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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

นางสาวจารุณี  หนูเส็ง 
เลขานุการสภาฯ 

          บัดนี้สมาชิกสภาฯ จ านวน ๒๔ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด ๒๔ 
ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว และเนื่องจาก นายบุญเรือง  อนุรักษา ประธานสภาฯ 
ได้เสียชีวิตลง จึงขอเรียนเชิญ นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป
ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

         เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ                   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ก่อนอ่ืนทางครอบครัวของ 
นายบุญเรือง อนุรักษา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ฝาก
ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 
และงานพระราชทานเพลิงศพ ของนายบุญเรือง อนุรักษา ประธานสภาฯ        
ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  และส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๐  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
แทนต าแหน่งที่ว่าง และปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   โป่งตาลอง จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐     
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

          เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วเพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไข
เพ่ิมเติม ก็ให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิก
สภาฯท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๔ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

 ๔.๑ เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง แทนต าแหน่งที่
ว่าง 
          ด้วยนายบุญเรือง  อนุรักษา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท าให้ต าแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ว่างลง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๑ เมื่อต าแหน่งประธานหรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบ
วาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับ
เลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวด ๑ ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ผู้ใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือก
ใหม่เฉพาะคนที่ได้รับคะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีจับสลาก ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 
          วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวด าเนินการให้คนที่ได้รับ
คะแนนเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลังหากตก
ลงกันไม่ได้ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้
จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนคน
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธาน
ท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า”ไม่ได้รับเลือกเป็นประธาน
ท้องถิน่” 
          และต่อจากนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มี
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ความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ทั้งนี้จะต้องมีผู้เสนอหนึ่งท่าน และผู้รับรอง
สองท่าน โดยจะเสนอจ านวนกี่ท่านก็ได้ เชิญเสนอได้ครับ           

นายส ารถ  เศรฐวงศ ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ 
 

          เรียนท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ผมนายส ารถ  
เศรฐวงศ ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน ขอเสนอ นายเกษม  โมราบุตร 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลองครับ 
          ผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ 
๑. นายนพรัตน์  จันทร์สุข      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน 
๒. นายคนึง  เกลี้ยงจิตแผ้ว     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินทอง 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นายส ารถ  เศรฐวงศ์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน 
ที่ เสนอ นายเกษม  โมราบุตร สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๒ บ้านหนองคุ้ม เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง พร้อมกับมีผู้รับรอง ๒ ท่าน มี
สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายปัญญา  มารัตตะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

          เรียนท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ผมนายปัญญา  
มารัตตะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม ขอเสนอ นายยงยุทธ  บุตร
สุวรรณ รองประธานสภาฯเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ครับ 
          ผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ 
๑. นายหอม  ญาติจันทึก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม 
๒. นายสมัคร  วงษ์ระหงษ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นายปัญญา  มารัตตะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียน
งาม ที่เสนอ  นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รองประธานสภาฯเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพร้อมกับมีผู้รับรอง ๒ท่าน มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมล าดับต่อไปจะเป็น
การลงคะแนน โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ ซึ่งมีผู้
ถูกเสนอชื่อ ๒ ท่านคือ 
๑. นายเกษม  โมราบุตร สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม 
๒. นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รองประธานสภาฯ 
           ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเพ่ือเลือก ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ครับ 
          เมื่อสมาชิกสภาฯลงคะแนนครบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ ท่าน 
ช่วยนับคะแนน 
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นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ร่วมลงคะแนนเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ซึ่งจากการลงคะแนนเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง นับคะแนนได้ดังนี้ 
๑. นายเกษม  โมราบุตร        ได้คะแนน ๑๗ คะแนน 
๒. นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ   ได้คะแนน ๗ คะแนน 
           ผลปรากฏว่า นายเกษม  โมราบุตร  ได้คะแนนสูงสุด จึงขอประกาศให้ 
นายเกษม  โมราบุตร เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายเกษม  โมราบุตร  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

          เมื่อเราได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผมขอท าการพักเพ่ือรับประทานอาหารครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

         ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะน าปรึกษา หารือ
หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียน
เชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 

