
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 

ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560 
วันจันทร์ที่  7  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. นางสาวกัลยาณี จะโต    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 2 
7. นายบุญน า  วิบูลสมบัติ   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 3 
8. นายนายจันทร์ติ๊บ มีข้าว    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 3 
9. นายสุค า  อุ่นแอบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 
10. นายณัฐกรณ์  รัตนศักดิ์สิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 4 

 11. นายบุญทัด  โมงยาม          สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5  
12. นายวาลันท์  เยินยุบ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
13. นายจันทร์  เอะอะ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 
14. นายณรงค์ชัย จริงมาก    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 6 
15. นายสง่า  จารุวรรณรัตน์   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 
16. นางวิรวัลย ์ โกวฤทธิ์    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 
17. นายเพลิน  อนุจร    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
18. นางนพวรรณ นิวันติ    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 10 
19. นายชัยสิทธิ์  ใจช่วย    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 11 
20. นายทองค า  มะนุภา    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 
21. นายนิวัตร  เถาจันทร์ต๊ะ   สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
22. นายไชยยา  สิริภานุวงค ์  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
23. นายศุภกิตติ์  การดี    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 
24. นายทนงศักดิ์ ถุงจันทร์    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 
25. นายณัฐวุฒิ  ถือคุณ    เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว๋าว 

 
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายณรงค์ มะณีทะนัน สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 7 (ลากิจ) 

2. นายสุภัทร    สมนึก  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 8 (ลากิจ) 
  3. นายส าภาส พิมพ์วงษ์ สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 9 (ลาป่วย) 

 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสุค า  สมนึก  รองนายก อบต.ทุ่งกว่าว 
2. นายสนิท  หงษค์อย รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
3. นางสาวจิดาภา สอดสี  เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว๋าว 
4. นางจุรีรัตน์  อินทิยศ  รองปลัด อบต.ทุ่งกว๋าว  
5. นายคุณาวุฒิ  ค าลือสาย ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายพิเชษฐ์  จริยงามวงค์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายกณพกิต  เมืองงาว  นิติกร 

 

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
แล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2560  วันที่  7  สิงหาคม  2560 รายละเอียดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  คือได้มีสมาชิกลากิจ จ านวน  3 ท่าน  ได้แก่   
1. นายณรงค์  มะณทีะนัน   ส.อบต. หมู่ที่ 7  
2. นายสุภัทร  สมนึก  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
3. นายส าภาส  พิมพ์วงษ์ ส.อบต. หมูที่ 9 

  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันพฤหัสบดี      
ที่ 13 กรกฎาคม  2560  
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  13 
กรกฎาคม  2560  ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว  สมาชิกท่านใดจะท าการแก้ไขหรือไม่  
หากไม่มีกระผม    ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่  13 กรกฎาคม  2560  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 /2560              
เมื่อวันพฤหัสบด ีที่  13   กรกฎาคม  2560  จ านวน 24 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 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

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 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 
 

/ในการประชุม... 
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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 
 
นายทองค าฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทองค า  มะนุภา ส.อบต. หมู่ที่ 12  ผมขอเสนอ     
นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ  ส.อบต.หมู่ที่ 9  เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   
   ผู้รับรอง  1. นายวาลันท์ เยินยุบ  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
     2. นายจันทร์ติ๊บ มีข้าว  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก  ถือว่า นายณัฐวุฒิ   ถือคุณ  ส.อบต. หมู่ที่ 9  
เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวฯ  และขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ 
 

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  เรื่อง  การจัดการขยะ       
มูลฝอย  พ.ศ. 2560 
 

5.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   
เรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 วาระท่ี 1  (รับหลักการ) 
 
ประธานสภาฯ เนื่องจากท่านนายกป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ดังนั้นในเรื่องนี้ขอเชิญ นายสุค า   
สมนึก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ซึ่งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ และเหตุผลเกี่ยวกบัการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว         
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 

/รองนายก... 
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รองนายกฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  เพ่ือบังคับใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ
เก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ ขน  และก าจัดขยะมูลฝอย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65      
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 
43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว       จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  ซึ่งรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีรองนายกฯ ได้ชี้แจงเหตุผลในการตราข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมานั้น  มีสมาชิกท่าน
ใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่   
 
ที่ประชุม  ไม่มี   
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ต่อไปผมจะชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2554)   

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่น   จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสาม  ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
รองนายกฯ    ตามที่ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่ เกี่ยวข้องมานั้น เพ่ือให้การพิจารณา          
ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดครับ 
 
ประธาน สภา  ตามท่ีทางรองนายกฯ ได้เสนอขอประชุมพิจารณาข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 เป็นสามวาระรวดนั้นสมาชิกเห็นด้วยหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม           ให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด 
 
ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วขอผู้รับรอง 

/ผู้รับรอง... 
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ผู้รับรอง            1. นายณรงค์ชัย จริงมาก     ส.อบต. หมู่ที่ 6   
2. นายไชยยา สิริภานุวงค์  ส.อบต. หมู่ที่ 13 

 
ประธานสภาฯ     เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาสามวาระรวดแล้ว ดังนั้นผมจึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 
 
ที่ประชุม            มีมตเิห็นชอบ จ านวน  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   
เรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 วาระท่ี 2  (รับหลักการ) 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ) ข้อ 45 วรรคสอง การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้ชี้แจงมานั้น  สมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
  
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด จ านวน     
24 เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  
 

5.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   
เรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 วาระท่ี 3  (การลงมติ) 
 
ประธานสภาฯ  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  มีมติไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง            
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 52 ก าหนดให้การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ดังนั้น ผมจึง
ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวแห่งนี้ ว่าเห็นสมควรน าร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  หรือไม ่
 
มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ 24 เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  และผมจะน าร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เสนอต่อ
นายอ าเภอเมืองปาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว      
เรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  ต่อไป   

 
ที่ประชุม               รับทราบ 
 

5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 8) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
(ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญรองนายกฯ 
 
รองนายกฯ          เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ผมขอให้รองปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงครับ 
 
ประธานสภาฯ       เชิญท่านรองปลัดฯ 
 
รองปลดัฯ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน                
และสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือน าไปใช้ติดตั้งและเก็บของ ณ อาคารอเนกประสงค์ ดังรายการต่อไปนี้ 
 
1.ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 

 
1.1 ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย จ านวน 7 แผง แผงละ 4,400 บาท รวม 30,800 บาท  

รายละเอียดการโอน ดังนี้ 
 
โอนเพิ่ม(ส านักปลัด) 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย จ านวน 7 แผง 

งบประมาณก่อนโอน                0.00  บาท 
  โอนเพิ่มครั้งนี้             +    30,800.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน                  30,800.00  บาท 
 

 
 

/โอนลด... 
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โอนลด(ส านักปลัด) 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน 

งบประมาณก่อนโอน                    36,000.- บาท 
  โอนลดครั้งนี้               -     30,800.- บาท 
  งบประมาณหลังโอน                     5,200.-  บาท 
 

1.2 ตู้เคาน์เตอร์ล้างจานพร้อมก๊อกน้ า จ านวน 1 ตู้ ราคา 6,200 บาท รายละเอียดการโอน  
ดังนี้ 
โอนเพิ่ม(ส านักปลัด) 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว ตู้เคาน์เตอร์ล้างจานพร้อมก๊อกน้ า จ านวน 1 ตู้ 

งบประมาณก่อนโอน                0.00  บาท 
  โอนเพิ่มครั้งนี้             +      6,200.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน                    6,200.00  บาท 
 

โอนลด(ส านักปลัด) 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าเช่าบ้าน 

งบประมาณก่อนโอน                    26,500.00 บาท 
  โอนลดครั้งนี้               -       6,200.00 บาท 
  งบประมาณหลังโอน                    20,300.00  บาท 
 

1.3 ตู้เคาน์เตอร์เก็บของ จ านวน 1 ตู้ ราคา 5,800 บาท รายละเอียดการโอน  ดังนี้ 
โอนเพิ่ม(ส านักปลัด) 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว ตู้เคาน์เตอร์เก็บของ จ านวน 1 ตู้ 

งบประมาณก่อนโอน                0.00  บาท 
  โอนเพิ่มครั้งนี้             +      5,800.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน                    5,800.00  บาท 
 

โอนลด(ส านักปลัด) 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าเช่าบ้าน 

งบประมาณก่อนโอน                    20,300.00 บาท 
  โอนลดครั้งนี้               -       5,800.00 บาท 
  งบประมาณหลังโอน                    14,500.00  บาท 

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ตามท่ีท่านรองปลัดฯ  ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็น
เพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
  
ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติการขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ ในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม             มีมติเห็นชอบ  จ านวน   24  เสียง    ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
 
ประธานสภาฯ            เป็นอันว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 8) หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 
 
ที่ประชุม                    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   6.1 เรื่องโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าอ่างแม่นึงฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแท่น 
 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ชี้แจงครับ 
 
นายบุญน าฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายบุญน า  วิบูลสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอแจ้งเรื่องโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ าอ่างแม่นึงฝั่งซ้าย  สืบเนื่องจากสามเดือนที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน และได้เชิญ
ท่านกิตติศักดิ์ เฮงษฏีกุล เข้าร่วมประชุม และได้เสนอคลองส่งน้ าจากล าเหมืองใหม่จาก หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 13     
ซึ่งทางช่างก็เห็นด้วย โดยให้ท าโครงการเข้ามาและให้ท าประชาคมชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์แนบมาด้วย และ
ตามที่ได้ท าการส ารวจนั้น ปรากฏว่ามีประตูน้ าไว้แล้ว  จึงสามารถท าโครงการขอเข้ามาได้เลย  แต่ก็ต้องแจ้ง     
ต่อสภาฯ ให้ได้รับทราบเรื่องโครงการนี้ก่อน  ดังนั้น ผมจึงได้น าเรื่องนี้เข้าแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบ ต่อไป 
           
