
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560 

วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์   2560  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1. นายอรรถศิลป์  รู้มาก    ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
2. นายทองศุกร์  ขจรจิตต์    รองประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นายฤทธิ์ชัย  มีข้าว    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 1 
4. นายสนิท  การเก่ง    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 2 
5. นางสาวกัลยาณี จะโต    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. นายบุญทัด  โมงยาม          สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5  
11. นายวาลันท์  เยินยุบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
12. นายจันทร์  เอะอะ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 
13. นายณรงค์ชัย จริงมาก    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 
14. นายสง่า  จารุวรรณรัตน์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
15. นายณรงค์  มะณีทะนัน   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
16. นายส าภาส  พิมพ์วงษ์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 9 
17. นายณัฐวุฒิ  ถือคุณ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 9 
18. นายเพลิน  อนุจร    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
19. นายชัยสิทธิ์  ใจช่วย    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 11 
20. นายนิวัตร  เถาจันทร์ต๊ะ   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
21. นายไชยยา  สิริภานุวงค ์  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
22. นายทนงศักดิ์ ถุงจันทร์    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 
23. นายถาวร  เครือฟู    เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 

 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นายธีรวุฒ ิ ลือหาร  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 1 (ลากิจ) 

  2. นางวิรวัลย ์ โกวฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 (ลากิจ)  
  3. นายสุภัทร  สมนึก    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 (ลากิจ) 
  4. นางนพวรรณ  นิวันติ  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 (ลากิจ) 
  5. นายทองค า  มะนุภา  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 (ลากิจ) 
  6. นายศุภกิตติ์  การดี  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 (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. นางสาวจินดา สอดสี  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 

  
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  นายถาวร    เครือฟู  เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว         
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวเข้าห้องประชุม  และเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี 1 สมาชิกทุกท่านวันนี้มีสมาชิกลาจ านวน  6 ท่าน  คือ  
   1. นายธีรวุฒ ิ ลือหาร   ส.อบต. หมู่ที่ 1 
   2. นายสุภัทร สมนึก  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
   3. นางวิรวัลย ์ โกวฤทธิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
   4. นางนพวรรณ นิวันติ  ส.อบต. หมู่ที่ 10 
   5. นายทองค า มะนุภา  ส.อบต. หมูที่ 12 
   6. นายศุภกิตติ์ การดี  ส.อบต. หมู่ที่ 14 

   เรื่องท่ี 2  ขอเชิญร่วมงานฉลองสรงน้ าพระธาตุ ณ วัดจ๋งเหนือ ในวันเสาร์ที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม  
2560  ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว  สมาชิกท่านใดจะท าการแก้ไขหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1    
ครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันจันทร์ ที่  30  มกราคม  2560  
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 /2560              
เมื่อวันจันทร์ ที่  30  มกราคม   2560  จ านวน 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง   ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
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 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560  และก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
 

ประธานสภาฯ             ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบในการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ที่ประชุมได้ทราบ  เพ่ือจะได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ถูกต้อง
ต่อไป 
 
เลขานุการสภาฯ        เรียนท่านประธานสภาฯ  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 1 ข้อ11 (3) ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  โดยประกอบกับข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาที่
ประชุมสภาท้องถิ่น  และในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีนั้นให้ก าหนดได้ตั้งแต่สองสมัย แต่ไม่เกินสี่
สมัย  ส าหรับระเบียบที่เก่ียวข้องก็มีเท่านี้ครับ  ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการต่อเลยครับ 
 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 

 
นายณัฐวุฒฯิ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ   ถือคุณ   ส.อบต. หมู่ที่  9  ขอเสนอ    
สองสมัยครับ  
 
ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรองด้วยครับ  
 
ผู้รับรอง             1. นายไชยยา สิริภานุวงค์  ส.อบต.หมู่ที่ 13   

2. นายฤทธิ์ชัย  มีข้าว   ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

/นายบุญทัด... 
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นายบุญทัดฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญทัด   โมงยาม   ส.อบต. หมู่ที่  5  ขอเสนอ    
สามสมัยครับ  
 
ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรองด้วยครับ  
 
ที่ประชุม           ไม่มี 

 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีท่านใดรับรองก็เป็นอันว่าสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว
มีจ านวนสองสมัย  
 
ที่ประชุม        รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ     ต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอว่าแต่ละสมัยจะประชุมเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน 
 
นายสุค าฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุค า  อุ่นแอบ  ส.อบต. หมู่ที่ 4 สมัยที่ 1  ได้ก าหนด
ไว้แล้ว  คือวันที่  1  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560  โดยมีก าหนด 15 วัน  และสมัยที่สองขอเสนอ ให้ก าหนด
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  โดยมีก าหนด 15 วัน ครับ 
 
ประธานสภาฯ       ขอผู้รับรองครับ 
 
ผู้รับรอง              1. นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ   ส.อบต. หมู่ที่ 9  

2. นายทนงศักดิ์   ถุงจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 14 
 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
ที่ประชุม           ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ก็เป็นอันว่าสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ ประจ าปี 2560  มีสองสมัยโดยแต่ละสมัยมีก าหนด  15  วัน   

- สมัยที่หนึ่ง  ในเดือนกุมภาพันธ์   ตั้งแต่วันที่  1  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560    
- สมัยที่สอง   ในเดือนสิงหาคม   ตั้งแต่วันที่  1  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2560 
   

ที่ประชุม        รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ      ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัย
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป  
 
 

 
/นายณรงค์ฯ... 
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นายณรงค์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณรงค์  มะณีทะนัน  ส.อบต. หมู่ที่ 7 ผมขอเสนอ
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2561   โดยมีก าหนด  15 วันครับ 
 
ประธานสภาฯ      ขอผู้รับรองด้วย 
 
ผู้รับรอง             1. นายสง่า      จารุวรรรรัตน์       ส.อบต. หมู่ที่ 7   

2. นายฤทธิ์ชัย      มีข้าว   ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
ที่ประชุม           ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกเป็นอันว่าสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
คือวันที่ 1 ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2561  โดยมีก าหนด  15 วัน 
 
ที่ประชุม           รับทราบ 
 

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 
  
ประธานสภาฯ             ขอเชิญท่านนายกฯ 
 
นายกฯ                  เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ผมขอให้ปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงแทนครับ 
 
ประธานสภาฯ              ขอเชิญปลัดฯ 
 
ปลัดฯ                       เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้อนุมัติข้อบัญญัติ   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้นแต่เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือรายจ่ายที่ต้ังจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 มาตั้งจ่ายในรายจ่ายใหม่ที่ไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากราษฎรมีความต้องการถนนเพ่ิมเติมจาก
ที่ได้รับอนุมัติ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนปลายนาวิทยา หมู่ที่ 7 ซ่ึงรายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
 
ประธานสภาฯ          ตามท่ีปลัดได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
นายบุญน าฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ  ส.อบต. หมู่ที่ 3 ตามท่ีท่าน
ปลัดได้ชี้แจงและได้พิจารณาตามเอกสารที่ขออนุมัติโอนงบประมาณนั้นผมก็เห็นด้วยครับ แต่ผมอยากถามว่า
งบประมาณท่ีขอโอนมานั้นน ามาจากงบประมาณในส่วนใดครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ได้ชี้แจงรายลเอียดของงบประมาณให้สมาชิกได้ทราบด้วย 
 
นายกฯ                 เรียนท่านประธานสภาฯ งบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายนั้นเป็นงบประมาณของหมู่บ้าน
ที่อนุมัติในข้อบัญญัติปี 60  ซึ่งทางหมู่บ้านได้ประชาคมมาเรียบร้อยแล้วครับ 
 
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
นายณัฐวุฒฯิ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ  ถือคุณ  ส.อบต. หมู่ที่ 9 ผมได้อ่านเอกสาร
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ ช่วยชี้แจงระเบียบให้สมาชิกได้
ทราบด้วยและผมอยากถามว่าจะจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้ได้หรือไม่เพราะดูแล้วงบประมาณที่โอนมานั้น
คงได้ไม่ครบระยะทางที่ควรจะเป็นเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนั้นมีหลายหมู่บ้านได้ใช้สัญจร 
 
