
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 

ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2560 
วันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

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

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

2. นายณัฐกรณ์ รัตนศักดิ์สิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 (ลากิจ) 
  3. นายทองค า มะนุภา  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 (ลากิจ) 
  4. นายนิวัตร เถาจันทร์ต๊ะ สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสุค า  สมนึก  รองนายก อบต.ทุ่งกว่าว 
2. นางสาวจิดาภา สอดสี  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นางจุรีรัตน์  อินทิยศ  รองปลัด อบต.ทุ่งกว๋าว  
4. นายคุณาวุฒิ  ค าลือสาย ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นายพิเชษฐ์  จริยงามวงค์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางดวงพร  ใจลออ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางศิริเนตร  เยาวขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด 

 
ผู้สังเกตการณ์ 
 

- ไม่มี - 
    
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  นายทองศุกร์  ขจรจิตติ์  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
สภาฯ ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวเข้าห้องประชุม  และเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว  
 
ประธานสภาฯ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ครบองค์ประชุมและพร้อมประชุม
แล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560  วันที่  11  สิงหาคม 2560 รายละเอียดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง  คือ 
   1. ได้มีสมาชิกลากิจ จ านวน  4 ท่าน  ได้แก่   

1) นางสาวกัลยาณี   จะโต  ส.อบต.  หมู่ที่ 2   
2) นายณัฐกรณ์ รัตนศักดิ์สิทธิ์   ส.อบต.  หมู่ที่ 4   
3) นายทองค า มะนุภา  ส.อบต.  หมู่ที่ 12  

   4. นายนิวัตร  เถาจันทร์ต๊ะ  ส.อบต.  หมู่ที่ 13  
  2. แจ้งเรื่องการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย

มงคล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 
2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว และขอให้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
  
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันจันทร์ ที่  7  
สิงหาคม  2560  
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  
2560  ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว  สมาชิกท่านใดจะท าการแก้ไขหรือไม่   
 
นายบุญน าฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ  ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอแก้ไขในวาระที่ 6 
เรื่องอ่ืน ๆ หน้าที่ 9 ในหัวข้อ 6.1 เรื่องโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าอ่างแม่นึงฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแท่น ขอให้
แก้ไขข้อความจากที่ผมได้ท าการประชุมหมู่บ้าน  เป็นผมได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน  และแก้ไขนามสกุลของ      
คุณกิตติศักดิ์ จากเฮงตระกูล  เป็น เฮงษฏีกุล เพ่ือความถูกต้องด้วย 
 
ประธานสภาฯ  แจ้งเลขานุการสภาท าการแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง  
 
ประธานสภาฯ  บัดนี้ได้ท าการแก้ไขรายงานการประชุมสภา ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ได้แจ้งขอแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะท าการแก้ไขอีกหรือไม่  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่     
1 /2560 เมื่อวันจันทร์ ที่  7  สิงหาคม  2560  

 
มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 /2560              
เมื่อวันจันทร์ ที่  7  สิงหาคม  2560  จ านวน 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
 

การยื่นกระทู้ถามต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 92  และ ข้อ 94  โดยเคร่งครัด  ในวันนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด  
ดังนั้นจึงผ่านระเบียบวาระนี้ไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
   ในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาจึงขอเข้าสู่วาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น 

 

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

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  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 แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ 

อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภา 

ท้องถิ่นมอบหมาย 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่ 

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น   โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
   ตามท่ีผมได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่  
  
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ประชุมครั้งนี้ 
 
นายส าภาสฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายส าภาส  พิมพ์วงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9  ผมขอเสนอ     
นายณัฐวุฒิ  ถือคุณ  ส.อบต.หมู่ที่ 9  เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   

   ผู้รับรอง  1. นายชัยสิทธิ ์ ใจช่วย  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
     2. นายฤทธิ์ชัย มีข้าว  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก  ถือว่า นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ  ส.อบต. หมู่ที่ 9  
เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวฯ  และขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ 
 

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 วาระที่ 1  (รับหลักการ) 

 

ประธานสภาฯ ในวาระนี ้เป็นวาระเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) หมวด 4 ข้อ 58 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ 
วิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 25 การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณ
รายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) หมวด 3 ข้อ 45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบ
สี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ต่อไป  จึงขอเชิญ  นายสุค า   สมนึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ได้กล่าวแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ซึ่งได้มอบหมายให้รองนายกฯ ท าหน้าที่ในการชี้แจงหรือแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามค าสั่งที่ 501/2560  ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2560     
ต่อสภาแห่งนี้  
 
รองนายกฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนี้ได้เวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือให้สภาได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในปี 2561  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น  ได้ประมาณการรายรับและ
รายจ่ายไว้ จ านวน  49,600,000 (สี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 

/1.สถานะการคลัง... 



