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รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 
 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖๔   คร้ังที่ ๑ 
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วนัศุกร์  ที่ ๒๓  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

๑. เร่ืองเสนอพจิารณาเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง (กองช่าง,ส านักปลดั) 
๒. เร่ืองเสนอพจิารณาการจดัตั้งวดั หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๑๔ 

 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขยีว  จงัหวดัชัยภูมิ 
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(ส  ำเนำคู่ฉบบั) 
ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว ๔๑                                                      ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

                                                                                  ต ำบลกวำงโจน  อ ำเภอภูเขียว  

                                                   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

            ๑๙  เมษำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

เรียน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน/ผูบ้ริหำรท้องถิ่น /ปลัด อบต./หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

สิ่งที่สง่มำด้วย  ๑.ระเบียบวำระกำรประชุม      จ ำนวน     ๑    แผน่ 

  ๒.ประกำศก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ    จ ำนวน     ๑  แผ่น 

  ๓.เอกสำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง       จ ำนวน     ๑     ชุด 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  มีควำมจ ำเป็นต้องเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  เพื่อพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จง  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  ตำมภำรกิจหนำ้ที่  ที่ตอ้ง

รำยงำนให้  ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และใหก้ำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยและให้สมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นัน้  

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  จึงเรียนท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำ  ในวันศุกร์  ที่  ๒๓  

เมษำยน  ๒๕๖๔  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
 

จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมตอ่ไป 

 
 

 
 

            ขอแสดงควำมนับถือ 

          ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

          (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

 

-กิจกำรสภำ 

โทร. ๐๔ ๔๐๕๖ ๐๓๑-๒  

 

             “ยดึม ัน่ธรรมำภิบำล  บริกำรเพือ่ประชำชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๔  คร้ังที่ ๑ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันศุกร์  ที่  ๒๓ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่อง  ประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบ 

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

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

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

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

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

 

ระเบียบวำระที่  ๓ เรื่อง  กระทู้ 

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

 

ระเบียบวำระที่  ๔ เรื่อง  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 

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

ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจำรณำ/เพื่อทรำบ 

๑.เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจง  กองช่ำง,ส ำนักปลัด         

   เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

๒.เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำเห็นชอบในกำรจัดตัง้วัด หมู่ที่ ๙,หมูท่ี่ ๑๔ 

 
 

ระเบียบวำระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยวสิามัญ สมัย ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่  ๑ 

เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณาเปลีย่นแปลงค าชี้แจง  (กองช่าง,ส านักปลดั) 

เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณาการขอจัดตั้งวัด หมู่ที่ ๙,๑๔ 

วันศุกร์ ที่  ๒๓  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ 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.หมูท่ี่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๐ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๑ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๒ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๓ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ นันทนา  ดาวช่วย 

๑๔ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๕ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๖ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๑๗ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๑๘ นางฐิตพิร  แก้วพลู ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร  แก้วพลู 

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

๒๐ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

๒๑ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๒ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๓ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 

๒๔ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๕ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ส าเรียง  เชือ้อ่อน 

๒๖ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๒๗ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๒๘ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๒๙ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๐ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจรญิบุญ 

๓๑ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๒ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ชลอ  บุญเพ็ง 

๓๓    

๓๔    

๓๕    

๓๖    
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ ลา 

๒ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ ลา 
 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ 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  ทาสี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

๕ นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

๖ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัดฯ ล าไพ  ทีดินด า 

๗ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง แพรชัยภูมิ 

๘ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

๙ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๑๐ นายคมสันต์  วรรณศรี นักวิชาการเกษตร ฯ คมสันต์  วรรณศรี 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑๑ นายศรนรินทร์  มังคลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ ศรนรินทร์  มังคลา 

๑๒ นางสาวสุดารัตน ์ โสภี นิตกิร สุดารัตน์  โสภี 

๑๓ นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน เกียรตพิงษ์  รอดแก้ว 

๑๔ นางสภาว์  พงษ์โสภา ประชาชน หมู่ที่ ๑๔ สภาว์  พงษ์โสภา 

๑๕ นางจ าปา  วังหอม ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ๙ จ าปา  วังหอม 

๑๖ นางป้อม  เลิศพงษ์ ประชาชน  หมู่ที่ ๙ ป้อม  เลิศพงษ์ 

๑๗    

๑๘    

๑๙    
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธีรศักดิ์ 

ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน               กวางโจน สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑  

วันศุกร์ ที่  ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรื่องที่จะแจง้

ให้ที่ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

กองชา่ง ,ส านักปลัด 
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๕.๒ เรือ่งเสนอพิจารณาขอจัดตัง้วัด หมูท่ี่ ๙,๑๔ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   - ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.    สมาชิกสภาบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 

๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันจันทร์ ที ่๑๕ เมษายน ๒๕๖๔  

