
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 

ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 
วันจันทร์ที่  12  กุมภาพันธ์   2561  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1. นายอรรถศิลป์  รู้มาก    ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
2. นายทองศุกร์  ขจรจิตติ์    รองประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นายธีรวุฒ ิ ลือหาร    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 1 
4. นายฤทธิ์ชัย  มีข้าว    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 1 
5. นายสนิท  การเก่ง    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 2 
6. นายบุญน า  วิบูลสมบัติ   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 3 
7. นายจันทร์ติ๊บ  มีข้าว    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 3 
8. นายสุค า  อุ่นแอบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 
9. นายณัฐกรณ์  รัตนศักดิ์สิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 
10. นายวาลันท์  เยินยุบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
11. นายบุญทัด  โมงยาม    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
12. นายจันทร์  เอะอะ    สมาชิกสภา อบต. ทุง่กว๋าว หมู่ที่ 6 
13. นายณรงค์ชัย จริงมาก    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 
14. นายณรงค์  มะณีทะนัน   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7  
15. นายสง่า  จารุวรรณรัตน์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7  
16. นางวิรวัลย ์ โกวฤทธิ์    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8  
17. นายสุภัทร  สมนึก    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 
18. นายส าภาส  พิมพ์วงษ์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 9  
19. นายเพลิน  อนุจร    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
20. นางนพวรรณ นิวันติ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
21. นายชัยสิทธิ์  ใจช่วย    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 11 
22. นายนิวัตร  เถาจันทร์ต๊ะ   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
23. นายไชยยา  สิริภานุวงค ์  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
24. นายทนงศักดิ์ ถุงจันทร์    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 
25. นายณัฐวุฒิ  ถือคุณ    เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นางสาวกัลยาณ ี จะโต  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 2 (ลากิจ) 

  2. นายทองค า  มะนุภา  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่12 (ลากิจ)  
  3. นายศุภกิตติ์  การดี  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที1่4 (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายนวพล  จะงาม  นายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
2. นายสุค า  สมนึก  รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นายสนิท  หงษ์คอย รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
4. นางสาวจิดาภา สอดสี  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
5. นางจุรีรัตน์  อินทิยศ  รองปลัด อบต.ทุ่งกว๋าว รักษาราชการแทนปลัด  

อบต.ทุ่งกว๋าว 
6. นายคุณาวุฒิ  ค าลือสาย ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางดวงพร  ใจละออ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายพิเชษฐ์  จริยงามวงค์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นางศิริเนตร  เยาวขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  นางดวงฤทัย  ท้าวไชยยา ผู้ช่วยเหลืองานสภาฯ         
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวเข้าห้องประชุม  และเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่านวันนี้มีสมาชิกลาจ านวน  3 ท่าน  คือ  
   1. นางสาวกัลยาณ ี จะโต   ส.อบต. หมู่ที่ 2 
   2. นายทองค า  มะนุภา  ส.อบต. หมู่ที่ 12 
   3. นายศุภกิตติ์  การดี  ส.อบต. หมู่ที่ 14 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้แนบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมซึ่งเป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  สมาชิกทุกท่าน    
คงได้อ่านล่วงหน้าแล้ว  ผมขอให้เวลาสมาชิกอีกสิบนาที   เพ่ือทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  ถ้าหากมีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใดก็ขอเชิญยกมือขอแก้ไขได้ 
 
ประธานสภาฯ  บัดนี้ได้เวลาแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่ 
  
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือหรือเพ่ิมเติมในส่วนใดอีก  ผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย 
 
ที่ประชุม  มีมติรับรอง  24  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
ครั้งที่ 1/2561  จ านวน  24 เสียง 
 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

การยื่นกระทู้ถามต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 92  และ ข้อ 94  โดยเคร่งครัด  ในวันนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด  
ดังนั้นจึงผ่านระเบียบวาระนี้ไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาจึงขอเข้าสู่วาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น 

 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)   

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
   ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง 

ปฏิบัติซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ

ได้รับ 
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 

/(7)... 
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(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภา 

ท้องถิ่นมอบหมาย 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือ 

อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น     
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
   ตามท่ีผมได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่  
  
