๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
๒3
24

ชื่อ-สกุล
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคา
วงศ์ผา
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคาปัน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
นายสมชาย
แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
นายชาญชัย ย่างวรกูล
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑8
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
เอกภพ จตุโชคอุดม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย
แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาญชัย ย่างวรกูล
ชาย
แซ่ซ้ง
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายคาจันทร์
2.นายอภิรักษ์
3.นายชิงชัย
4.นายอาผ่า
5.นางสาวมนัญชญา
6.นายสุพจน์
7.นายชัยสิทธิ์
8.นายพจน์ปรีชา
9.นายเลาจัว

ธิวงศ์
แซ่ฟุ้ง
ยอดมณีบรรพต
มาเยอะ
ประเสริฐทรัพย์
เล่าพงศ์สวัสดิ์
เจนพบชีวัน
แซ่ย่าง
แซ่ว้า

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
2 นายธนวัฒน์
อุสาใจ
3 นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
4 นายประเวศ
ปงรังษี
5 นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
6 จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์
7 นางวิลาวัลย์
โนระ
8 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ
9 นางมนธิชา
ลือชา
๑0 นางสาวนพมาศ ถิระสังวร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑๐
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 20
ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัดอบต.ปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ลา
ลา
ลา
ขาดประชุม
ลา
ลา
ขาดประชุม
ลา
ขาดประชุม

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
อานวย
เมืองอินทร์
วิลาวัลย์
โนระ
ไพรสัณฑ์
ยาละ
มนธิชา
ลือชา
นพมาศ
ถิระสังวร

หมายเหตุ

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓3 คน
-ผู้มาประชุม
24 คน ผู้ลาประชุม 6 คน ผู้ขาดประชุม 3 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑0 คน
รวมทั้งสิ้น
34 คน
เริ่มประชุมเวลา

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้
พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา ได้ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้ว
ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด ๓3 มาประชุม 24 คน ลาประชุม
6 คน ขาดประชุม 3 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอ
นาเข้าสู่วาระการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑
: เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561
ประธานสภา ฯ
ในวัน ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา ตามระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
ประธานแจ้งให้ทราบ มีดังนี้
1.1 อาเภอเวียงแก่นแจ้งการอนุญาตให้ลาออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ในรายของนายสุรชัย มาเยอะ ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หมู่ 10 ตามหนังสืออาเภอเวียงแก่น ที่ชร.0023.20/ว 87 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561
2.ขอบคุณในความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาส่วนราชการอาเภอเวียงแก่น เมื่อวันที่
10 กุมภาพัน ธ์ 2561 ณ โรงเรียนเวีย งแก่นวิ ทยาคม ส าหรับวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่
ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งที่ประชุมให้รับทราบ เรียนเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น
นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

