ

จ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณในครั้งนี ้ 

      โอนลด 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 

งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการก่อสร้างรัว้รอบบริเวณบ่อขยะพร้อมประตูเปิด-

ปิดก่อสร้างรัว้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูทางเข้าออก หมู่ที่ 

๑๐ บ้านนาล้อม ขนาดสูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ประตู

ทางเข้า-ออก จ านวน ๓ จุดตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.

กวางโจนก าหนด งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรัว้รอบบริเวณบ่อขยะพร้อมประตูเปิด-

ปิดก่อสร้างรัว้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูทางเข้าออก หมู่ที่ 

๑๐ บ้านนาล้อม ขนาดสูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ประตู

ทางเข้า-ออก จ านวน ๓ จุดตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.

กวางโจนก าหนด งบประมาณ  ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      -ตามที่ท่านพูมใจ ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณใน 

ครั้งนี ้มสีมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ .....ถ้าไม่ม ีจะขอมตทิี่ 

ประชุมสภา แห่งนี้ ว่าจะพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณ จ านวน 

๑ รายการ นี้หรอืไม่ โปรดยกมือ (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม

ประชุม จ านวน ๓๓ ท่าน) 

มตทิี่ประชุม     -ที่ประชุมมีมติพจิารณาอนุมัตเิป็นเอกฉันท์  

-โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน     ๑    รายการ 

            ๑.  อนุมัต ิ     จ านวน    ๓๒   เสียง 

๒. ไม่อนุมัต ิ    จ านวน       -   เสียง 

๓. งดออกเสียง   จ านวน       ๑   เสียง 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     - ส าหรับการพิจารณา ข้อ ๕.๔ เรื่องการพิจารณาขอ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  อนุมัตกิันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

จ านวน ๒ รายการ ขอเชิญผูบ้ริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จ าเป็นในการขออนุมัตกิันเงินโดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
  

นางพูมใจ ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน      -ขอชีแ้จงรายละเอียดการขออนุมัตกิันเงนิ ขอให้ 

ท่านปลัด อบต.กวางโจนได้ชีแ้จงระเบียบกฎหมายว่าสามารถ

ด าเนนิการขอกันเงนิโดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันได้หรือไม่ 
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นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง  

ปลัด อบต.กวางโจน    -ขอน าเรียนที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   

หมวดที่  ๕  การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า

ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ

จ าเป็น   จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่ เกิน

ระยะเวลาหน่ึงปี  

    -หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิไดด าเนินการกอหนี้

ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัตขิยายเวลาเบิก 

จายเงนิไดไมเกินอกีหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรอืกรณีมีความ 

จ าเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให ลักษณะ 

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ให

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน

อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น แลวแตกรณี  กรณีเมื่อสิน้สุดระยะเวลา

การกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดด าเนินการ

หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจ านวนนั้นตกเปนเงิน

สะสม  ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม ขอเชิญ

สอบถามได้ 

นางพูมใจ ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน    -ขอน าเรียนชี้แจงรายละเอียดการขอกันเงนิรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒ 

รายการ ดังนี้ 

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ ๑๔  บ้านหนองกุง โดยการ 

เจาะบ่อดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิว้ มีความลึกไม่น้อยกว่า  

๖๐ เมตร พร้อมลงท่อกรุ  ท่อรอง จ านวน ๑ บ่อ และ  

ติดตัง้เครื่องสูบน้ าชนิดมอเตอรจ์ุม่ใต้น้ า ขนาด ๑.๕ แรง  
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   พร้อมประสานระบบสูบน้ า งบประมาณตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐     

   บาท เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกันเงนิไว้ เนื่องจากการขอ  

   อนุญาตเจาะบ่อบาดาลในที่สาธารณะ นั้นต้องด าเนนิการ 

   ขออนุญาตใชท้ี่สาธารณะต่อนายอ าเภอภูเขียว  แต ่

   ปัจจุบันต้องขออนุญาตตอ่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จาก 

   การประสานงานต้องใช้เวลาอย่างนอ้ย ๓ เดือน จงึมีความ 

   จ าเป็นต้องกันเงนิไว้ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไปในปีนี้  