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ประชุมครั้งนี้ 
 
นายฤทธิ์ชัยฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายฤทธิ์ชัย  มีข้าว ส.อบต. หมู่ที่ 1  ผมขอเสนอ         
นายณฐัวุฒิ  ถือคุณ  ส.อบต.หมู่ที่ 9  เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   

   ผู้รับรอง  1. นายไชยยา ศิริภานุวงค ์ ส.อบต. หมู่ที่ 13 
     2. นายบุญทัด โมงยาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ 
 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 

 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก  ถือว่า นายณัฐวุฒิ  ถือคุณ  ส.อบต.       
หมู่ที่ 9  เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวฯ  และขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ปฏิบัติหน้าทีด่้วยครับ 
 

5.2 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  และก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 

 
เลขานุการสภาฯ        เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 1 ข้อ11 (3) ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   

/กับให้... 
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กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  โดยประกอบกับ
ข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาที่ประชุมสภาท้องถิ่น  และในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี
นั้นให้ก าหนดได้ตั้งแต่สองสมัย แต่ไม่เกินสี่สมัย  ส าหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องก็มีเท่านี้ครับ  ต่อไปขอเชิญสมาชิก
เสนอเลยครับ 

 

นายบุญน าฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ   ส.อบต. หมู่ที่  3  ขอเสนอ    
สองสมัยครับ  
 

ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรองด้วยครับ  
 

ผู้รับรอง             1. นายณรงค์ชัย จริงมาก  ส.อบต.หมู่ที่ 6   
2. นายณัฐกรณ์ รัตนศักดิ์สิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม           ไม่มี 

 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าวมจี านวนสองสมัย  
 
ที่ประชุม        รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ     ต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอว่าแต่ละสมัยจะเริ่มประชุมเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน 
 
นายสุภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุภัทร  สมนึก  ส.อบต. หมู่ที่  8 สมัยที่  1           
ได้ก าหนดไว้แล้ว  คือวันที่  1 กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561  โดยมีก าหนด 15 วัน      
และสมัยที่สองขอเสนอ ให้ก าหนดตั้งแต่วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  28  สิงหาคม  2561  โดยมี
ก าหนด 15 วัน ครับ 
 

ประธานสภาฯ       ขอผู้รับรองครับ 
 
ผู้รับรอง              1. นายบุญทัด  โมงยาม   ส.อบต. หมู่ที่ 5  

2. นายส าภาส  พิมพ์วงษ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
ที่ประชุม           ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ก็เป็นอันว่าสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ ประจ าปี 2561  มีสองสมัยโดยแต่ละสมัยมีก าหนด  15  วัน 

/สมัยที่ 1... 
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- สมัยที่หนึ่ง  ในเดือนกุมภาพันธ์   ตั้งแต่วันที่  1  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2561    
- สมัยที่สอง   ในเดือนสิงหาคม   ตั้งแต่วันที่  14  ถึงวันที่  28  สิงหาคม  2561 
   

ที่ประชุม        รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ      ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  
 
นายบุญน าฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญน า   วิบูลสมบัติ  ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอ
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2562   โดยมีก าหนด  15 วันครับ 
 
ประธานสภาฯ      ขอผู้รับรองด้วย 
 
ผู้รับรอง             1. นายสนิท  การเก่ง       ส.อบต. หมู่ที ่2   

2. นายสุภัทร  สมนึก  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
ที่ประชุม           ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกเป็นอันว่าสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
คือวันที่ 1 ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562  โดยมีก าหนด  15 วัน 
 
ที่ประชุม           รับทราบ 
 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมเพื่องานเกี่ยวกับด้านการบริการ 
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 
 
ประธานสภาฯ             ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง 
 
นายกฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสม  ต้องให้ความส าคัญกับโครงการที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่และการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้
ทาง อบต.ทุ่งกว๋าวมีความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ืองานเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  

 
 

/หรือกิจการ... 
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หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที ่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต าบลทุ่งกว๋าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านป่าเวียง หมู่ที่ 11 ขนาดผิว   
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทุ่งกว๋าว (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ล าดับที่ 1 หนา้ 2 

 

2. งานซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 – บ้านปลายนา หมู่ 
ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 781 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,905 ตาราง
เมตรตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 1,900,000 บาท แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทุ่งกว๋าว (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ล าดับที่ 3    
หน้า 3 