รองนายกฯ            เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามท่านสมาชิก หมู่ที่ 3 ว่าขอให้พ้ืนคลองส่งน้ าที่
ก่อสร้างขึ้นส่งน้ ามาฝายทุ่งกว๋าวด้วยได้หรือไม่ 
 
นายบุญน าฯ  ส าหรับเรื่องโครงการที่ขอไปทางส านักงานชลประทานนั้น ทางช่างจะเข้ามาส ารวจอีก
ทีว่ามีความเหมาะสมและสามารถน าคลองส่งน้ าผ่านลงพ้ืนที่ใดบ้าง ซึ่งจะต้องน าไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 
 

รองปลัดฯ               ในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทางกองช่างตรวจดูว่าทาง อบต. ได้ท าโครงการไปขอหน่วยงาน    
อ่ืนอีกหรือไม่  และมีในแผนฯ ของ อบต. หรือไม่ 
 

/นายศุภกิตติ.์.. 
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นายศุภกิตติ์ฯ       เรียนประธานสภาฯ ผมนายศุภกิตติ์  การดี ส.อบต. หมู่ที่ 14 ผมเห็นด้วยกับ ส.อบต. 
บุญน า เพราะมีผลประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

 
นายณัฐวุฒิฯ  ผมนายณัฐวุฒิ  ถือคุณ  ส.อบต. หมู่ที่ 9 ผมเห็นดีด้วยเพราะหากได้โครงการคลอง    
ส่งน้ าตัวนี้มา ก็จะลงสู่ฝายทุ่งแงะด้วย 
 
ประธานสภาฯ         มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบการเรื่องการขอโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าอ่างแม่นึงฝั่งซ้าย 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
    

6.2 แจ้งเรื่องขอบริจาคหรืออุทิศที่ดินให้กับ อบต.ทุ่งกว๋าว 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนิติกรชี้แจงครับ         
 
นิติกรฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องการบริจาคหรืออุทิศที่ดิน
ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อบต.ทุ่งกว๋าวได้รับหนังสือแจ้ง  
ขอบริจาคท่ีดินจากนางสาวแคทรียา  มีข้าว ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 16809 ที่ดินเลขที่ 71 ระวาง 4846Ⅱ5256-1 มีความประสงค์เจตนาที่จะ
บริจาคหรืออุทิศที่ดินในโฉนดที่ดินดังกล่าว จ านวน 31     ตารางวา ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว       
เป็นการให้โดยเสน่ห์หา ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณะต่อไป  
ดังนั้นจึงขอแจ้งการบริจาคที่ดินดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เพ่ือจะได้น าไปประกอบการขอรับโอน
ที่ดินดังกล่าว ณ ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าปาง สาขาแจ้ห่มต่อไป  

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
รองปลัดฯ  ขอแจ้งเรื่องการใช้พ้ืนที่หรือการท าประโยชน์ต่าง ๆ ขอให้ส ารวจพ้ืนที่ให้ดีก่อนท าการ
ขอท าโครงการ ในกรณีขอใช้ที่สาธารณะ ต้องมีหลักฐานและการยินยอมการประชุมประชาคมจากประชาชนก่อน
เพ่ือเป็นหลักฐานและจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 
 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
นายบุญน าฯ  ผมขอสอบถามเรื่องเสาไฟฟ้า จ านวน 3 ต้น ที่ทางหมู่ที่ 3 ได้ขอไปนั้น เรื่องด าเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว 
 

รองนายกฯ                 ในเรื่องนี้จะสอบถามทางช่างก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
/นายไชยยา... 
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นายไชยยาฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายไชยยา  สิริภานุวงค์  ส.อบต. หมู่ที่ 13 ผมขอสอบถาม
เรื่องกรณีไฟก่ิง ของหมู่ที่ 3 ดับตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้ว จึงขอให้ทางช่างเข้าไปด าเนินการแก้ไขด้วย 
 
รองนายกฯ  เรื่องนี้ผมจะแจ้งทางช่างให้เข้าไปท าการแก้ไขโดยเร็วครับ  และขอแจ้งให้สมาชิก    
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 12 สิงหาคม  2560 โดยร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เวลา 08.00 น.    
ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองปาน โดยขอให้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
 
                 ปิดประชุมเวลา    11.30 น. 
 
 
 

 
        

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 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 ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

  (นายอรรถศิลป์   รู้มาก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