เรื่องเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กองช่าง ,ส านัก

ปลัด  และเรื่องเสนอพิจารณาขอจัดตั้งวัด หมูท่ี่ ๙,๑๔ 

ที่ ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความใน

รายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่ อจะได้แก้ ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมู่ที่ ๑    - ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ 

         ที่ตกหล่นหรอืหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้    

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑/

๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ ที่  ๑๖  เดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมอื    

ที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม    - ไม่ม ี - 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทาง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน ผูบ้ริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 

หรอืไม่ 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.  -แจ้งเรื่องการจัดงานในช่วงนี้ ไม่สามารถอนุญาต

ในการจัดงานได้  จะมีแต่จดเอ็มโอยูเท่านั้น  เนื่องจากจะ

เป็ น ก ารแพ ร่ ร ะบ าด ขอ ง โรค ระบ าด โค วิ ด  จึ งข อ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปขออนุญาตที่อ าเภอด้วย และให้

ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการ  

อย่างเคร่งครัดด้วย   
     

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

 

๕.๑ เรื่องเสนอพิจารณาขอจัดตั้งวัด หมู่ที่ ๙,๑๔ 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   

 ประธานสภา อบต.กวางโจน  ๕.๑.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการจัดตัง้วัดบ้านสวนออ้ย หมูท่ี่ ๙ 

    ขอเชญิผูใ้หญ่บ้าน หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย หมูท่ี่ ๙ ชีแ้จง ความเป็นไปมา 

ในการขออนุญาตจัดตัง้วัด 

นายจ าปา  วังหอม  

ผูใ้หญ่บ้านสวนอ้อย  หมูท่ี่ ๙  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจนและขอขอบคุณท่านประธานสภา ฯ คณะฝ่าย

บริหาร ท่านสมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้น าเรื่องการขอ

อนุญาตใชพ้ื้นที่ในการก่อสร้างวัด บ้านสวนอ้อยหมู ่ ที่ ๙  บรรจุในระเบียบ

วาระการประชุมพิจารณา เพื่อใชป้ระกอบในการจัดตั้งวัดในครั้งนี ้ จงึเรียน

มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นายโสภญิ  กันหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙  -ในเรื่องการขออนุญาตในการจัดตั้งวัดตามแบบรายงานขอใช้ที่ดิน

ของทางราชการเพื่อสร้างวัด ของวัดศรีบุญเรอืง บ้านสวนอ้อย ต าบล

กวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ ซึ่งนายจ าปา  วังหอม ผูใ้หญ่บ้าน 

เป็นผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน ตามมาตรา ๔ (๑) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ อยู่ในความดูแลของ กรมป่าไม้  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   ได้เนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์ เมื่อ ปี 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว   

  ๑.กฎิ  จ านวน  ๒  หลัง  ค่าก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.ศาลาการเปรียญ  ค่าก่อสร้าง ๖๕๐,๐๐๐ บาท  และสิ่งก่อสร้าง

อื่น ๆ ซึ่งบริเวณที่จะขอจัดตั้งวัดและขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดนี้จะมีบ้านเรือน

ราษฎรตัง้อยู่อย่างหนาแนน่เป็นหลักฐานมั่นคง  และทางราชการก าลัง

ด าเนนิการตั้งหมู่บ้านและต าบลตามกฎหมายว่าดว้ยลักษณะทางการ

ปกครองท้องที่และไม่เป็นเหตุขัดขวาง ขัดขอ้ง หรือไม่สะดวกต่อการบริหาร

ราชการแผน่ดิน  และการเป็นอยู่ของประชาชน  จึงขอรับรองว่า ค าขอใช้

ที่ดนิของทางราชการเพื่อสร้างวัดของวัดศรบีุญเรอืง บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ ๙ 

ต าบลกวางโจน เป็นจึงทุกประการ  จึงขอให้ท่านได้อนุญาตให้จัดตั้งวัด เพื่อ

ประกอบในการขอยื่นขอจัดตั้งวัดต่อไป  

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอ

มตทิี่ประชุมเรื่องการพิจารณาเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด บ้านสวนอ้อย หมู่

ที่ ๙ ตามที่คณะกรรมการผู้น าชุมชนได้มาให้สภา ฯ เห็นชอบเพื่อประกอบ

ในการขอจัดตัง้วัดเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม   เห็นชอบ     จ านวน  ๓๑  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง จ านวน   -   เสียง 

-ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด วัดบ้านสวนอ้อย หมูท่ี่ ๙ 

ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ (จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน  ๓๑  ท่าน) 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ๕.๑.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการจัดตัง้วัดบ้านหนองกุงหมูท่ี่ ๑๔ 

    ขอเชญิผูใ้หญ่บ้าน หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย หมูท่ี่ ๑๔ ชีแ้จง ความเป็นไปมา 

ในการขออนุญาตจัดตัง้วัด 

นางสุภาว์  พงษ์โสภา  

กรรมการผู้จัดตั้งวัด หมูท่ี่ ๑๔  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจนและขอขอบคุณท่านประธานสภา ฯ คณะฝ่าย