ประธานสภาฯ         ในเรื่องระเบียบนั้นผมขอให้ปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อประกอบ
พิจารณาต่อไปและในส่วนของงบประมาณเพ่ิมเติมนั้นขอให้ทางนายกฯชี้แจงเพ่ิมเติมต่อไป 
 
ปลัดฯ                    เรียนท่านประธานสภาฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 ข้อ 27    
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้องก็มีเท่านี้
ครับ 
 
ประธานสภาฯ      ต่อไปขอเชิญนายกฯชี้แจงงบประมาณที่สมาชิกหมู่ 9 ได้สอบถาม 
 
นายกฯ                เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกหมู่ 9 ได้สอบถามว่าจะมีงบประมาณเพ่ิมเติม
จากที่ขอโอนหรือไม่ผมเห็นว่าเป็นความเห็นที่ดีแต่เนื่องจากขณะนี้เป็นต้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถน า
งบประมาณอ่ืนๆ มาโอนตั้งจ่ายได้ ถ้าจะเพ่ิมเติมก็คงจะเป็นปลายปีหรือได้มีการด าเนินการโครงการและมี
งบประมาณเหลือจ่ายก่อนถึงจะเพ่ิมเติมได้ หรือก็ต้องรอให้มีงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งจ่ายไว้จึงจะสามารถตั้ง
จ่ายเพิ่มเติมได ้
 
ประธานสภาฯ          ตามท่ีปลัดฯ และนายกฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมนั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ 
 
ที่ประชุม                   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ          เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก ผมก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติการขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560   ครั้งที ่2 ในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม                 มมีติเห็นชอบอนุมัต ิ จ านวน  21 เสียง  ไม่อนุมัติ - เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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ประธานสภาฯ         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ จ านวน 21  เสียง อนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 
 
ที่ประชุม                 รับทราบ 
 

5.3 การขออนุมัติใช้แบบแปลนก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
ประธานสภาฯ            เชิญนายกฯ  
 
นายกฯ                      เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ทางสภาฯได้อนุมัติให้มีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วนั้น  เมื่อการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 30 มกราคม
2560 ในวันนี้ก็เป็นการขออนุมัติใช้แบบแปลนที่ได้แก้ไขแล้วต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาได้เห็นชอบและด าเนินการ
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ประธานสภาฯ            ตามท่ีนายกฯได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                    ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ            เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้แบบแปลนก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม             มีมติเห็นชอบอนุมัติ  จ านวน 21 เสียง ไม่อนุมัต ิ– เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ประธานสภาฯ             เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการขอใช้แบบแปลนก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในครั้งนี้ด้วยเสียง จ านวน 21 เสียง 
 
ที่ประชุม                    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ประธานสภาฯ         มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 
 
นายกฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าวทราบอยู่ 6 เรื่อง  ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 เรื่องขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านกล่าวมานั้น 
จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยได้ความร่วมมือจากสมาชิกเท่าท่ีควร ดังนั้นเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจึงขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วย 
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นายบุญน าฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในเรื่องดังกล่าวนั้นผมมีความเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีทางสมาชิก
ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาถึงความส าคัญของแต่ละกิจกรรมว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด  และในการ
ร่วมกิจกรรมกับผู้น าท้องที่นั้นเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีสมาชิกได้เสียชีวิต  และทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
แจ้งให้ผู้น าท้องที่ได้รับทราบและร่วมงานดังกล่าวแต่มีผู้น าหมู่บ้านบางท่านไมเ่ข้าร่วม ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็เป็นจุดที่ท าให้เกิดความคิดแบ่งแยกดังกล่าว 
 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นในเรื่องนี้อีกหรือไม่ 
 