นายธนวัฒน์ อุสาใจ :
รองนายก.อบต.ปอ

๑.๒เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.ด้ ว ยจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ แ จ้ ง การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในแผนงาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 แห่ง ในอาเภอเวียง
แก่น เป็นงบประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ จานวน 4 ล้านบาท เทศบาลตาบลท่าข้าม จานวน 2 ล้ าน และเทศบาลตาบล
ม่วงยายและเทศบาลตาบลหล่ายงาว แห่งละ 2 ล้านบาท เพื่อดาเนินการพัฒนาท้องถิ่น
2.เทศบาลตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดจัดงาน “รัก(ษ์)สุดเขต
ประเทศไทย@ผาไดเวีย งแก่ น ” ในวันที่ 14 กุม ภาพั นธ์ 2561 ณ แก่งผาได โดยเป็ น
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้กับพื้นที่ มีกิจกรรมการรับจดทะเบียนสมรส
ให้ กับ คู่รั ก กลางน้าโขง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา ตลอดจนจัดซุ้มส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่าในพื้นที่ใน แหล่งท่องเที่ยวผาได เพื่ อต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงขอ
เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ”
3.ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการป้องกันไฟป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยในพื้นที่อาเภอ
เวียงแก่น ได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าให้ กับทุกหน่ว ยงานราชการได้รับทราบและ
ดาเนินการตามแนวทางที่สั่งการ โดยเขตอาเภอเวียงแก่น พบความเสี่ ยงการก่อเกิดไฟป่า คือ
ตาบลปอ และตาบลตับเต่า อาเภอเทิง เนื่องด้วยมีขอบเขตพื้นที่เชื่อมต่อกัน จึงขอฝากให้
ทุกท่านได้ดูแลตรวจตราในพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตาบลปอ ร่วมกัน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งดังนี้
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา ประจาปี 2561 เรื่อง การ
ปฏิรูปท้องถิ่นกับการกระจายอานาจภายใต้รั ฐธรรมนูญ ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4-6
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อาเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจตามรั ฐธรรมนูญ ปี 2560 ตลอดจนทิศทางการกระจายหน้า ที่และ
อานาจและบทบาทในการบริห ารงานให้ กับผู้ บริห ารท้องถิ่นให้มี ประสิ ทธิภ าพในการ
บริการประชาชน ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๐
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงาน
ประธานสภา ฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ ๔ (ครั้งที่ 1 ) ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ
ที่ ๔ (ครั้งที่ ) ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นั้นขอเชิญเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงรายละเอียด
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ ๔ (ครั้งที่ 2 ) ปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2560แล้วและทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาส่งสาเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทั้ง 2 สมัยให้กับท่านแล้วนั้น
จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบความ
ประธานสภาฯ
ถูกต้องเรียบร้อยของสาเนารายงานการประชุมและขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง
หรือขอแก้ไขหรือไม่
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ หมู่ 12
ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่
1 ) ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหน้าที่ 18
ข้อความจาก “ภูชี้ดาว” เป็น “ภูชี้เดือน” และ หมู่ 11 เป็นหมู่ 12
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแจ้งให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ
ส่วนตาบลปอ บันทึกรายการแก้ไขดังกล่าวในบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 1)ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๐ และขอ
สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 1)
ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 1)
ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์ จานวน 24 เสียง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบ บันทึกรายงาน
ประธานสภา ฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ ๔ (ครั้งที่ 2 ) ประจาปีพ.ศ.
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แล้วนั้นขอสอบถามที่ประชุม มีข้อทักท้วงหรือขอแก้ไข
เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การส่วน
ตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที2่ ) ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
๒๕๖๐

๕

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 2
ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์ จานวน 24 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓:
กระทู้ถาม
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ประธานสภาฯ
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔:
ที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕:
เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอนาเข้าสู่วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ในวาระที่ 5 เรื่องที่
ประธานสภาฯ
เสนอใหม่ และเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีจานวน 6หัวข้อย่อย จึงขอแจ้งในหัวข้อที่
5.1 การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ไม่ เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย ประชุมสามัญ
ประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่
เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายอาเภอตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับ ที่ 2)พ.ศ.2554 ) ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมั ยสามัญประจาปี ระยะเวลาและ
เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปี ถั ด ไป และระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปีเมื่อสภาท้องถิ่น
มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ชี้แจงเพิ่มเติม

๖

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอนาเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าการกาหนดสมัยประชุมสภาดังกล่าว ให้
เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติส ภาต าบลและองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัย แล้ ว แต่ส ภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลจะกาหนด แต่ ไม่ เกินสี่ ส มัย วันเริ่มสมั ย
ประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ
ให้ มี ก าหนดไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า วั น แต่ ถ้ า ขยายเวลาออกไปอี ก จะต้ อ งได้ รั บ กา รอนุ ญ าตจาก
นายอาเภอ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ) ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัย
สามัญประจาปี ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่
ละปีเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยสามั ญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อ วัน ที่ 15 กุม ภาพัน ธ์ 2560 นั้น ได้มี การกาหนดสมัย ประชุม สมั ยสามัญ ประจาปี
2560 ดังนี้คือ
๑.สมัยสามัญที่ ๑ วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60
๒.สมัยสามัญที่ ๒ วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60
๓.สมัยสามัญที่ ๓ วันที่ ๑ - 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
๔.สมัยสามัญที่ ๔ วันที่ ๑ - 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
และได้กาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือประจาปี พ.ศ.๒๕61 เป็นวันที่
1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 คือเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันนี้เพื่อให้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ต้องเสนอ
การกาหนดสมัยประชุม เป็นสมัยการประชุมที่เท่าไหร่ กาหนดวันที่เท่าไหร่ แล้ว ขอความ
เห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดสมัย
ประธานสภาฯ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ต้องกาหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือน
มิถุนายน 2561 หรือไม่ เนื่องด้วยในการกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 ได้กาหนดวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2560 เพื่อ
รองรับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีพ.ศ.2561
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ขอชีแ้ จงว่าไม่มีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่อย่างใด เนื่องจากในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2562 ต้องดาเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2561