บริหาร ท่านสมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้น าเรื่องการขอ

อนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด บ้านหนองกุง หมู่ที่  ๑๔ บรรจุใน

ระเบียบวาระการประชุมพิจารณา เพื่อใช้ประกอบในการจัดตั้งวัดในครั้งนี ้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ด้วยบ้าน

หนองกุงทั้งสามหมู่บ้าน  หมูที่ ๖ หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๔ ขอใช้ที่ดินของ

ทางราชการ กรมป่าไม้ เพื่อสร้างวัดภูแสงธรรม สถานที่ก่อสร้าง คือเขต

ป่าสงวนภูหยวกตรงข้ามวัดภูทรงกรด และเป็นส านักสงฆ์ที่มีชาวบ้านได้มา

ท าบุญ เป็นจุดรวมจิตใจของชาวบ้าน เป็นส านักสงฆ์ที่มีพระจ าพรรษามา

ตลอด  จึงมีการประชุมของคณะกรรมการวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องมีมติที่

ประชุมในการขอสร้างวัด จึงน าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน เพื่อขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตาม

ระเบียบของกระทรวงต่อไป กรณีการขออนุญาตจัดตั้งวัด และขออนุญาต  

ใช้ประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายระเอียดดังตอ่ไปนี้ 

๑.รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด 

๒.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น

ค าขอ (ผูย้ื่นควรเป็นผู้น าชุมชน) 

๓.รายละเอียดโครงการ 

๔.แผนที่แสดงภูมิประเทศมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนตามความเหมาะสม พรอ้มแผนที่สังเขปของ

พืน้ที่ที่ใชป้ระโยชน์ และพืน้ที่ข้างเคียงที่ติดตอ่กับพืน้ที่ที่ขอ 

๕.แผนที่แสดงสิ่งก่อสร้างวัด / ที่พักสงฆ์ในปัจจุบัน  
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๖.ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัด / ที่พักสงฆ์ที่ก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ในที่ดินขอสรา้งวัด 

๗.รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการสภาองค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น ที่ตัง้อยู่ 

๘.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร  จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาล าดับต่อไป 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน   

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๔  -ในเรื่องอ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง

การขอความเห็นชอบในการขอจัดตั้ งวัด ให้ เป็นไปตามระเบียบมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ซึ่งเอกสารประกอบจะมี ๘ 

หัวข้อ ซึ่งหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีอ านาจที่จะ

เห็นชอบ ทั้งนี้ให้ทุกท่านได้ศึกษาในเอกสารที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ผู้น าชุมชนได้น ามาเสนอในวันนี้ ว่าถูกต้องตามที่เสนอหรือไม่ และขอให้

พิจารณาในการขอสร้างวัดของหมู่ที่ ๑๔ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

และเป็นเขตของกรมป่าไม้ ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะได้ขออนุญาต

ตามล าดับต่อไป ในการนี้ทางคณะกรรมการวัด ในวันนี้จึงส่งเรื่องในการขอ

มติที่ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน พิจารณาในการ

เห็นชอบในการจัดตั้งวัด เพื่อให้เป็นประโยชน์ และถูกต้องตามระเบียบของ

กฎกระทรวง ต่อไป 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ในการขออนุญาตในการจัดตั้งวัดที่สองหมู่บ้าน ทางสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน คงไม่ขัดข้องในการขออนุญาตจัดตั้งวัด ส่วน

รายละเอียดก็เป็นไปตามระเบียบของเถรสมาคมของกฎกระทรวงของกรม

ป่าไม้ ให้ทุกท่านได้พิจารณา หากสงสัยขัดข้องใหส้อบถามรายละเอียดต่อ 

 สภาและฝ่ายบริหาร และฝ่ายกฎหมาย ตอบข้อสงสัย และถือปฏิบัติให้

ถูกต้อง ตามแผนผังการขออนุญาต  และให้เป็นไปตามประกาศของ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  และของมติที่ประชุมตอ่ไป 
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นายทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -เรื่องของการจัดตั้งวัด ในระเบียบการจัดตั้งวัด เป็นการขอมติที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นส่วนหนึ่งของการขอ

อนุญาตในการจัดตั้งวัด  ในการพิจารณาขออนุญาตนั้นเป็นอ านาจของ

ผู้อนุมัติ ในการจัดตั้งวัดเป็นของเรื่องของเถรสมาคม และส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ถ้าวัดที่ขอจัดตั้งวัดถูกหลักเกณฑ์ตามแบบขอ

การจัดตั้งวัดและเป็นไปตามกฎกระทรวงแล้ว จะถือว่าเป็นการขออนุญาตที่

ถูกต้องแล้ว  ซึ่งที่คณะกรรมการวัดทั้งสองหมู่บ้านมายื่นหนังสือเพื่อใหส้ภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนพิจารณาอนุญาตเห็นชอบในวันนี้ เพื่อ