-6- 
 

1. สถานะการคลัง 
   1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่  11  สิงหาคม  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
         มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร   จ านวน  29,016,281.22  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม    จ านวน  10,553,055.81  บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  10,370,139.95  บาท 
   
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่  11 สิงหาคม  2560 
    (1)  รายรับจริง    จ านวน  38,533,383.97  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร           482,258.60  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            45,849.40  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           154,442.72  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       -       บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             85,500.00  บาท 
 หมวดรายได้ลงทุน                          85.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              15,625,177.25  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              22,140,071.00  บาท 
 
    (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  3,566,783.00  บาท   
   (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  31,932,422.37  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง       จ านวน        13,790,578.00  บาท 
 งบบุคลากร      จ านวน        11,663,943.00  บาท 
 งบด าเนินงาน      จ านวน          3,853,401.37  บาท 
 งบลงทุน       จ านวน          1,143,500.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น       จ านวน                  -          บาท 
 งบเงินอุดหนุน      จ านวน          1,481,000.00  บาท 
   (4)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน       2,753,783.00  บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน             432,500.00  บาท 
   (6)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน          -         บาท
  
  ส าหรับรายละเอียดข้อบัญญัติ ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ประกอบด้วย 
 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    จ านวน        12,395,510  บาท   
แผนงานรักษาความสงบภายใน   จ านวน            672,640  บาท  
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  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา     จ านวน         5,959,010  บาท  
แผนงานสาธารณสุข     จ านวน         1,152,920  บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์    จ านวน           378,760  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน         9,445,660  บาท   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     จ านวน           232,000  บาท  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันทนาการ   จ านวน           370,000   บาท  

  ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จ านวน           500,000  บาท         
แผนงานการเกษตร      จ านวน           200,000   บาท  
แผนงานการพาณิชย์     จ านวน                 -       บาท 

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
แผนงานงบกลาง       จ านวน         18,293,500  บาท    
 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  49,600,000 บาท 
 

โดยแยกเป็นประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 2561 ดังนี้ 
 
รายรับ  
 รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร     จ านวน   422,000  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน    386,000   บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน   210,000  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน           -    บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน   101,000  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน     จ านวน         500   บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง     จ านวน   1,119,500  บาท 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
  หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน  19,980,500  บาท 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. จ านวน  19,980,500 บาท 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
         เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  จ านวน  28,500,000  บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.   จ านวน  28,500,000  บาท 
 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  49,600,000  บาท 
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รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 งบกลาง    จ านวน         18,293,500  บาท 
 งบบุคลากร   จ านวน         14,800,020  บาท 
 งบด าเนินงาน   จ านวน           8,419,480  บาท 
 งบลงทุน    จ านวน           6,296,000  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น   จ านวน               10,000  บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จ านวน           1,781,000  บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     จ านวน  49,600,000  บาท 
 

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ อยู่ในร่างเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้อ่านแล้ว  
 
ประธานสภาฯ          ตามท่ีรองนายกได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  
นายบุญน าฯ             เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอสอบถามว่า
ข้อบัญญัติ ปี 2561 นี้ ได้สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งกว๋าวหรือไม่ 
 
รองปลัดฯ  เรียนท่านสมาชิก ได้ตั้งไว้แล้วในหมวดงบกลาง ตั้งไว้ จ านวน 50,000 บาท 
 
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ          เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก ผมก็ขอมติที่ประชุมรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี 1 ด้วย 
 
มติที่ประชุม                 มมีติเห็นชอบรับหลักการ จ านวน  23 เสียง  ไม่รับหลักการ  -  เสียง  ประธานสภาฯ 
งดออกเสียง  เมื่อเวลา 11.00 น. 
 