๗

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอหารือในการกาหนดสมัยการประชุม
ประธานสภาฯ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เป็นช่วงเดือน
พฤษภาคม 2561 แทน เดือนมิถุนายน 2561 เนื่องด้วยในช่วงเดือนพฤษภคม – เดือน
มิถุนายน เป็นฤดูฝน อาจก่อเกิดปัญหาน้าไหลหลาก อุทกภัย น้าท่วมพื้นที่การเกษตร จึงเป็น
การเตรียมความพร้อมและสามารถดาเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ทันท่วงที สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มีข้อนาเสนอและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
ขอเสนอการกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561 ดังนี้
1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงดังกล่าวหากมี
ความจาเป็นที่ต้องการปรึกษาหารือเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน สามารถขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญได้
2.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561
3.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.6

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอเสนอการกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561 ดังนี้
1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561
2.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561
3.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มีความเห็ น ชอบกับท่านเกียรติกุล พิชัย ในการเสนอกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี 2561 ดังนี้
1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
2.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561
3.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561
4.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

นายธิติพงศ์ กวินดารกา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.18
ขออภิปรายเห็นชอบกับท่านคาปัน แสงงาม ในการเสนอกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ
สมัยสามัญ ประจาปี 2561 มีการกาหนดในช่วงวันที่ 1 - 15 ของเดือนมีความเหมาะสม
แล้วเพื่อที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะได้นาข่าวสารจากที่ประชุมดังกล่าวไป
ชี้แจงในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม
ประธานสภา ฯ
หรือไม่ หากไม่มี ขอมติความเห็นชอบตามนายมนตรี ยอดมณี บรรพต นาเสนอกาหนดสมัย
การประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561 หรือไม่ โปรดยกมือ

๘

ที่ประชุมสภา อบต.ปอ :

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบ จานวน 3 เสียง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอความเห็นชอบตามนายเกียรติกุล พิชัย
ประธานสภา ฯ
นาเสนอกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ ประจาปี 2561 หรือไม่โปรดยกมือ
ที่ประชุมสภา อบต.ปอ :

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบ จานวน 18 เสียง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
ขอสรุปกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561 ดังนี้
1.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
2.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561
3.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561
4.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
ในวาระต่อไป คือการกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อภิปรายเสนอการกาหนดสมัยประชุม
ดังกล่าว
นายวิชัย แสงงาม :
ส.อบต.ม.2

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอเสนอกาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ในวันที่ 1 - 15
กุมภาพันธ์ 2562

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขออภิปรายแสดงความคิดเห็น เนื่องด้วยกานันผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอเวียงแก่น มีการประชุม
ประจาเดือนในวันที่ 2 ของทุกเดือน และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีการกาหนด
ประชุมประจ าเดือ นทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนั้นเห็ นควรเสนอกาหนดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.2562 หลังจากวันที่ 5 ของ
เดือน เพื่อสามารถนาข่าวสารทางราชการ ตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชน
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอชี้แจงเกี่ยวกับประชุมประจาเดือนของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นการประชุม
เพื่อพบปะหารือแจ้งข่าวสารทางราชการที่ได้จากการประชุมส่วนราชการ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอให้รับทราบ แต่การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้มีผลเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้
มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด
แต่ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย ประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องกาหนด
สมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2562 อย่างชัดเจน
จึงขอนาเรียนมายังสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อรับทราบ

