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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครัง้ที่ ๓ 

ประจ าป ี๒๕๖๒ 

วันอังคาร  ที่ ๒๗  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทนุส ารองเงนิสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
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ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว๑๔                                                        ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

                                                                                  ต ำบลกวำงโจน  อ ำเภอภูเขียว  

                                                   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

             ๒๒  สิงหำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  สมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓  

เรียน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

สิ่งที่สง่มำด้วย  ๑.ระเบียบวำระกำรประชุม     จ ำนวน     ๑     แผน่ 

  ๒.ประกำศก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ   จ ำนวน     ๑  แผ่น 

๓.บันทึกกำรประชุมครั้งที่แล้ว     จ ำนวน     ๑     ชุด 

  ๔.รำยละเอียดโครงกำรจ่ำยเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม  จ ำนวน     ๑     เล่ม 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ ที่ ๑/๒๕๖๒  

ครั้งที่  ๓  ประจ ำปี ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๓– ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๖๒  เพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่     

ที่ตอ้งขอมตทิี่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน   และให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยและให้

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นัน้  

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงเรียนท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำ ในวันอังคำร   

ที่ ๒๗  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพจิำรณำเข้ำร่วมต่อไป 

 
 

         ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                                                            ธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์ 

       (นำยธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

                                            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

 

-กิจกำรสภำ 

โทร. ๐-๔๔๐๕๖๐๓๑-๒  

      “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒  คร้ังท่ี ๓ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันอังคาร  ที่  ๒๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่อง  ประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบ 

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

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

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

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ระเบียบวำระที่  ๓ เรื่อง  เรื่องกระทู้ถำม 

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

ระเบียบวำระที่  ๔ เรื่อง แจง้เพื่อทรำบ 

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

ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจำรณำ/เพื่อทรำบ  

๑.เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติจำ่ยเงินทุนส ำรองเงนิสะสม   

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     

ระเบียบวำระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

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

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

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัย สมัย ๓/๒๕๖๒  คร้ังท่ี  ๓ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  ๒๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ 1 ลา 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ 2 สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 2 ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 3 พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมูท่ี่ 3 ลา 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ 4 แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 4 ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๐ นายวรวุฒิ  โคตรภูเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 5 ลา 

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 5 สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ 6 สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ 7 สมัย  พลธานี 

๑๕ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ 8 บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๖ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ 8 นันทนา  ดาวช่วย 

๑๗ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ 9 สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๘ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 9 โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๙ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ 10 สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๐ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ 10 ประยูร  บุสธรรม 

๒๑ นางฐิตพิร   แก้วพลู ส. อบต.หมูท่ี่ 11 ฐิติพร   แก้วพลู 

๒๒ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ 11 กานดา  บุญค าภา 

๒๓ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ 12 สียา  มีแก้ว 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๔ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ 12 ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๕ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ทศพร  แผน่ทอง 

๒๖ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ 13 ประยงค์  ประชามอญ 

๒๗ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ณเรศน์  ถารี 

๒๘ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ 14 ส าเรยีง  เชือ้อ่อน 

๒๙ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ 15 ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๐ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ 15 เมตร  นิลบรรพต 

๓๑ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ 16 จริะ  ดาโสม 

๓๒ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ 16 พินจิ  อุปมัย 

๓๓ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ 17 สุเวช  เกิดมงคล 

๓๔ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ 18 บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๕ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ 18 สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๖ นายบุญปัน  มามีสุข เลขานุการสภาฯ บุญปัน  มามีสุข 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑    

๒    
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมู่เมอืง รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาสี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

๕ น.ส.กรรณิการ์  ดิเรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

6 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผอ.กองช่าง บรรจง  แพรชัยภูมิ 

7 นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

๘ นายโกสินทร์  บุตะเขียว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๙ น.ส.ล าไพ  ทีดินด า หัวหน้าส านักปลัด ล าไพ  ทีดินด า 

๑๐ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 

-เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

กวางโจน  มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมประชุม

พร้อมทั้งได้เวลาก าหนดการนายบุญปัน  มามีสุข เลขานุการ

สภาฯ ใดใ้ห้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุม

พร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามระเบียบ

วาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายธีระศักดิ์ ภญิโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     ต าบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/256๒  ครั้งที่ 

๓ วันอังคาร ที่   2๗ สิงหาคม  256๒   และมี

สมาชิกสภา แจ้งเรื่องขอลากิจ จ านวน ๓ คน   
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

นายธีระศักดิ์ ภญิโญยงค์    -ประธานสภาอบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.      สมาชิกาสภาบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม 256๒  

ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความใน

รายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  
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นายสมัย  พลธานี     เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ที่  

ส.อบต.หมู่ที่ ๗     เคารพให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข  