ประธานสภาฯ         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียง จ านวน 23  เสียง เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 ที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ          ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  แปรญัตติฯ  และขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกได้ทราบด้วย 
 
เลขานุการสภาฯ         เรียนท่านประธานสภาฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
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ข้อ 103 (1) คณะกรรการสามัญ  และวิสามัญ  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง 
ใด ๆ อนัอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็น 
กรณีพิเศษ 

ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

   ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
   การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ประธานสภาฯ      ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบมานั้นสมาชิกคงเข้าใจแล้ว ดังนั้นขอให้สมาชิก
ไดพิ้จารณาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเสนอครับ 
 
นายบุญน าฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ  ส.อบต.หมู่ที่ 3  ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3  คนครับ 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
  ผู้รับรอง  1. นายชัยสิทธิ ์ ใจช่วย  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
    2. นายจันทร์ติ๊บ มีข้าว  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้วให้ถือได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     
ได้ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 3 คน ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอเชิญครับ 
 
นายณรงค์ชัยฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณรงค์ชัย  จริงมาก ส.อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอ        
นายศุภกิตติ ์ การดี  ส.อบต. หมู่ที ่14  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ  
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   

ผู้รับรอง  1. นายทะนงศักดิ์    ถุงจันทร์        ส.อบต.  หมู่  14 
     2. นายจันทร์  เอะอะ      ส.อบต.  หมู่  6 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่   
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก  ถือว่านายศุภกิตติ์  การดี ส.อบต. หมู่ที่ 14 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
 
ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
 
นายส าภาสฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผม นายส าภาส   พิมพ์วงษ์  ส.อบต. หมู่ 9   ขอเสนอ            
นายสุภัทร  สมนึก   ส.อบต. หมู่ที ่8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ  
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง  1. นายสง่า จารุวรรณรัตน์   ส.อบต.   หมู่  7 
     2. นายสนิท การเก่ง   ส.อบต.   หมู่  2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก หรือไม่   
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีก  ถือว่านายสุภัทร  สมนึก ส.อบต. หมู่ที่ 8  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

 
นายฤทธิ์ชัยฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายฤทธิ์ชัย  มีข้าว  ส.อบต.หมู่ 1  ขอเสนอนายชัยสิทธิ์     
ใจช่วย   ส.อบต.หมู่ 11    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ  

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง  1. นายไชยยา สิริภานุวงค ์     ส.อบต.   หมู่  13 
     2. นายเพลิน อนุจร       ส.อบต.   หมู่  10 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก  ถือว่านายชัยสิทธิ์   ใจช่วย  ส.อบต.        
หมู่ที่ 11  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
    
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  แล้ว ได้แก่   

1. นายศุภกิตติ์ การดี  ส.อบต.หมู่ที่  14 
2. นายสุภัทร สมนึก  ส.อบต.หมู่ที่  8 
3. นายชัยสิทธิ ์ ใจช่วย  ส.อบต.หมู่ที่  11  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้               
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
 ข้อ 45 วรรคสองญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 
   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ   
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
   การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปร
ญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
 

/นายศุภกิตติ.์.. 
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นายเพลินฯ  ผมนายเพลิน   อนุจร   ส.อบต.หมู่ที่ 10  ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 วัน  ตั้งแตว่ันที ่ 12  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.    
วันที่  13  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  และวันที่  14  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  หากไม่ม ี ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 วัน ตั้งแตว่ันที่ 12  สิงหาคม  2560  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  วันที่  13  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  และวันที่  14  สิงหาคม  2560        
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
  
ประธานสภาฯ  เมื่อได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว   
หากสมาชิกท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ขอให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันและ
เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ และกระผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่น
ก าหนด     ตามข้อ 45 วรรคสาม  และข้อ 49 วรรคหนึ่ง  

 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น    หรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติ   

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอพักการประชุม 15 นาที เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งได้ประชุมหารือ เพ่ือก าหนดวันประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจะได้แจ้งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา ที่เสนอขอแปรญัตติได้
ทราบก าหนดการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าเราจะพักการประชุม 15 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้หารือกัน 
 
 

ที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  บัดนี้ได้เวลาประชุมต่อแล้ว ขอให้เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าประชุม 
 

/เลขานุการสภาฯ... 



