
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 
ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2560 

วันจันทร์ที่  21  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. นางสาวกัลยาณี จะโต    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 2 
5. นายสนิท  การเก่ง    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 2 
6. นายบุญน า  วิบูลสมบัติ   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 3 
7. นายสุค า  อุ่นแอบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 

 8. นายบุญทัด  โมงยาม          สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5  
9. นายวาลันท์  เยินยุบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
10. นายจันทร์  เอะอะ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 
11. นายสง่า  จารุวรรณรัตน์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
12. นายณรงค์  มะณีทะนัน   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
13. นายสุภัทร  สมนึก    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 
14. นางวิรวัลย ์ โกวฤทธิ์    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 
15. นายส าภาส  พิมพ์วงษ์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 9 
16. นายเพลิน  อนุจร    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
17. นางนพวรรณ นิวันติ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
18. นายชัยสิทธิ์  ใจช่วย    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 11 
19. นายทองค า  มะนุภา    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 
20. นายไชยยา  สิริภานุวงค ์  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
21. นายนิวัตร  เถาจันทร์ต๊ะ   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. นายธีรวุฒ ิ  ลือหาร  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 1 (ลากิจ) 
   2. นายจันทร์ติ๊บ   มีข้าว  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 3 (ลากิจ) 

3. นายณัฐกรณ์  รัตนศักดิ์สิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 (ลากิจ) 
  4. นายณรงค์ชัย   จริงมาก  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุค า  สมนึก  รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
2. นายสนิท  หงษ์คอย รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นางสาวจิดาภา สอดสี  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
4. นางจุรีรัตน์  อินทิยศ  รองปลัด อบต.ทุ่งกว๋าว รักษาราชการแทนปลัด  

อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

ผู้สังเกตุการณ์ 

-ไม่มี- 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  นายทองศุกร์  ขจรจิตติ์  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

สภาฯ ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวเข้าห้องประชุม  และเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว  
 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวครบองค์ประชุมและพร้อมประชุมแล้ว   
ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2560  วันที่  21  สิงหาคม  2560 รายละเอียดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 1. ได้มีสมาชิกลากิจ จ านวน  4 ท่าน  ได้แก่   

1) นายธีรวุฒ ิ    ลือหาร  ส.อบต. หมู่ที่ 1  
2) นายจันทร์ติ๊บ   มีข้าว   ส.อบต. หมู่ที่ 3 
3) นายณัฐกรณ์    รัตนศักดิ์สิทธิ์     ส.อบต. หมู่ที่ 4 
4) นายณรงค์ชัย   จริงมาก  ส.อบต. หมู่ที่ 6  

   
ที่ประชุม                รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่      
11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  
2560  ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว  สมาชิกท่านใดจะท าการแก้ไขหรือไม่   
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นายบุญน าฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ  ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอแก้ไขในหน้าที่ 4  
ขอให้แก้ไขข้อความจากนายบุญน าฯ  เป็นนายส าภาสฯ ที่เสนอนายณัฐวุฒิ  ถือคุณ เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
และในหน้าที่ 12 ในหัวข้อที่เลขานุการสภา ได้เสนอขอพักการประชุม 15 นาที นั้น ขอให้แก้ไขข้อความจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด้วย และในหน้าที่ 14 ขอให้แก้ไขข้อความในหัวข้อที่ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการการเปิดบัญชีเพ่ือรับเงินเบี้ยยัง
ชีพฯ จากเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการโอนเงินเบี้ยยังชีพ หากมีหนังสือมั่งการมา เป็นหากมีหนังสือสั่งการมา
เพ่ือความถูกต้องครับ 
 
ประธานสภาฯ  แจ้งเลขานุการสภาท าการแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง  
 
ประธานสภาฯ  บัดนี้ได้ท าการแก้ไขรายงานการประชุมสภา ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ได้แจ้งขอแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะท าการแก้ไขอีกหรือไม่  
 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่        
2 /2560  เมื่อวันศุกร์ ที่  11  สิงหาคม  2560  
 
มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  จ านวน 23  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  ประธานสภาฯ   
งดออกเสียง 

    
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

การยื่นกระทู้ถามต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 92  และ ข้อ 94 โดยเคร่งครดั  ในวันนี้ไม่มีผู้ 
ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด  ดังนั้นจึงผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

   ในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาจึงขอเข้าสู่วาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เฉพาะในการ 
ประชุมคราวนั้น 
 

ประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)   
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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  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่  
  