เป็นส่วนหน่ึงในการประกอบในการพิจารณาในการจัดตัง้วัดต่อไป   

นายชลอ  บุญเพ็ง 

ปลัด อบต.กวางโจน  -ในรายละเอียดขอจัดตั้งวัดตาม กฎหระทรวง การสร้างวัด การตั้ง 

การรวม การย้าย และการยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ

การยกวัดสร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา พ .ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ 

การสร้างวัด ข้อ ๕ วัดที่จะสร้างขึน้ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

(๑) ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหกไร่ (๒) เป็น

สถานที่ที่สมควรเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์และประกอบศาสนกิจ (๓) 

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน (๔) มีเหตุผลที่

สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริมจาก

ประชาชน (๕) ตั้งอยู่หา่งจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร (๖) จ านวนเงิน

และสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสองแสนบาท ใน

กรณีที่มีความจ าเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอ

ยกเว้นหลักเกณฑ์ตาม (๑) (๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความ

จ าเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น

ประกอบไว้กับค าขอสร้างวัดด้วย ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มี

กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครอง ให้ยื่นค าขอสร้างวัดต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสาร

ดังต่อไปนี้ (๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ก) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์และ

สิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้สรา้งวัด และหนังสอืสัญญาที่ผู้มกีรรมสิทธิ์หรือ
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สิทธิครอบครองที่ดินนั้นได้ท าไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่ง

แสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้าง หรือ (ข) หนังสือ

อนุญาตที่ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐในกรณี

ที่ที่ดินจะใช้สร้างวัดเป็นที่ดินส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดูแลรักษา 

(๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด วัดและสถานที่ใกล้เคียง

โดยรอบและเส้นทางการคมนาคมโดยสังเขป (๓) แผนผังแสดงเขตที่ดิน 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะสร้างวัด โดยให้น าแผนผังตาม

แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ มาเป็นแนวทางในการ

สร้างวัดเท่าที่จะท าได้  หนังสือสัญญาตาม (๑) (ก) ให้ เป็นไปตามที่

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด ข้อ ๗ เมื่อ

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับค าขอสร้างวัดตามข้อ 

๖ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ ถ้าเห็นว่าค าขอหรือเอกสารประกอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข ให้ค าขอสร้าง

วัดนั้นตกไป  ในกรณีที่ค าขอและเอกสารประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 

นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็น

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้

สร้างวัดได้ ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบ ว. ๑ ท้ายกฎหระทรวงนี้ และ

แจ้ งให้ ผู้ ยื่ น ค าขอสร้ างวั ดทราบ  แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคมทราบต่อไป (๘) 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมิได้ด าเนินการก่อสร้างวัดให้เป็นไปตาม

ค าขอสร้างวัดและแผนผังที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผูว้่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจสั่งแก้ไขหรอืระงับการสร้างวัดทั้งหมดหรอืบางสว่นได้ตามที่

เห็นสมควร  ตามรายละเอียดการขอจัดตั้งวัดทั้งสองหมู่บ้านรายละเอียดก็

สมบูรณ์แล้ว จงึให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมเห็นควรพิจารณาเห็นชอบใน

การจัดตัง้วัดตอ่ไป 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอ

มติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด บ้านหนองกุง หมู่

ที่ ๑๔ ตามที่คณะกรรมการผู้น าชุมชนได้มาให้สภา ฯ เห็นชอบเพื่อประกอบ

ในการขอจัดตัง้วัดเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม   เห็นชอบ     จ านวน  ๓๑  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง จ านวน   -   เสียง 

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัด วัดบ้านหนองกุง หมู่ที่ 

๑๔ ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ (จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน  ๓๑  ท่าน) 
 

๕.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กองช่าง ,ส านักปลัด 
 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธาน สภา ฯ  -ขอเชญิฝา่ยบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดในเรื่อง 

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ของกองช่าง ขอเรียนเชญิครับ 

   นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต. -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓   

พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  ข้อ 

๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำ่ย ในหมวดค่ำ

ครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสรำ้ง ที่ท ำให้ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้ง ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมัตขิองสภำท้องถิ่น  

รำยละเอียดดังนี้ 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 

๒๕๔๓) หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  ขอ้  ๒๙  

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจ่ำย ในหมวดค่ำครุภัณฑ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำใหล้ักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน หรอื

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้ง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัตขิองสภำท้องถิ่น 
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ขอ้บัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

งบลงทุน  ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง 

ข้อควำมเดิม ๑.โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี่ ๘  จ ำนวน  ๒๓๓,๐๐๐  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสำยโนนตุ่น – บ้ำนใหม่เทพประทำน  หมู่ที่ ๘ บ้ำนโนนตุ่น  