 

3. งานซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 – บ้านป่าเวียง หมู่ที่  
11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,380 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,300,000 บาท แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทุ่งกว๋าว (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ล าดับที่ 2    
หน้า 2 
 
ประธานสภาฯ           ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
นายสนิทฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสนิท  การเก่ง  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ตามที่ผมได้ท าการ
ประชาคมชาวบ้านทุ่งข่วงมานั้น  ซึ่งชาวบ้านมีความต้องการระยะทางตั้งแต่ซอย 15 ถึงหัวสะพานบ้านทุ่งข่วง จึง
ขอให้ทางท่านนายกได้ไปชี้แจงให้กับชาวบ้านทุ่งข่วงให้ได้รับทราบและท าความเข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่ได้ระยะทาง
ตามท่ีประคมไว้    
 
นายกฯ   ในเรื่องนี้ผมรับปากว่าจะเข้าไปชี้แจงเหตุผลและท าความเข้าใจกับชาวบ้านทุ่งข่วงเอง 
 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
 
นายบุญน าฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมอยากสอบถาม
ว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งข่วง เชื่อมบ้านป่าเวียง หมู่ที่ 11 ระยะเวลาด าเนินการเหมือน
ถนนคอนกรีตผสมยางพาราหรือไม่ เพราะเป็นห่วงว่าจะเสร็จไม่ทันก าหนด 
 
นายกฯ   เรียนท่านสมาชิก ถนนสายนี้จะท าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะจะทนกว่าถนนที่
ผสมยางพารา และบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ใกล้แหล่งน้ า หากท าเป็นถนนคอนกรีตผสมยางพาราอาจท าให้ถนน
ทรุดได้   

/นายสนิทฯ... 
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นายสนิทฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายสนิท  การเก่ง  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมอยากสอบถามว่า
ส าหรับโครงการของบ้านทุ่งข่วง สามารถเปลี่ยนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนได้หรือไม่  และอยากให้ท่านนายกได้
ชี้แจงระเบียบในการใช้จ่ายเงินสะสมพร้อมทั้งได้ชี้แจงว่าตอนนี้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     
มีจ านวนเท่าไรและสามารถใช้ได้เท่าไหร่ครับ 
 

ประธานสภาฯ             ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกได้สอบถามเพ่ิมเติมด้วย 
 

นายกฯ                     เรียนท่านสมาชิกฯ ส าหรับการซ่อมแซมถนนก็ให้ทางก านัน ได้ท าหนังสือร้องเรียน     
เข้ามา เพ่ือทาง อบต.จะได้ด าเนินการแก้ไขหรือใช้งบปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป  ส่วนในเรื่องระเบียบและการใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นผมขอให้รองปลัด ซึ่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นผู้ชี้แจงแทน
ครับ 
 

ประธานสภาฯ             ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 
 
รองปลัดฯ                  เรียนท่านประธานสภาฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดร้ับอนุมัตจิากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1) ให้กระท าได้เฉพาะในกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ      
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรอืที่กฎหมายก าหนด   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมียอดเงินสะสมที่น าไปใช้บริหารได้ จ านวน   
11,129,876.90 บาท โดยกันไว้ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของบุคลกรจ านวน 2 เดือนและรายจ่ายประจ า        
ที่จ าเป็น ประมาณ 3 เดือน เป็นเงิน  6,425,376 บาท และกันไว้เพ่ือสาธารณภัยต่างๆ จ านวน 470,450.09 
บาท  ดังนั้นจึงอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้จ านวน  4,234,050.81 บาท  ซึ่งตามโครงการที่อาจใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้ 
 

ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านป่าเวียง หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 800,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.ทุ่งกว๋าว (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ล าดับที่ 1 หน้า 2 
   

2. งานซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 – บ้านปลายนา หมูที่ 7 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 781 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,905 ตารางเมตรตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,900,000 บาท แผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทุ่งกว๋าว (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ล าดับที่ 3 หน้า 3 

 
/3.งานซ่อมสร้างผิวจราจร... 
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3. งานซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 – บ้านป่าเวียง หมู่ที่  
11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,380 ตารางเมตรตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,300,000 บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทุ่งกว๋าว (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ล าดับที่ 2 หน้า 2 
 