๙

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มี
ประธานสภา ฯ
ข้อเสนอแนะการกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2562 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบตามที่นายวิชัย
แสงงาม เสนอการกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่1
ประจาปี 2562 ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือ
ที่ประชุมสภา อบต.ปอ :

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบ จานวน 19 เสียง กาหนดสมัยการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอนาเข้าสู่วาระที่ ๕ .2ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.............
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงดังกล่าว
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระที่ 5.2ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. ขอมอบให้หัวหน้าสานักปลัด
ได้กล่าวชี้แจง

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านขอชี้แจงญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ............. ว่า เป็นร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้ร่างขึ้นมาเพื่อใช้บังคับแทน ข้อบังคับตาบลเรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.2541 ซึ่งได้บัญญัติไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2541 แล้ วนั้น โดยมี
เหตุผล เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่
เป็ น อัน ตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ.2558 ลงวั นที่ 3 มิถุ นายน 2558 ตามมาตรา 31แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยได้แก้ไขปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 และ63 ได้กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจ
ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ กาหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุ ก
กิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น รวมทั้งกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการ จึงจาเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับตาบลฉบั บเดิมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ สภาวการณ์ปัจจุบัน และกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ข้างต้น จึงขอชี้แจงมายังสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอเพื่อรับทราบและพิจารณาเนื้อหาในญัตติดังกล่าวเบื้องต้น

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอชี้แจงต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ด้วยในปี พ.ศ.2541 สภาตาบลปอ นาโดยนายจันทร์

๑๐

ลือชา ซึ่งดารงตาแหน่ง เป็นประธานกรรมการของสภาตาบลปอ ในขณะนั้น ได้มีการตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2541 ขึ้น มาเพื่อพิจารณาและควบคุมดูแลกิจการในชุมชนไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในระยะยาว ทั้งในด้านผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง รายชื่ อ กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพให้
สอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บสภาวการณ์ใ นปั จ จุบั น จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะต้อ งเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ
........ดังกล่าว จานวน 5 หมวด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการ
ควบคุมกิจ การที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.....ดังกล่ าว ได้มี การวางแผนกระบวนการ
ขั้นตอนตั้งแต่ปี 2559 โดยมีการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของส่วนราชการ
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปอ ทุกแห่ง มีการสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนต าบลปอผ่ า นเวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต าบลปอ ตลอดจนน าร่ า ง
ข้อบัญญัติดังกล่าวจัดส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลปอ จานวน 20 หมู่บ้าน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น มีการนาร่างดังกล่าวลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ www.por.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ ได้มีการกาหนดกิจการ
และค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เช่น กิจการเลี้ ยงสุ กร มีการกาหนดจานวนสุ กร และค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระ
ตลอดจนแนวทางการการปฏิบัติตนของผู้ประกอบกิจการดังกล่าวไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ ต่อ สุ ข ภาพกาย สุ ขภาพใจให้ กั บ ประชาชนใกล้ เ คี ย ง หากมี การฝ่ า ฝื นหรื อ มี ข้ อ
ร้องเรียน จะมีการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง จะมีการหารือหาข้อแก้ไขปรับปรุงกิจการ
ร่วมกัน หากมีผลกระทบมาก จะต้องมีการบังคับให้หยุดกิจการดังกล่าว จึงขอชี้แจงดังนี้
( ตามรายละเอียดแนบท้าย )
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. เป็นเรื่องที่สาคัญที่ต้องเข้าสู่การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
โดยข้อบัญญัตินี้ไมใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ จึงสามารถพิจารณาเป็น สามวาระรวดได้ ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ
๔๕ ญัตติร่ างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภา
ท้อ งถิ่ น จะอนุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วก็ ไ ด้ ใ นการพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย ว
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