ขนำดกว้ำง ๔.๐๐  เมตร  ยำว  ๑๑๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร หรอืมี

พืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  ๔๔๐ ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนส ำหรับ

งำนทำง ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ 

เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนำ้ที่    ข้อที่ 

ข้อควำมใหม่ ๑.โครงกำรปรับปรุงถนนภำยในหมูบ่้ำนโดยกำรเสริม

ผวิแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต  หมู่ที่  ๘ จ ำนวน ๒๓๓,๐๐๐  บำท เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำเสริมผิวแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต  สำยรอบบ้ำน  หมู่ที่ ๘  บ้ำนโนนตุ่น ผวิ

จรำจรกว้ำง  ๔  เมตร  ยำว  ๑๙๒   เมตร  หนำ  ๐.๐๔  เมตร   มพีืน้ที่ไม่

น้อยกว่ำ  ๗๖๘  ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำนทำงหลวงชนบท 

เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/

๒๕๖๕ หนำ้ที่  ๑๕๕  ข้อที ่ ๗๒ 

ข้อควำมเดิม ๒.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

หมูท่ี่ ๑๑  จ ำนวน  ๒๗๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ

ภำยในหมูบ่้ำน หมูท่ี่ ๑๑   บ้ำนทองส ำรำญ  สำยรอบบ้ำนลงล ำหว้ยหมำ

ตำย ช่วงที่ ๑ ขนำดกว้ำง ๐.๓๐ เมตร ลกึ ๐.๕๐ เมตร ยำว ๕๘ เมตร ตำม

แบบมำตรฐำนงำนทำง ส ำหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่  ทช.-๕-

๓๐๑ ชนิด ข ๓๐  ช่วงที่ ๒ วำงท่อระบำยน้ ำชนิดกลม ขนำด ๐.๔๐ X 

๑.๐๐  เมตร ยำว  ๔๓  เมตร พรอ้มบ่อพักและฝำปิดตระแกรงเหล็ก 

จ ำนวน ๔ บ่อ ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง ส ำหรับองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น เลขที่  ทช.-๕-๑๐๑ เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้ำที่  ๑๕๔  ข้อที่  ๖๕ 
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ข้อควำมใหม่ ๒.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมูบ่้ำน   

หมูท่ี่ ๑๑  จ ำนวน  ๒๗๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ

ภำยในหมูบ่้ำน หมูท่ี่ ๑๑   บ้ำนทองส ำรำญ  สำยรอบบ้ำนลงล ำหว้ยหมำ

ตำย ช่วงที่ ๑ ขนำดกว้ำง ๐.๓๐ เมตร ลกึ ๐.๕๐ เมตร ยำว ๕๘ เมตร ตำม

แบบมำตรฐำนงำนทำง ส ำหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่  ทช.-๕-

๓๐๑ ชนิด ข ๓๐  ช่วงที่ ๒ วำงท่อระบำยน้ ำชนิดกลม ขนำด ๐.๔๐ X 

๑.๐๐  เมตร ยำว  ๔๓  เมตร พรอ้มบ่อพักและฝำปิดตระแกรงเหล็ก 

จ ำนวน ๔ บ่อ ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง ส ำหรับองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น เลขที่  ทช.-๕-๑๐๑ เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้ำที่  ๑๕๔  ข้อที่  ๖๕ 

-เปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จงจ่ำยขำดเงิน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

สมัยสำมัญที่  ๑/๒๕๖๔  ครั้งที่  ๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน  งบลงทุน  ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง 

ข้อควำมเดิม ๑.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบผลิตน้ ำประปำ แบบ

ผวิดินขนำดใหญ่มำก หมูท่ี่ ๑  บ้ำนบัวพักเกวียน โดยกำรเปลี่ยนเครื่องสูบ

น้ ำดิบ น้ ำดี ประตูน้ ำ มำตรวัดน้ ำ ท่อกรองน้ ำ ตำมรำยละเอียดที่ อบต.

กวำงโจนก ำหนด ตำมแบบมำตรฐำนส ำนักจัดกำรบริหำรน้ ำ กรมทรัพยำกร

น้ ำ เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับ

ที่ ๒/๒๕๖๕ หนำ้ที่ ๑๕๓  ที ่๕๓ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หนำ้ที่ ๑๕๓    ที่ ๕๓ 

 ข้อควำมใหม่ ๑.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบผลิตน้ ำประปำ แบบ

ผวิดินขนำดใหญ่มำก หมูท่ี่ ๑  บ้ำนบัวพักเกวียน โดยกำรเปลี่ยนเครื่องสูบ

น้ ำดิบ น้ ำดี ประตูน้ ำ พร้อมตู้ควบคุม ระบบจ่ำยสำรละลำย ครอรีน พรอ้ม

ขยำยเขตท่อสง่น้ ำภำยในหมู่บ้ำนมคีวำมยำวไม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐  เมตร ตำม

รำยละเอียดที่ อบต.กวำงโจนก ำหนด ตำมแบบมำตรฐำนส ำนักจัดกำร

บริหำรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ  เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หนำ้ที่ ๑๕๓  ที่ ๕๓ 
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นายทศพร  แผ่นทอง 

ประธาน ในที่ประชุม      -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือมีขอ้สงสัย 

เกี่ยวกับการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง ครั้งนี้ หรอืไม่... 
 