-13- 
 
เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าประชุม 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมาพร้อมแล้วผมก็ขอประชุมต่อ ผมขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)   

ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

  เมื่อมีการประชุมสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลา
เกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น  ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค า
แปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้ และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

ต่อไปขอเชิญทางคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการฯ  
 

ประธานคณะกรรมการฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุภัทร  สมนึก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ       
ได้ร่วมกันพิจารณากับคณะกรรมการฯ แล้ว ได้ก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่  15  สิงหาคม  2560 เวลา 09.00 น. และขอแจ้ง
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา ที่เสนอขอแปรญัตติเข้าร่วมประชุมในวัน เละเวลา ดังกล่าวด้วย  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตาม 
ร่างเดิมและที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น  
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า   ได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติหรือมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การเสนอความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น   ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ผมจึงขอ
สรุประยะเวลาในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) ข้อ 50 ดังนี้  

1. เมื่อมีผู้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาค าแปรญัตติและเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาในวันที่  16  สิงหาคม  2560  

2. ประธานสภาฯ จะส่งรายงานการพิจารณาแปรญัตติต่อสมาชิก  ในวันที่  17 
สิงหาคม  2560 

3. นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  
ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3  ในวันที่ 21  สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว   

/สมาชิก... 
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สมาชิกมีความเห็นอย่างไรในการก าหนดระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) ข้อ 50 หากไม่มีกระผม
ขอมติที่ประชุมครับ 
 
มติที่ประชุม              มีมติเห็นชอบ จ านวน  23  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

6.1 แจ้งเรื่องการรับบริจาคหรืออุทิศที่ดิน จาก นางสาวแคทรียา มีข้าว ให้กับ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

 
รองนายกฯ            เรียนท่านสมาชิก ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง 

1. ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งกว๋าว ได้รับมอบที่ดินจากนางสาวแคทรียา  มีข้าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 13     ตารางวา  รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
   2. เรื่องเชิญเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดี    
เฉลิมพระเกียรติฯ การลงนามถวายพระพร การบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ ที่ 12  
สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอเมืองปาน  พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป     
โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว       
   3. เรื่องเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรือง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในงาน   
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ในวันอังคาร        
ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยขอให้สวมเสื้อสีด า และเตรียม
จอบ เสียม หรือช้อนปลูกส าหรับปลูกต้นดอกดาวเรืองมาด้วย     

 
ที่ประชุม  รับทราบ      
 
ประธานสภาฯ     ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ที่ยังไม่มี
บัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ท าการเปิดบัญชีไว้ ส าหรับผู้ที่มีสมุดบัญชีอยู่แล้วก็ให้เตรียมถ่ายส าเนาสมุดบัญชี      
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการโอนเงินเบี้ยยังชีพหากมีหนังสือสั่งการมา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ แจ้งให้   
ที่ประชุมได้ทราบหรือไม่ 
           
นายสนิทฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสนิท  การเก่ง  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ตอนนี้ทางบ้านทุ่งข่วง 
หมู่ที่ 2 ไดป้ระกาศให้เฝ้าระวังและการก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 
 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ      เรยีนท่านสมาชิก ทาง อบต. มีงบประมาณในการด าเนินโครงการแล้ว และการป้องกัน
เมื่อเกิดโรค ก็จะท าการพ่นหมอกควันตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
 
รองนายกฯ    ขอสอบถามเรื่องของกรณีโรงเรียนผู้สูงอายุ ตอนนี้จะมีระเบียบกฎเกณฑ์อย่างไรให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

/ผอ.กองสาธารณสุขฯ... 
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ผอ.กองสาธารณสุขฯ      เรยีนท่านรองนายก ทาง อบต.เรามีการประชาสัมพันธ์ตลอด การรับ-ส่ง ของเรา      
ก็ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าหรับผู้เข้าเรียนของเราตอนนี้เริ่มลดน้อยลง จึงขอให้ทางสมาชิกช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วย  ส าหรับจ านวนผู้สูงอายุที่ลดน้อยลง เราต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                 ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
 
                 ปิดประชุมเวลา    11.50 น. 
 
 
 

 
        

        (ลงชื่อ)...........ณัฐวุฒ ิ  ถือคุณ...........ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ) 
                          เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 

************************* 
 
                     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ในวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕60  นั้น 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗   
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ตามข้อ ๓๓  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวจึงขอปิดประกาศ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

  (นายอรรถศิลป์   รู้มาก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