ประธานสภาฯ          ตามท่ีทางรองปลัดได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                    ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกผมก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ืองานเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าวในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบ จ านวน  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ประธานสภาฯ           เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ืองานเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต าบลทุ่งกว๋าว จ านวน  24  เสียง 
 
ที่ประชุม                  รับทราบ 
 
นายฤทธิ์ชัยฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายฤทธิ์ชัย  มีข้าว ส.อบต. หมู่ที่ 1 ขณะนี้เวลา 12.00 น. 
แล้วผมเห็นว่าเราน่าจะพักการประชุมก่อนแล้วค่อยประชุมต่อในตอนบ่าย  เพราะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน
วาระต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสมาชิก หมู่ที่ 1 เสนอขอพักการประชุมสมาชิกเห็นชอบหรือไม่ 
 
ที่ประชุม       เห็นชอบ 
 
ประธานสภาฯ      เมื่อที่ประชุมเห็นชอบผมขอพักการประชุมและจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 13.00 น. 
 
ที่ประชุม              รับทราบ 
                                              

 
- พักประชุม  12.00 – 13.00 น.-  
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม 13.00 น.     
                                          

ประธานสภาฯ        ขณะนี้เวลา 13.00 น. ได้เวลาประชุมแล้วขอให้เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้า
ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ       เชิญสมาชิกเข้าประชุม 
 

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครั้งท่ี 4) จ านวน 2 รายการ 

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย) 
(2) ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบาย ซอยเข้า

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
 
ประธานสภาฯ             ขอเชิญท่านนายกฯ 
 
นายกฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้เสนอเรื่อง หมู่บ้าน/ชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยขยะอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดรวบรวมขยะอันตรายจากบ้านเรือนครบทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน ร้อยละ 100 และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการแยกขยะมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ 
ซึ่งผมได้ปรึกษากับกองสาธารณสุขจัดท าที่เก็บขยะอันตรายไว้แต่ละหมู่บ้าน แต่ต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ือ
ใช้จ่ายส าหรับจ่ายเป็นค่าที่เก็บที่รวบรวมขยะอันตราย  ซึ่งส าหรับระเบียบและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอน
ขอให้ทางรองปลัดเป็นผู้ชี้แจง ต่อไป   
 
ประธานสภาฯ              ขอเชิญรองปลัดฯ ครับ 
 
รองปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้อนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ไปแล้วนั้น และตามที่นายกได้ชี้แจงรายละเอียดไป บัดนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
(ครั้งที่ 4) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ที่เก็บรวบรวมขยะ
อันตราย) และครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบาย 
ซอยเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ซ่ึงรายละเอียดเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาแล้วดังนี้ 

 โอนเพิ่ม (กองสาธารณสุขฯ) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่เก็บรวบรวม
ขยะอันตราย จ านวน 15 อัน อันละ 8,000 บาท 

/งบประมาณก่อนโอน... 
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งบประมาณก่อนโอน                  0.00  บาท 
  โอนเพ่ิมครั้งนี ้     +  120,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน         120,000.00  บาท 
 

โอนลด (กองสาธารณสุขฯ) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

งบประมาณก่อนโอน         463,000.00  บาท 
โอนลดครั้งนี ้              -    120,000.00  บาท 

  งบประมาณหลังโอน         343,000.00  บาท 
 

 โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบาย ซอยเข้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7     

งบประมาณก่อนโอน                  0.00  บาท 
  โอนเพ่ิมครั้งนี ้     +  146,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน         146,000.00  บาท 
 
 

โอนลด (กองช่าง) 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
ชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าวัสดุ) ประเภทวัสดุก่อสร้าง 

งบประมาณก่อนโอน         372,038.00  บาท 
โอนลดครั้งนี ้              -   146,000.00  บาท 

  งบประมาณหลังโอน         226,038.00  บาท 
 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีรองปลัดฯ ได้ชี้แจงมาพร้อมทั้งสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาเอกสารแล้วนั้นมี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ          เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก ผมก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติการขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561   ครั้งที ่4 ในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม                 มมีติเห็นชอบอนุมัต ิ จ านวน  24 เสียง  ไม่อนุมัติ - เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ จ านวน 24  เสียง อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 
 