   นางสาวนันทนา  ดาวชว่ย 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  

๘  จ ำนวน  ๒๓๓,๐๐๐  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสำยโนนตุ่น – บ้ำนใหม่เทพประทำน  หมู่ที่ ๘ บ้ำนโนนตุน่  ขนำด

กว้ำง ๔.๐๐  เมตร  ยำว  ๑๑๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร ซึ่งในปัจจุบัน ไม่

สามารถใช้การได้เท่าที่ควร  เป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  

และมตทิี่ประชุมของหมู่บ้าน เรื่องของการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง จาก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปลี่ยนแปลงเป็น โครงกำร

ปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำนโดยกำรเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  

๘ จ ำนวน ๒๓๓,๐๐๐  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต  

สำยรอบบ้ำน  หมู่ที่ ๘  บ้ำนโนนตุ่น ผวิจรำจรกว้ำง  ๔  เมตร  ยำว  ๑๙๒   

เมตร  หนำ  ๐.๐๔  เมตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรในการขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 

   นางฐิตพิร  แก้วพูล 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ -โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ ๑๑  จ ำนวน  

๒๗๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 

๑๑   บ้ำนทองส ำรำญ  สำยรอบบ้ำนลงล ำหว้ยหมำตำย ช่วงที่ ๑ ขนำด

กว้ำง ๐.๓๐ เมตร ลกึ ๐.๕๐ เมตร ยำว ๕๘ เมตร ขอเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจง 

เป็นข้อควำมใหม่ ดังนี้ โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมูบ่้ำน   หมู่

ที่ ๑๑  จ ำนวน  ๒๗๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ

ภำยในหมูบ่้ำน หมูท่ี่ ๑๑  บ้ำนทองส ำรำญ  สำยรอบบ้ำนลงล ำหว้ยหมำ

ตำย ช่วงที่ ๑ ขนำดกว้ำง ๐.๓๐ เมตร ลกึ ๐.๕๐ เมตร ยำว ๕๘ เมตร จึง

เรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   -โครงกำรปรับปรุงระบบผลิตน้ ำประปำ แบบผวิดินขนำดใหญ่มำก 

หมูท่ี่ ๑  บ้ำนบัวพักเกวียน โดยกำรเปลี่ยนเครื่องสูบน้ ำดิบ น้ ำดี ประตูน้ ำ 

มำตรวัดน้ ำ ท่อกรองน้ ำ ตำมรำยละเอียดที่ อบต.กวำงโจน  ก ำหนด ซึ่ง

รำยละเอียดยังไม่เป็นไปตำมถูกต้องของระบบประปำหมู่บ้ำน จึงขอ

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงเพื่อให้เป็นไปตำมควำมถูกต้อง และควำมสมบูรณ์ของ
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ของระบบประปำ ดังนี ้เป็นโครงกำรปรับปรุงระบบผลติน้ ำประปำ แบบผวิ

ดินขนำดใหญ่มำก หมูท่ี่ ๑  บ้ำนบัวพักเกวียน โดยกำรเปลี่ยนเครื่องสูบน้ ำ

ดิบ น้ ำดี ประตูน้ ำ พรอ้มตูค้วบคุม ระบบจำ่ยสำรละลำย ครอรีน พร้อม

ขยำยเขตท่อสง่น้ ำภำยในหมู่บ้ำนมคีวำมยำวไม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐  เมตร 

เพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  ได้พิจำรณำเห็นชอบในกำร

เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงต่อไป  

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธาน สภา ฯ  -เชญิส านักปลัด ช้ีแจงในการเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง ขอเชญิ 

   

นางสาวล าไพ  ทีดินด า 

หัวหนา้ส านักปลัด -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขอองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวด

ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

รายจ่ายจ าแนกตามหนว่ยงาน หน่วยงานส านักปลัด   แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ข้อความเดิม 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 

จัดซื้อครุภัณฑด์ับเพลิง จ านวน  107,600  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว้ข้อต่อขนาด 2.5 นิว้  

จ านวน 2 เส้นๆละ 12,000  บาท เป็นเงนิ  24,000  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิว้ข้อตอ่ขนาด 2.5 นิว้  

จ านวน 2 เส้นๆละ  13,000  บาท เป็นเงิน  26,000  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ถังดับเพลิง  ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์  

จ านวน  10  ถังๆละ  1,800  บาท  เป็นเงนิ  18,000  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้น้ ายาโฟมดับเพลิง  ขนาด 20 ลิตร 