ทีป่ระชุม                  ไม่มี   
 

เรื่องท่ี 2  เรื่องแบบสอบถาม เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ทุกท่านได้รับ 
แบบสอบถามในเรื่องของการยุบรวมท้องถิ่นนั้นตอนนี้ได้ด าเนินการแล้วหรือยัง ถ้าด าเนินการแล้วขอให้ทุกท่าน
ได้ส่งที่เลขานุการนายกได้ครับ 
 

เรื่องท่ี 3 เรื่องการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2560 ขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่าขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วบางส่วน และในเรื่องของงบประมาณ
ในการพัฒนาพ้ืนทีที่อนุมัติแล้วนั้นก็ด าเนินการแล้วเช่นเดียวกันและจะด าเนินการให้ทันในงบประมาณต่อไป 

เรื่องท่ี 4 แจ้งโครงการที่ไม่สารถด าเนินการได้ตามที่ได้มีการอนุมัติโครงการจาก 
หน่วยงานอื่นที่เข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีนั้นได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยเหล่าคาหมู่ที่ 4 นั้นขอชี้แจงว่า
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดพ้ืนที่ป่าจึงท าให้โครงการดังกล่าวไม่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
 

เรื่องท่ี 5 เรื่องการก่อสร้างถนนสี่เลนจากสี่แยกห้วยเป้งถึงบ้านเอื้อมเนื่องจากผม 
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จากจังหวัดว่าในปี 61 ทางจังหวัดล าปางจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
ถนนสี่เลนจากสี่แยกห้วยเป้งถึงบ้านเอื้อมเป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร 
 

เรื่องท่ี 6 เรื่องการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานภายนอกที่ผ่านมา 
เนื่องจากว่าในการด าเนินการนั้นติดขัดอยู่ช่วงหมู่ที่ 4  เนื่องจากทางราษฎรไม่ให้ด าเนินการในพื้นท่ีท าให้     
ภูมิทัศน์ที่ปรากฎนั้นไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควร  ดังนั้นเพื่อให้ภูมิทัศน์ดังกล่าวมีความต่อเนื่องและเกิดความ
สวยงามจึงขอความร่วมมือในการด าเนินการด้วย 
 
ที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
นายเพลินฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเพลิน  อนุจร ส.อบต. หมู่ที่ 10 อยากสอบถาม    
ในเรื่องของภัยแล้งซึ่งขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วทางนายกฯ มีการเตรียมการณ์อย่างไรบ้างครับ 
 
ประธานสภาฯ          ขอเชิญนายกฯได้ชี้แจงด้วย 
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นายกฯ            เรียนท่านประธานสภาฯ  ในเรื่องดังกล่าวนั้นผมได้เตรียมการณ์ไว้แล้วและขณะนี้
ทางอ าเภอก็ได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านได้รายงานให้ทางอ าเภอทราบแล้ว 
 
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
นายบุญน าฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทางนายกได้รับทราบและพิจารณา
ด าเนินการและประสานการด าเนินการอยู่สองเรื่องครับ ในเรื่องแรกนั้นได้แก่เรื่องการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้เตรียมการณ์ไว้หรือไม่ เรื่องที่สองเรื่องการจัดสรรงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางในเรื่องของถนนลูกรังบดอัดแน่นจ านวน 21 กิโลเมตร 
 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายกฯชี้แจง 
 
นายกฯ                  เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องดังกล่าวนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เตรียมการไว้ส่วนหนึ่งแล้วและในส่วนของงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนจะประสาน
ต่อไปและจะให้ความเป็นธรรมของแต่ละพ้ืนที่ต่อไปจึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบด้วย 
 
ที่ประชุม           รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ทีประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                 ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ       เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม              รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา   16.00 น 

 
               (ลงชื่อ)............ถาวร    เครือฟู........ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายถาวร    เครือฟู) 
                          เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
                 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 
************************* 

 
                     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕60  ระหว่างวันที่  1 - ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕60           
มีก าหนด  ๑๕ วัน  นั้น 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     
ตามข้อ ๓๓  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวจึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60   ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   17   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

(นายอรรถศิลป์   รู้มาก) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 



 
 