๒. โครงการก่อสร้างรัว้รอบบริเวณบ่อขยะพร้อมประตู 

  เปิด-ปิดก่อสร้างรัว้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู 

     ทางเข้าออก หมูท่ี่ ๑๐ บ้านนาล้อม ขนาดสูง ๑.๗๐ เมตร     

     ยาว ๙๐ เมตร ประตูทางเข้า-ออก จ านวน ๓ จุดตาม 

     รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กวางโจนก าหนด  

     งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

  ตามหนังสือ ด่วนที่ สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๙ ลง  วันที่   

 ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ นิยาม   

    ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.การจัดซือ้จัด    

                                                                 จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โครงการ  

 ก่อสร้างจ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่าน   

 การรบัรองจากผูม้ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจ าเป็นต้องมี

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 

ซึ่งขณะนี ้ทางกองช่างได้ด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการ

ก่อสร้าง ส่งให้ ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดชัยภูมิ

เรียบร้อยแลว้  ซึ่ง ผูอ้ านวยการกองช่างได้ประสานหนว่ยงาน

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมเิรียบร้อยแล้ว  

เนื่องมีโครงการที่ส่งไปให้ ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืง

จังหวัดชัยภูมิเป็นจ านวนมาก คาดว่า ส านักงานโยธาฯ จะ 

ตรวจสอบไม่ทันในการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ จึงมคีวามจ าเป็นต้อง ขออนุมัตกิันเงนิกรณีมไิด้ 
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ก่อหนี้ผูกพันไว้  จงึขอให้ทางสภา อบต.พิจารณาอนุมัติให้กันเงิน

โครงการดังกล่าว และเป็นไปตามระเบียบฯ เพือ่ไม่ให้

งบประมาณตกไปในปีนี้  

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       -ตามที่ท่านนายก อบต.กวางโจนได้เรียนชีแ้จง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน    รายละเอียด เหตุผล และความจ าเป็นในการขอ 

พิจารณากันเงนิไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ท่านสมาชิกท่านใดมี 

ข้อสงสัยที่ซักถามหรือไม.่...ถ้าไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมสภา 

อบต.กวางโจน พิจารณาอนุมัตกิันเงนิกรณีมิได้ก่อหนีผู้กพันไว้ 

ท่านใดเห็นควรอนุมัตกิันเงนิยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๒ 

โครงการ โปรดยกมอื (ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ในที่

ประชุมมี จ านวน  ๓๓ ท่าน) 
 

มตทิี่ประชุม     - ที่ประชุม มีมติพจิารณาอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ โอน 

 กันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

 กรณีไม่ได้ก่อหกนี้ผูกพัน จ านวน ๒ รายการ 

            ๑.อนุมัติ    จ านวน     ๓๒    เสียง 

๒.ไม่อนุมัติ   จ านวน       -    เสียง 

๓.งดออกเสียง   จ านวน       ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรอืไม่  

รองประธารสภา อบต.กวางโจน 
 

นายทศพร  แผ่นทอง     

ส อบต.หมูท่ี่ ๑๓  -อบต.กวางโจน ทุกท่าน ขออนุญาตหารือที่ประชุม ขอให้

ท่านนายก อบต.ได้ส่งหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ 

ให้กับสมาชิกทราบด้วย  
  

นายโสภญิ กันหาเขียว     

ส อบต.หมูท่ี่ ๙     -ขอฝากเรื่องไฟฟ้าแสงสวา่งยังมีบางจุดที่ดับอยู่ 

ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ขอแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมด้วย 
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นายประยงค์  ประชามอญ    

ส อบต.หมูท่ี่ ๑๓  -กวางโจนทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ รถ