จ านวน  2 ถังๆละ  4,800  บาท  เป็นเงิน  9,600  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับได้ กึ่งล ากึ่งฝอย   

แบบด้ามปืน  1  หัวๆละ  30,000  บาท  เป็นเงนิ  30,000  บาท  
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ข้อความใหม่  งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ  วัสดุเครื่องดับเพลิง  

จ านวน  9,600  บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้น้ ายาโฟมดับเพลิง  ขนาด 20 

ลิตร จ านวน  2 ถังๆละ  4,800  บาท  เป็นเงิน  9,600  บาท   

จงึน าเรียนเพื่ออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงตอ่ไป 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธาน สภา ฯ  -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือมีขอ้สงสัย 

เกี่ยวกับการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง ครั้งนี้ หรอืไม่... ถ้าไม่มี 

จะขอมติที่ประชุมมจี านวนผู้เข้าประชุม    จ านวน  ๓๑  ท่าน 

 

ที่ประชุมเห็นชอบ    อนุมัต ิ  จ านวน  ๓๑  เสียง 

ไม่อนุมัต ิ จ านวน   -    เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    -   เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธาน สภา ฯ - ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีก หรอืไม่            

ขอเชญิครับ 
 

นางสาวกรรณกิาร ์ ดเิรกโภค 

รองปลัด อบต. -แจ้งเรื่องของกองสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรคคน 

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ จงึขอประชาสัมพันธ์ ใน 

ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ 

ผูใ้หญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป  
 

นายประจญ  รอดแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  -แจ้งขอสอบถามเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยขอใหจ้ัดเก็บให้ 

เป็นไปตามก าหนดด้วย  และถนนในบ่อขยะขอความอนุเคราะหใ์ห้ส่วนที่ 

เกี่ยวข้องได้ด าเนินการใหเ้พื่อให้ถนนใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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นายประยงค์  ประชามอญ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -แจ้งเรื่องในการก่อสร้างถนน และโครงการด้านโครงสรา้ง 

พืน้ฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อยากใหเ้ร่ง 

ด าเนนิงานด้วย เพราะจะเข้าในช่วงฤดูฝนแล้ว เกรงวา่จะด าเนนิการไม่ทัน  

จงึขอฝากด้วย 

นายโสภญิ  กันหาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ -ขอบคุณฝา่ยบริหารที่ใหค้วามส าคัญในการของบประมาณและ 

จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกวางโจนถึง

บ้านสวนอ้อย หมูท่ี่ ๙  จงึขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเจ้าหนา้ที่ทุกท่าน 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ฝากเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ในอนาคตด้วย  

เพราะทางสภา ฯ จะหมดวาระในอีกไม่กี่เดอืน จงึขอฝากเจา้หนา้ที่ ในทุกๆ 

ด้านด้วย ขอบคุณครับ 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ เรื่องที่ ๑. เรื่องการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าหนองตานา ซึ่ง 

เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง 

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ที่ได้ด าเนินการเป็นที่ 

เรียบร้อยแลว้ 

 เรื่องที่ ๒.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่ง 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้ด าเนินการเป็นบางสว่นแล้ว ส่วน 

โครงการที่ยังไม่ด าเนินการก็ขอให้ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตามความ 

เหมาะสมด้วย เพราะเกรงวา่จะเข้าช่วงฤดูฝน ก็ขอใหเ้ร่งรัดด าเนินการ ให้ 

แล้วเสร็จ  

เรื่องที่ ๓.เรื่องถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของต าบลกวางโจน ซึ่ง 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ

ในปีต่อไปแล้ว ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธาน สภา ฯ    -เชญิฝ่ายบริหาร ชีแ้จง ต่อไป 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต. -ขอจี้แจงในการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลกวางโจน ในการจัดเก็บช่วงนี ้เป็นฤดูฝนซึ่งได้ด าเนินการเป็นไป 

ตามแผนด าเนินการอยู่แลว้แตอ่าจจะเลื่อนเวลาจัดเก็บบ้างเพราะว่า 

ผลกระทบจากฝนฟ้าอากาศ จงึท าให้ล่าช้าบ้าง และในส่วนของปรับปรุง 

ถนนซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จะด าเนินการในปีงบประมาณนี้  

จงึขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้  ขอขอบคุณค่ะ 

 

นายสมบัติ  หมู่เมอืง 

รองนายก อบต.กวางโจน   

-ขอชี้แจงในการด าเนินการโครงการอุตสาหกรรมและการ 

โยธา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งได้

ด าเนนิการโครงการเป็นบางโครงการแล้ว ซึ่งได้ด าเนินการตามแผน

ด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อยู่แล้ว ซึ่งขอแจง้ให้ทุก

ท่านได้ทราบแล้ว  สว่นโครงการที่ยังไม่ด าเนินก็จะเร่งด าเนินงานตามหว้ง

ระยะเวลาตามก าหนดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นหลัก และตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนอยู่