ที่ประชุม                 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ประธานสภาฯ         มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 
 

นายกฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้ครบวาระไปเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้นในวันนี้ผมจึงมีเรื่องมาชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ได้ทราบอยู่หลายเรื่อง  
ดังนี้ 

1. เรื่องค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตาม ม.35 ของ อบต.ทุ่งกว๋าว ซึ่งปัจจุบัน  
บุคลากรของ อบต.ทุ่งกว๋าวมีพนักงานทั้งสิ้น 24 คน รวมครู ผดด. จ านวน 5 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ/
ลูกจ้าง จ านวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่รวมเงินอุดหนุนอยู่ที่ร้อยละ 22.80 
ไม่รวมเงินอุดหนุนอยู่ที่ร้อยละ 53  
 

2. เรื่องโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 200,000 บาท  
โครงการที่ท าไปสามารถตอบโจทย์ของแต่ละหมู่บ้านได้มาน้อยแค่ไหน อาจสนองตอบความต้องการของแต่ละ
หมู่บ้านได้ไม่เต็มที่ แต่การท าถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรท าได้ครบเกือบทุกหมู่บ้านแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น รวมทั้งการแก้ไขถนนที่มีปัญหาที่สุด
คือ ถนน หมู่ที่ 7 ซึ่งในขณะนี้ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก 
 

3. ขอฝากแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ขอให้ด าเนินการเตรียม 
สถานที่ส าหรับขุดเจาะประปาไว้ด้วย โดยควรเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ไม่เป็นพ้ืนที่ป่า หรือหากเป็นที่ของ
เอกชน ก็ต้องท าเรื่องโอนให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้เรียบร้อย 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 8  รับทราบ  

4. แจ้ง หมู่ที่ 6 และ 7 เรื่องการด าเนินงานเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน ซึ่งทราบ 
มาว่ามีผลขาดทุน เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในจ านวนที่สูง ผมขอเสนอแนะว่าควรท าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพ่ือ
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า  โดยอาจน าเงินโครงการที่จัดสรรให้หมู่บ้านละ 200,000 บาท มาใช้ท าโครงการดังกล่าว 
เพราะหากติดโซล่าเซลล์จะท าให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นจ านวนมาก 
 

5. เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทุ่งกว๋าว จะเปิดท าการในวันที่ 1  
พฤษภาคม 2561 ซึ่งก่อนจะท าการเปิดทุกอย่างต้องเรียบร้อย ไม่ว่าเป็นเรื่องรถรับ-ส่ง นักเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ 
ซึ่งเรื่องนี้ขอฝากทางท่านรองปลัดได้ติดตามและด าเนินการให้เรียบร้อยด้วย 
 

6. เรื่องการจัดซื้อรถขยะ ตอนนี้ได้บริษัทที่จะท าสัญญาซื้อขายแล้ว คือ  
บริษัท ดับเบิลยู เอ็ม วูห์ลฮาเบนด์ จ ากัด ในราคา 2,091,000.00 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเรียก
บริษัทดังกล่าวมาท าสัญญาจ้างกับทาง อบต.ทุ่งกว๋าว ซึ่งหากได้รถมาเรียบร้อยแล้วเราอาจเริ่มเก็บขยะได้
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 และบ่อขยะทุกบ่อในแต่ละหมู่บ้านต้องกลบให้หมด 

/7.เรื่องการตั้งหน่วยกู้ชีพ... 
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7. เรื่องการตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ซึ่งจะมีการตั้งในปี 2562 และอาจมีการซื้อรถ 
ใหม่ เพื่อบริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว  
   8. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการ
เสริมสร้างและสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพ่ือสร้างจิตส านึกและเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว โดยตั้งขบวนพร้อมกัน        
ณ อบต.ทุ่งกว๋าว เวลา 08.00 น ส าหรับการแต่งกายใส่เสื้อสีเขียว และขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมโดย
พร้อมเพรียงกัน 

9. ขอแจ้งติดตามเรื่องใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ล าปาง ที่แจกให้กับทางผู้ใหญ่บ้านไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าฝึกอาชีพ 
ขอให้รวบรวมใบสมัครมาส่งที่ อบต.ด้วย 
   10. ด้วยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เปิดรับสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพ่ือให้ท าหน้าที่ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง จึงประสานขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ร่วมสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวด้วย 
 