         เรียน ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์  
ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก ขออนุญาตเรียนถามเก่ียวกับการจัด
งานประเพณีลอยกระทง ว่าในปีนี้จะมีการจัดงานหรือไม่ เพราะว่าก็ใกล้จะถึงวัน
ลอยกระทงเข้ามาแล้ว ส าหรับผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

         เรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รอง
ประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตามที่ 
นายไพรฑูรณ์  ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก ได้เรียนถามมา 
ส าหรับเรื่องนี้ผมยังไม่ได้น าเรียนปรึกษากับทางฝ่ายบริหารเลย คาดว่าน่าจะ
ประมาณวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐นี้ที่เราจะมีการประชุมกันอีกครั้ง น่าจะได้
ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ และต่อไปมีท่านใดจะน าปรึกษา หารือหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียนเชิญ
ครับ 
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นายไพฑูรย์  มาไพศาล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑ 

         เรียนท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายไพฑูรย์  
มาไพศาล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑  บ้านโป่งตาลอง ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับ
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ พิจารณาเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หนองคุ้ม – โป่งตาลอง ซึ่งยังขาดอยู่อีก
ประมาณ ๗๕๐ เมตร ซึ่งเป็นถนนหลัก  ที่ใช้เดินทางไปมาระหว่างหนองคุ้ม –
โป่งตาลอง ผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ส าหรับผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

           เรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตรสุ วรรณ          
รองประธานสภาฯ ขอขอบคุณ นายไพฑูรย์  มาไพศาล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑ ที่
ได้น าเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้น หนองคุ้ม – โป่งตาลอง ซึ่งยังขาดอยู่อีกประมาณ ๗๕๐ เมตร ส าหรับผมเอง
ก็ได้น าเรียนปรึกษาในเบื้องต้นบ้างแล้วเกี่ยวกับโครงการนี้ กับทางฝ่ายบริหาร 
และโครงการนี้ก็ผ่านการประชาคมเป็นอันดับแรกของหมู่บ้านในการจัดการ
ประชาคมระดับต าบลที่ผ่านมา ก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร ส าหรับผมขอน า
เรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ และต่อไปมีท่านใดจะน าปรึกษา หารือ
หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียน
เชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

          เรียนท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางภัทราพร  
ก่อเกิด ปลัด อบต. ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมคาดว่าน่าจะ
ประมาณเดือนธันวาคม หลังจากท่ีทางการคลังได้ปิดบัญชีแล้วก็จะได้ทราบข้อมูล
ที่แน่ชัดว่าเรามีเงินเหลือส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมเท่าไหร่ ที่จะน ามาใช้      
ในการพัฒนาภายในต าบลของเรา เรื่องต่อมาก็คือทางองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง ได้รับแจ้งจากทางวัดมกุฎคีรีวัน ว่าจะมีกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์
ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ทางวัดก็จะมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุต าบล     
โป่งตาลองของเราจ านวน ๑๐๐ ชุด ส่วนจะได้หมู่บ้านละกี่คนนั้นเดี๋ยวจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังผู้น าอีกครั้ง และให้ส่งรายชื่อมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง เพ่ือจะได้รวบรวมรายชื่อส่งไปให้ทางวัดต่อไป ในส่วนของเรื่องเวลา
นั้นทางดิฉันจะประสานไปทางวัดอีกครั้งแล้วจะแจ้งให้ทางผู้น าทราบภายหลังค่ะ 
และอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องการวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ส าหรับจุดถวายดอกไม้จันทน์ อ าเภอปากช่อง     
จะเป็นที่วัดคีรีวันต์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีน่าจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลย     
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  ส าหรับดิฉันขอ     
น าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่

          ขอขอบคุณ นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการ
จ่ายขาดเงินสะสมเรื่องการส่งรายชื่อผู้สูงอายุที่จะไปรับถุงยังชีพที่วัดมกุฎคีรีวันต์ 
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แทน ประธานสภาฯ ในงานกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้  โดยขอความ
ร่วมมือจากทางผู้น าทุกท่านที่มีชุดปกติขาวให้ใส่ไปร่วมรับกฐินพระราชทานตาม
วันดังกล่าวด้วย และแจ้งเกี่ยวกับการวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่วัดคีรีวัน 
และต่อไปมีท่านใดจะน าปรึกษา หารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้
น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียนเชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 