แล้ว  และอีกเรื่องของการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของต าบล

กวางโจน ฝา่ยบริหารได้ประสานเจา้หน้าที่ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ในปีต่อไป เพือ่จัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ้งประชาชน

ที่ใชถ้นนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในการขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตรเพื่อความ

สะดวกสบายและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนจงึได้ส่ง

เรื่องของบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแลว้   และอีกเรื่องประปาหมู่ที่ ๑ ซึ่งได้

ด าเนนิการเป็นเบือ้งต้นแล้วในการจัดสรรน้ าและหาวิธีในการด าเนินการ ขุด

ลอก และได้จัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ่้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนของบ้านบัว

พักเกวียน  เป็นที่เรียบร้อยแลว้  ผลที่ได้ด าเนนิการคงจะเป็นประโยชน์ตอ่

การด ารงชีวติ มนี้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และเป็นการแก้ไขปัญหา

ระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืนตอ่ไป อกีเรื่องของถนนเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรที่ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้สอบถามว่าจะมีแผนด าเนนิงานในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหรอืไม่น้ัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล



22 
 

กวางโจนได้ด าเนินการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในการปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนในปีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้ คงจะได้ด าเนินการเมื่อได้

จัดสรรงบประมาณอีกไม่ช้านี้ จงึแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้

ประชาคมประชุมปรับปรุงแผนชุมชน ร่วมกับผูน้ าหมู่บ้านและพี่น้อง

ประชาชนในหมูข่องท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นหาปัญหาของหมูบ่้านและ

น าปัญหามาแก้ไขปัญหาของแต่ละหมู่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาตามความ

ต้องการของพี่นอ้งประชาชนอย่างถูกจุดถูกกับความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักของการแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

นายชลอ  บุญเพ็ง 

ปลัด อบต.กวางโจน -เรื่องการปิดสถานศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการปิดศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ดังนี้ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน 

ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๗๘๓  ลงวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔  ประชุม

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา  2019  (COVID-19)  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔  ในวันที่   ๑๖  เมษายน  

๒๕๖๔  เรื่อง  การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา  2019 (COVID-19)  ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน  ๒๕๖๔  

โดยการปรับระดับของพืน้ที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  และการ

ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค  ได้มีมติ  ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่

ของโรงเรียนและสถาบันการศกึษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใดๆ  ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็น

จ านวนมาก  ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค  เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อความช่วยเหลือ  

อุปการะ  หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๗๙๘ ลงวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๔  

จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมี

การเปลี่ยนแปลง  นัน้ 
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เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  

๖  แห่ง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และลดความเสี่ยงใน

การติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  

(COVID-19)  ระลอกใหม่ เดือน เมษายน  ๒๕๖๔  รวมถึ งให้ครู ใน

สถานศกึษาได้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานศกึษาของตนเอง  จึง

ขอหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๖  แห่ง  ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ดังนี ้ 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพักเกวียน 

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง 

๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจ าปา 

๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฝอืแฝง 

๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์ 

๖.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์สามัคคี 

ทั้ งนี้  ตั้ งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลง  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 - เรื่องที่ ๒ เรื่องประปาผิวดินของหมู่ที่ ๑ ซึ่งได้ด าเนินการเปิดทาง

น้ าเพื่อให้น้ าผิวดินเป็นเบื้องต้นแล้ว ขอบคุณกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่ร่วม

ด าเนินการในส่วนนี้ และเรื่องแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  นั้น โดยการใช้งบกลางเพื่อใช้ในการจัดซึง้ถังเพื่อกักเก็บน้ า

เพื่อแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นแล้ว และพร้อมที่จะดูแลประชาชน ความเดือดร้อน

ของประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้ส ารวจ

ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อรายงาน และหาทางแก้ไข

ปัญหาต่อไป    

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

ประธาน  สภา ฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่องอื่นๆ ที่ 

เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ (ใหเ้วลา)  ถ้าไม่มี....  

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมใน.....ครั้งนี้   ขอปิดประชุม 

  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๕๐ น.  

   ชลอ  บุญเพ็ง 

 (นายชลอ  บุญเพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

             (ลงช่ือ)..........นายเจรญิ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายเจริญ  กองศรี)                                    

          (ลงช่ือ)………นายสมพิศ  ผมเวียง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                    (นายสมพิศ  ผมเวียง)        

         (ลงช่ือ).........นายบุญยัง  โพธิ์พรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 

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

                             (นางกานดา  บุญค าภา)    

 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยวสิามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๔ ครั้งที ่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 

                    (ลงช่ือ)  ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  ผู้รับรองบันทึกการประชุม 

    (นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันศุกร์  ที่  ๒๓  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 