ข้อความที่ตกหล่นหรือหรือข้อความไม่ถูกต้องไปที

ละหน้าในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไข  

นายธีระศักดิ์  ภญิโญยงค์     

ประธานสภาฯ      ข้อความให้ถูกต้องแล้วจึงขอมตทิี่ประชุม 

สภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๓/256๒ ครั้งที่ ๒  เมื่อวัน

พุธ  ที ่ ๒๑ สิงหาคม  256๒ โปรดยกมอื 

   

ที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      มีท่านใดมีเรื่องอะไรที่แจง้ให้ทราบเชญิ 

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม      -  ไม่ม ี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  

 

นายธีระศักดิ์  ภิญโญยงค์    ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทาง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ผูบ้ริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 

หรอืไม่ 
 

ที่ประชุม      -  ไม่ม ี - 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     
ประธานสภา อบต.กวางโจน                      ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติ

จำ่ยเงินทุนส ำรองเงนิสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

นางพูมใจ  ประทุมค า    เรียน ท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา 

กวางโจน นายก อบต.กวางโจน  อบต.ทุกท่าน ดิฉันนางพูมใจ ประทุมค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ชี้แจง

รายละเอียดของเงินทุนส ารองเงินสะสมของปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒ ว่ามีจ านวนเท่าใด สามารถ

ใช้ เงินสะสมได้ จ านวนเท่ าใด     ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๘๙   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงิน

สะสมได้ไม่เกินร้อยละ สี่สิบของงบประมาณรายจา่ย

เพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการสังคมและชุมชน หรือกิจการที่เป็น

การเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

กิจการที่จัดท าขึ้นเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของ

ประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
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(๒)  ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม

ระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมแลว้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้

ผูกพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ

ใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป   ทั้งนีใ้ห้องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมียอดเงนิสะสมคงเหลอืเพียง

พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มสีา

ธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จา่ยเงนิสะสมให้ค านึงถึง 

ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบ

กับ หนังสอื ดว่นที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.2/ว 7272  

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  เรื่อง แนวทางการใช้

จา่ยเงนิสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรา้งความ

เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตามมติ

คณะรัฐมนตร ีเมอืวันที่ 28 พฤศจกิายน 2560 

และ หนังสือ ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0512 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิก

จา่ยเงนิตามแนวทางการใช้จา่ยเงนิสะสมขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน

การสรา้งความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น

แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหก้ารใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบของทางราชการโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น 
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ส าคัญ ตามหลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงนิสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  ก่อนจะน าเงินสะสม

ตามจ านวน ไปใช้ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นควร

ส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังตอ่ไป 

1. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณ

จากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่ น 

ประมาณหกเดือน อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ว 0512 ลงวันที่ 29 มกราคม 

2561  หากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น

พิ จารณาแล้วเห็นว่า มี รายรับขององค์กร

ปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพี ยงพอและคาดว่า

สามารถใช้จ่ าย เงินกรณี ดั งกล่ าวได้ถึ งสิ้ น

ปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็

สามารถพิจารณาส ารองเงินเดือนได้ตามฐานะ

การคลัง 

2. ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน 

เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและ

ผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ

หรอืได้รับการจัดสรรลา่ช้าประมาณสามเดือน 

3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณะภัย โดยส ารองไว้

ประมาณร้อนละสิบของยอดวงเงินสะสม

คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 1และ 2 

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุน

ส ารองเงินสะสมของ อบต.กวางโจนมียอดเงินทุน

ส ารองเงินสะสม ณ ๕ สิงหาคม 256๒ จ านวน

เงิ น ทุ น  ๑ ๙ ,๗ ๕ ๙ ,๒ ๘ ๘ .๒ ๙  บ า ท  เกิ น 

๙,๑๙๒,๐๘๘.๒๙ บาท  ส ารองไว้จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

ส่วนหนึ่ง  งบประมาณสามารถจ่ายได้ 
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๖,๓๓๓,๐๐๐ บาท  รวม  ๒๑  โครงการ ตาม

แผ น งาน อุ ต ส าห ก ร รม แล ะก าร โย ธ า  ต าม

รายละเอียดที่แจกใหทุ้กท่านแลว้ 

 นายทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -ขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ที่เอาใจ

ใส่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อจัดสรร

งบประมาณในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ปี 

๒๕๖๒ และเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้รับแจง้ว่าจะ

มีแนวโน้มในการเลื่อนการเลือกตั้งไปอีก  

นายสงกรานต์  ธารารักษ์ 

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๔  -ขอบ คุ ณ คณ ะผู้ บ ริ ห ารที่ ได้ จั ด ส รร

งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ขอบคุณครับ 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -ขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ที่ ได้

จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ และอีกเรื่องเป็นเรื่อง

ของการปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในช่วงนี ้

ของฝากเรื่องนี้ดว้ย 

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง   -ขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ใน

เรื่องรายละเอียดจ่าย เงินทุ นส ารองเงินสะสม 

ประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารได้

แจ้งรายละเอียด ให้ทราบไปแล้วนั้น ในส่วนของ ปร.