           เรียนท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์  
ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฐินที่วัดหนองจอก ก็พอดีตรงกันกับวัดมกุฎคีรีวันพอดี  ในส่วนของวัด
หนองจอกจะเป็นในช่วงเช้า ถ้าเวลาไม่ตรงกันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท าบุญ
ด้วยกัน ส าหรับผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

         ขอขอบคุณ นายไพรฑูรณ์  ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก 
ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับงานกฐินที่วัดหนองจอก ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ท่านใด
ว่างก็ขอเรียนเชิญท าบุญร่วมกันนะครับ และต่อไปมีท่านใดจะน าปรึกษา หารือ
หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียน
เชิญครับ 

นางสาวจารุณี  หนูเส็ง 
เลขานุการสภาฯ 

             เรียนท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางสาว
จารุณี  หนูเส็ง เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน
โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
ทางมูลนิธิคนไทยในฝัน ได้เข้าร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลดาราในวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ น าทีมโดยโก๊ะตี๋ อารามบอย เพื่อหารายได้เข้าโรงเรียน โดยส่วน
หนึ่งทางโรงเรียนก็จะมีการจ าหน่ายเสื้อเพ่ือหารายได้สมทบทุนเข้าโรงเรียนด้วย 
ส่วนในพิธีเปิด ทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นตรงกัน
ว่าจะมีการเรียนเชิญท่านนายอ าเภอ มาเป็นประธานในพิธี ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ
ท่านผู้น าทุกท่านร่วมพิธีเปิดพร้อมกันค่ะ ส่วนเรื่องเวลานั้นน่าจะเป็นในช่วงบ่าย 
ทีแรกก าหนดไว้ว่าประมาณ ๑๕.๐๐น. แต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นฤดูหนาว ท าให้มืด
เร็ว ก็เลยจะเลื่อนเวลาขึ้นมาอีก ส่วนจะเป็นเวลาไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ภายหลังค่ะส าหรับดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสิริชัย  รีเรืองชัย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

         เรียนท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสิริชัย       
รีเรืองชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เรื่องเสื้อที่จะจ าหน่ายเพื่อหารายได้เข้าโรงเรียน ในตอนแรกที่ประชุมก็มีมติว่าจะ
ให้หาเสื้อที่มีเนื้อผ้าดีหน่อย ใส่ไปได้ในทุกโอกาส แต่ราคาค่อนข้างแพง ประมาณ
ตัวละ ๒๕๐ บาท ก็มีเสียงคัดค้านมาว่าแพงไป บางคนอยากซื้อให้ลูกหลานใส่
หลายๆตัวก็ไมไหว พอดีทางมูลนิธิคนไทยในฝันได้เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน
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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ก็ได้ให้แนวทางมาว่าให้หาเสื้อที่ราคาไม่แพงไม่เกิน
ตัวละ ๒๐๐ บาท มาจ าหน่าย หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้เงินเข้าโรงเรียน
เยอะหน่อย ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ตกลงกันอีกครั้งเลย ว่าจะท าแบบไหน ถ้าได้
ข้อตกลงกันแล้วจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบอีกครั้งภายหลังเพ่ือจะได้ช่วยเหลือ
ท าบุญกับทางโรงเรียนร่วมกัน ส าหรับผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาฯ 

         ขอขอบคุณ นางสาวจารุณี  หนูเส็ง เลขานุการสภาฯ และนายสิริชัย       
รีเรืองชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน และ
การจ าหน่ายเสื้อเพ่ือหารายได้เข้าโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ในวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ และต่อไปมีท่านใดจะน าปรึกษา หารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

                                                    ลงชื่อ............................................................ผูบ้ันทึกการประชุม  
                                                                (นางสาวจารุณี  หนูเส็ง) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
 
 
 

                                                    ลงชื่อ...................................................... 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                            ลงชื่อ...................................................... 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                     ลงชื่อ...................................................... 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                            ลงชื่อ..................................................... 
                                                              (นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ) 
                                           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปฏิบัติหน้าที่แทน 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 

 