๑๑

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอชี้แจงขั้นตอนของการ
พิจารณาร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. ดังนี้
วาระที่ 1 คือวาระขั้นรับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เพื่อหารือร่างข้อบัญญัติและขอมติที่
ประชุมเพื่อรับร่างหลักการข้อบัญญัติดังกล่าว แล้วเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป
วาระที่ 2 คือวาระขั้น แปรญัตติ เป็นการหารือแก้ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน
ข้อความ เป็นรายข้อไป โดยยังคงมติหลักการเดิม โดยจะมีความขัดแย้งหรือยกเลิกไม่ได้ หาก
ที่ประชุมได้หารือพร้อมเห็นชอบในการแปรญัตติแล้วนั้น
วาระที่ 3 วาระขั้นตราร่างเป็นข้อบัญญัติ ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ
๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตาม
วรรคหนึ่ ง ในสมั ย ประชุ มนั้ นอี ก เว้น แต่ ป ระธานสภาท้ องถิ่ นจะอนุญ าตเมื่อ เหตุ การณ์ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไป ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
ด้วยโดยอนุโลม
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เพื่อขอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาในญัตติดังกล่าว หากมี
การพิจารณาได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ แล้วจะนาเสนอต่อ
นายอาเภอเวียงแก่น เพื่อพิจารณาลงนามแล้วองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นามาบังคับใช้ใน
พื้นที่ตาบลปอ ต่อไป
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้นาเสนอชี้แจง
ประธานสภาฯ
แนวทางของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจ แล้วจึงเชิญ
ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาเพื่อรับร่างหลักการ ดังกล่าว
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป

๑๒

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ข้าพเจ้านายแสน ลือชา ขอเสนอในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.............เป็นสามวาระรวด

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้นาเสนอการ
ประธานสภาฯ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ............. เป็นสามวาระรวดนั้นขอให้ที่ประชุมสภา องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล
ปอ ได้ลงมติเห็นชอบดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอ ลงมติว่าเห็นชอบตามที่ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
ที่ประชุมสภา อบต.ปอ :

ที่ประชุมลงมติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ 3 วาระรวด จานวน 19 เสียง

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่ได้ลงมติพิจารณารับร่างข้อบัญญัติ
3 วาระรวด จานวน 19 เสียงแล้วนั้น ขอเข้าสู่วาระที่ 1 รับร่างหลักการ เพื่ออภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เชิญนาเสนอและอภิปราย ในร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภา ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังกล่าว ต่อที่ประชุม
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออภิปรายสอบถามประเภทการค้า ลาดับที่ 1 การ
เลี้ยงสุกร ต้องมีการกาหนดปริมาณการเลี้ยงจานวนกีต่ ัว มีการกาหนดพื้นที่ในการเลี้ยง และ
มีระยะห่างจากชุมชนกี่กิโลเมตร จึงขอสอบถามมาเพื่อขอข้อมูลที่ชัดเจน และนาเข้าสู่การ
ประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านเป็นการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......... ดังกล่าวพบว่าต้องมีการพิจารณา
ในรายละเอียดให้ถี่ถ้วน และรอบคอบเนื่องด้วย เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีข้อดีและข้อเสีย ที่
อาจก่อเกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การเลี้ยงสุกร จานวน 4-5
ตัว เพื่อไว้กินในครัวเรือน จะต้องมาขออนุญาตในการดาเนินกิจการดังกล่าวตามระเบียบ
มีการชาระค่าธรรมเนียมเหมือนกับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเพื่อจาหน่าย จึงขอให้ทุกท่าน
ได้พิ จ ารณาให้ ร อบคอบถึง แนวทางปฏิ บัติที่ จะต้องปฏิ บัติร่ ว มกั น หากมี การประกาศใช้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.........เพื่อใช้ควบคุมกิจการในพื้นที่ตาบลปอ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ประธานสภา ฯ
ดังกล่าว ต่อที่ประชุม
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ เ ล็ ง เห็ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต าบลปอ และความ
เจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรม ในอนาคต อีก 20-30 ปีข้างหน้า ซึ่งพื้นที่ตาบลปอ มี
พื้นที่ที่กว้างขวาง เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตสินค้าทางเกษตรที่
หลากหลาย ในอนาคตจะต้องมีขยับขยายพื้นที่ เพื่อรองรับความเจริญเข้ามา อาจก่อเกิด
กิ จ การใหญ่ ที่ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนต าบลปอ โดยไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เช่นโรงงานที่เกี่ยวกับข้าวโพด โดยกิจการดังกล่าวมีการสะสม การผลิต การโม่
การบดอาหารสัตว์ ,โรงงานสีข้าว ซึ่งอาจก่อเกิดควัน ฝุ่นละออง และน้าเสียส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนราคาญ ดังนั้นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ........ จึงเป็นการร่างขึ้นมาใน
ภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์แนวทางปฏิ บัติร่ว มกัน ว่ าต้องมี การยื่ นคาขอเพื่อขอ
อนุญาตดาเนินกิจการประเภทดังกล่าว ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและสั่งการลงไปตรวจสอบกิจการ
ให้มีการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ตามระเบียบสาธารณสุขกาหนด มีการควบคุมสิ่งปฏิกูล มีการ
ควบคุมน้าเสีย ฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้การประกอบกิจการบางอย่างที่
ไม่เข้าข่ายในกิจการการค้าแต่ดาเนินกิจการแบบ เพื่อกิน เพื่อใช้ ในครัวเรือน ไม่จาเป็นต้องมา
ขออนุญาต เพียงแต่ผู้ประกอบการแบบครัวเรือนและชุมชน ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญ ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ต่อชุมชนใกล้เคียง
นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.6