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 
 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   
   ผู้รับรอง  1. นายทองค า มะนุภา  ส.อบต. หมู่ที่ 12 
     2. นายบุญทัด โมงยาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

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

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 
 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสมาชิกสภาได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  12  สิงหาคม  2560  
เวลา  08.30 – 16.30 น.  วันที่  13  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น. และ วันที่  14  สิงหาคม  2560  
เวลา  08.30 – 16.30 น.  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมแปรญัตติเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  
แล้วนั้น  ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปและรายงานผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาได้รับทราบขอ
เชิญครับ       
 

นายสุภัทรฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุภัทร   สมนึก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 11  
สิงหาคม  2560  เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และมี
ก าหนดเสนอ ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่  12  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น.  
วันที่  13  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น. และ วันที่  14  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น.   
ซึ่งพ้นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด และในวันที่  15  สิงหาคม  2560  คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว  และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้คงตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม  โดยไม่มีการแก้ไข
แต่อย่างใดและเห็นสมควรเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปร
ญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครบั 
  
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  23  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  
 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 3 การลงมติ) 
 
ประธานสภาฯ  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง กว๋าว  มีมติไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปแล้วนั้น  

/ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547        

ข้อ 52 ก าหนดให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ดังนั้น   ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวแห่งนี้ ว่าเห็นสมควรน า
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
 
มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ  23  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และผมจะน าร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว 
เสนอต่อนายอ าเภอเมืองปาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
ข้อ 25 

 
ที่ประชุม               รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมงานถวายผ้าป่า ณ วัดปลายนาหลวง ในวันที่ 27 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ขอให้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน        
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมเีรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
 
นายทองค าฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายทองค า  มะนุภา  ส.อบต. หมู่ที่ 12 ผมขอเสนอให้น าผ้าป่า
ของสมาชิกเข้าร่วม จ านวน 1 ต้นครับ 
 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
รองนายกฯ  ขอแจ้งเรื่องการแต่งกายเพ่ิมเติมในวันถวายผ้าป่า ขอให้แต่งกายด้วยเสื้อหม้อฮ่อม และ
อีกเรื่องขอแจ้งเรื่องกฐินของทางอ าเภอ ซึ่งจะน ามาทอดถวาย ณ วัดบ้านทุ่งข่วง ส าหรับรายละเอียดของกฐินนั้น
จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบอีกครั้งว่าก าหนดทอดวันไหน อย่างไร 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายบุญน าฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอสอบถามเรื่องเสา
ไฟฟ้า ของหมู่ที่ 3 ว่าได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 

 
/รองนายก... 
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รองนายกฯ  ในเรื่องนี้ต้องรองบประมาณก่อน ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีงบประมาณด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว 

 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งความเสียหาย
หรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทองค าฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายทองค า  มะนุภา  ส.อบต. หมู่ที่ 12 ผมขอสอบถามเรื่อง
โครงการไฟฟ้าของหมู่ที่ 12 ท าไมไม่มีประมาณการราคา 
 
รองปลัดฯ  เรียนสมาชิก ส าหรับหมู่ที่ 12 เรื่องของไฟฟ้ายังไม่มีประมาณการ ต้องรอทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอแจ้ห่ม ส่งช่างเข้ามาส ารวจพื้นที่ก่อน จึงจะก าหนดประมาณการราคาได้ 
 
รองปลัดฯ  เรียนสมาชิกทุกท่านขอแจ้งเรื่องการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน       
ในอ าเภอเมืองปาน  เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางอ าเภอเมืองปานได้เรียกประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดงานพิธี ฯ จ านวน 2 จุด      
คือ จุดที่ 1 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ที่ท าการอ าเภอเมืองปาน  จุดที่ 2 จะจัดขึ้น ณ ฌาปนสถานบ้านป่าเวียง    
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของต าบลทุ่งกว๋าวของเรา ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงจะต้องมีการ
ปรับแผนฯ ก่อน  หลังจากนั้นก็จะขอความเห็นชอบจากสภาฯ ส าหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งต้อง
รอหนังสือสั่งการจากอ าเภอก่อน 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                 ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา      11.30 น. 
 
 

  
           (ลงชื่อ)..........ณัฐวุฒ ิ  ถือคุณ............ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ) 
                          เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 

************************* 
 
                     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕60  ประกอบ
กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ได้ขอขยายเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ออกไปอีก      
15  วัน  ตั้งแต่วันที่  16 – 30  สิงหาคม 2560 นั้น 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ตามข้อ ๓๓  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวจึงขอปิดประกาศรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

  (นายอรรถศิลป์   รู้มาก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