เก็บขยะคันใหม่นั้นได้ออกเก็บหรือไม่ และเวลาเก็บขยะเทขยะออก

จากถุงปุ๋ยแล้ว ขอให้น าถุงปุ๋ยไว้ข้างถนนให้เรียบร้อยไม่ล้นออกมา

ในถนน 

นายบุญปัน  มามีสุข     

ส อบต.หมูท่ี่ ๗     -ขอสอบถามเรื่องงบประมาณโครงการบุญยอดห้วย 

ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วด าเนินการเบิกจ่ายหรือยัง ครับ

ขอบคุณ 

นายทองด ีประสานเช้ือ    

ส อบต.หมูท่ี่ ๑๒  -เรื่องการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจ าปี 

๒๕๖๑ขอให้ส่งสูจิบัตร ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้านด้วยครับ 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์    -มีสมาชิกท่านที่จะมีเรื่องสอบถามหรือเรื่องอื่นอีกหรือไม่

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ถ้าไม่มีขอให้ทางผู้บริหารได้น าเรยีนชี้แจงในเรื่องที่ทางสมาชิก 

ได้ซักถามด้วย 
 

นางพูมใจ ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน    -ขอน าเรียนในที่ประชุมว่ารถขยะเราออกคันเก่าคันเดยีว 

เนื่องจากรถขยะคนใหมสู่งก าลังจะด าเนินการท าลิฟเพื่อจัดเก็บขยะ

ได้ง่ายขึ้นคะ่ และจะก าชับเจา้หน้าที่ประจ ารถขยะให้ค่ะ ขอบคุณ

มากค่ะ ส าหรับโครงการบุญยอดห้วยจะให้ ผู้อ านวยการกอง

การศกึษา เป็นผูชี้้แจง และเรื่องไฟฟ้าจะมอบให ้ผูอ้ านวยการกอง

ช่างชีแ้จงรายละเอียด  
 

นายโกสินทร์  บุตะเขียว    

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา   -อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเรื่องโครงการ 

บุญยอดห้วยขณะนีอ้ยู่ขั้นต าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อ

ประกอบการเบิกจ่าย  และส ารับเรื่องสูจิบัตร การแขง่ขันกีฬาฯ นัน้

ผมจะด าเนินการจัดส่งใหก้ับท่านผู้ใหญ่บ้านด้วย เนื่องจากเมื่อ 
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สักครู่นี้ไฟดับท าให้ไม่สามารถด าเนินถ่ายเอกสารได้ทันทันส าหรับ

สถานที่แข่งกีฬาฟุตซอล จะมี สองสนาม จะอยู่ที่ หลังส านักงาน 

อบต. กับ บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพักเกวียน  และ

ขอแจ้งท่านสมาชิกใหร้ับชุดกีฬา ได้ที่กองการศกึษา หลังจากจบ

การประชุมด้วย 
 

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ    

ผูอ้ านวยการกองช่าง    -ขอเรียนชี้แจงการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง นั้น 

ช่างที่ด าเนินการซ่อมไม่ว่าง และจะแก้ไขปัญหาเปลี่ยนช่างซ่อม

ไฟฟ้าส่องสว่างอกีชุดเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาครับ และส าหรับ

โครงการค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จะด าเนินการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้

เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยด าเนินการตามโครงการที่ขอจ่ายขาดเงิน

สะสมเนื่องจากระยะเวลาในการจัดซือ้จัดจา้งจากข้อบัญญัติ ได้แค่

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  แตโ่ครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมน้ันสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ไปจนถึง วันที่ ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ยังมีเวลาอยู่พอสมควรจงึขอแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์        -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่องอื่นๆ ที่ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน              เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี.... ขอขอบคุณสมาชิกทุก 

                                                            ท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น.  
 

 

ริญญารัตน์   ศรรีุ่งเรอืง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรรีุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงการประชุม 
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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  ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑   
 

                    (ลงช่ือ)     นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                   วันพุธ  ที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 