ที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
นายบุญน าฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมขอขอบคุณ
ท่านนายกที่ได้ชี้แจงผลการท างานที่ผ่านมา และขอบคุณส าหรับการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ท าให้ต าบลทุ่งกว๋าว 
พัฒนาขึน้ และฝากทางท่านนายกช่วยพิจารณาถนนถนนของบ้านทุ่งแท่นด้วย หากมีการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง
ต่อไป 
 
นายสุภัทรฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุภัทร  สมนึก  ส.อบต. หมู่ที่ 8 ผมขอฝากสมาชิกทุก
ท่านเรื่องความสมัครสมานสามัคคีและให้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพราะเท่าที่ผ่านมาทางสมาชิกของเราไม่ให้
ความร่วมมือกันเท่าที่ควร จึงขอให้สมาชิกให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ด้วย 
 
ประธานสภาฯ          ผมขอแจ้งย้ าสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง ในเรื่องการเดินรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่จ าเป็นอย่าขาด 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
รองปลัดฯ           เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องโครงการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ให้เงินอุดหนุนส าหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี วงเงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาท 
เป็นเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  

 
/เห็นชอบ... 
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เห็นชอบการยกเลิกเง่ือนไขที่ก าหนดว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม และเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ
เพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถมาลงได้ ณ ที่ท าการ อบต.ทุ่งกว๋าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็น
ต้นมานั้น หากมีผู้มาลงทะเบียน ทาง อบต. จะประสานไปยังหมู่บ้านเพ่ือเข้าไปตรวจสอบและรับรองสถานะ
ของครัวเรือนให้เป็นไปตามแบบรับรองสถานะของครัวของครัวเรือน โดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน คือ ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับรอง ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมานั้นเป็นรายละเอียด     
ที่แจ้งคร่าวๆ เท่านั้น ส าหรับรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ สามารถมาดูหรือขอได้ที่นักพัฒนาชุมชน อบต.
ทุ่งกว๋าว จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบและประชาสัมพันธ์ทางหมู่บ้านด้วย 
  
ที่ประชุม           รับทราบ 
 
นายกฯ   เรียนสมาชิก หมู่ที่ 7 ขอสอบถามเรื่องการรื้อถอนป้ายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตรงจุด
บริเวณบ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ว่าทางหมู่ที่ 7 ได้ท าการขอมติที่ประชุมหมู่บ้านหรือยังเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 
นายณรงค์ฯ  เรียนท่านนายก ในเรื่องนี้ได้ท าประชาคมชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยที่ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ท าการรื้อถอนได้ ครับ  
    
รองสุค าฯ          เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องใบสมัครฝึกอาชีพของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งผมได้น าไปแจกให้ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านแล้ว และขอให้สมาชิกช่วยติดตาม      
ใบสมัครและน ามาส่งที่ อบต. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
  
ที่ประชุม           รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดมเีรื่องแจ้งให้ทีประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                 ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ       เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม              รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา   14.40.00 น 

 
               (ลงชื่อ)..........ณัฐวุฒิ   ถือคุณ............ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ) 
                          เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม   

เมื่อวันที่.........16..ก.พ...2561...................ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว       
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2561  มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วทุกประการ  จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)............ณัฐวุฒิ   ถือคุณ...........ประธานกรรมการ 
     (นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ) 

        สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 1 
 
 
 

(ลงชื่อ)...........ณัฐวุฒิ   ถือคุณ..........กรรมการ  
         (นายณัฐวุฒิ   ถือคุณน์) 

                                          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................-.......................กรรมการ  
          (นายศุภกิตติ์    การดี) 

                                       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
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 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ......21..มิ.ย.2561............
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561 
 
 
 

  (ลงชื่อ)............อรรถศิลป์   รู้มาก............ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
   (นายอรรถศิลป์   รู้มาก) 

           ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
************************* 

 
                     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕61  ระหว่างวันที่  1 - ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕61           
มีก าหนด  ๑๕ วัน  นั้น 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     
ตามข้อ ๓๓  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวจึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   16   กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

(นายอรรถศิลป์   รู้มาก) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 

 