๔  ปร. ๕  ก็ประมาณการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ ว 

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้ท า

ความเข้าใจแล้ว จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ที่ประชุม     - รับทราบ - 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ตามที่ท่านนายก ได้ช้ีแจงรายละเอียด

โครงการที่ขออนุมัติจ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้นมีสมาชิกท่าน

ใดจะสอบถามหรอืไม่ ก่อนที่จะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ

ต่อไป.....  ถ้าไม่มีจะขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณา

อนุมัตจิ่ายขาดเงนิสะสม จ านวนทั้งสิน้ ๒๑โครงการ 

(รายละเอียดตามเอกสาร) เป็นเงินทั้งสิน้  

๖,๓๓๓,๐๐๐ บาท  

 

 

รอเอกสาร 

 

 

มตทิี่ประชุม  -ที่ประชุม มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติ

จำ่ยเงินทุนส ำรองเงนิสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ

ประชาชน จ านวน  ๒๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

๖,๓๓๓,๐๐๐ บาท   

อนุมัต ิ  จ านวน  3๒  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  จ านวน    –   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    ๑  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์        

ประธาน สภา อบต.กวางโจน  -ขอเชิญท่านสมาชิก  แจ้งในระเบียบวาระที่ 

๖ ในเรื่องอื่น ๆ   
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นายบุญยัง  โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และชื่นชมใน

ความตั้งใจในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และเรื่องการ

ของบประมาณในการท าแอลฟัล ฯทับคอนกรีต 

(ถนนลาดยาง) ขอทราบรายละเอียดว่าจะด าเนินการ

ด าเนินการอย่างไร จะตั้งงบประมาณไว้ประมาณ

เท่าไรในการด าเนินการ  

นายประยงค์  ประชามอญ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -ข อ บ คุ ณ ค ณ ะผู้ บ ริ ห า ร  ที่ เล็ ง เห็ น

ความส าคัญในการพัฒนาทุกๆ ด้าน  และเรื่องของ

การลงมติ การงดออกเสียง อยากทราบแนวทางการ

ปฏิบัติ  

 นำงพูมใจ   ประทุมค ำ 

นำยก อบต.กวำงโจน  -ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำ ทุกท่ำน ในกำร

พัฒนำในทุก ๆ ด้ำน ทุก ๆส่วน ก็ล้วนเป็นส่วนที่

ส ำคัญกำรกำรรว่มแรงร่วมใจในพัฒนำ ปัญหำควำม

เดือดร้อนของประชำชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำร

แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน แต่สิ่งส ำคัญอีกอย่ำง ก็

ต้องมีกำรประชุม กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่ง

ทำงหมู่บ้ำน ผู้น ำได้ให้ควำมส ำคัญอยู่แล้ว อยำกให้

สมำชิกทุกท่ำนได้เล็งเห็นกำรจัดท ำแผนนี้เป็นสิ่งที่

ส ำคัญด้วย  ไม่ว่ำจะเป็นแผนชุมชน แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นปัจจัยเป็น

หัวใจในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
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นำยบรรจง  แพรชัยภูมิ 

ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง   -กำรท ำโครงกำรถนนลำดยำงทับคอนกรีต 

มำกหรือน้อยก็สำมำรถท ำได้  แต่อยำกให้ท่ำน

สมำชิกหมู่ที่ต้องกำร ปัญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน ก็ขอให้มีในแผนพัฒนำท้องถิ่ น (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้วย จะท ำปีไหนก็ต้องบรรจุในแผน

ด้วย  ส่วนเรื่องรำคำประมำณตำรำงเมตรละ ๒๔๓ 

บำท 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์        

ประธาน สภา อบต.กวางโจน  -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรือไม่ 

ถ้า ไม่มี  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม ใน

วันนี ้ถ้าไม่มีเรื่องที่จะซักถาม  ขอปิดประชุม   

  

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๐ น.  

 

บุญปัน  มามีสุข 

(นายบุญปัน  มามีสุข) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
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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  ๓/256๒ ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 256๒ 

      
 

 

                    (ลงช่ือ)     นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกการประชุม 

                                                 (นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันอังคาร  ที่ ๒๗  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 