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......... เป็นสิ่งที่ดี มีความเหมาะสมใน
การร่ างระเบี ยบข้อบังคับเพื่อใช้ในการควบคุมกิจการต่างๆในพื้นที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เช่นการขุดดิน การถมดิน มีการชาระภาษีและ
ค่าธรรมเนี ย ม ให้ กับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้านอัตรา
ค่า ธรรมเนี ย มต่อ ปี ที่แ นบท้า ยร่า งข้ อบั ญญั ติอ งค์ การบริห ารส่ ว นตาบลปอดัง กล่ าว เพื่ อ
สามารถชี้แจงต่อประชาชนให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเนื้อหาในแต่ละหมวด ในแต่ละข้อ และ
พิจารณาในบัญชีค่าธรรมเนียมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังกล่าวให้เป็น
ที่ เ ข้ า ใจ และเห็ น ควรจั ด ท าบั ญ ชี แ ยกเป็ น รายการ แต่ ล ะรายการต้ อ งช าระภาษี กี่ บ าท
ตลอดจนกาหนดกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมรัดกุม ลดช่องโหว่ที่อาจก่อเกิดปัญหา เช่น
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การเลี้ยงสุกร ต้องกาหนดพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร มีระยะทางห่างจากชุมชนกี่กิโลเมตร
การจัดการสิ่งปฏิกูลต้องทาอย่างไร เป็นการลดปัญหาที่อาจก่อเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น การเลี้ยง
สุกร ของประชาชนบ้านดอน หมู่ 3 ที่มีการเลี้ยงไว้ในสวน แต่เกิดผลกระทบกับประชาชน
ใกล้เคียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ นั้น ถือเป็นอานาจและ
หน้าที่อย่างแท้จริง ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตาบล
อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี
อานาจออกข้อบั ญญัติ ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับ
ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แนะต่อไป
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการ สภา ฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการนี้ขอเสนอการแปรญัตตินี้ให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่มากกว่า 7 คน
เพื่อแปรญัตติเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฎิบัติร่วมกัน จากนั้นเข้าสู่การแปรญัตติ
เช่น ในการเลี้ยงสุกร มีการกาหนดพื้นที่เลี้ยงมีระยะทางห่างจากชุมชนกี่กิโลเมตร เป็นต้น

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอ ได้พิจารณาอย่างละเอียดและถี่ถ้วน ให้รอบคอบ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเมื่อมี
การประกาศใช้แล้วต้องมีการใช้ควบคุมกิจการทุกกิจการในพื้นที่ตาบลปอ หากก่อเกิดปัญหา
และมีข้อร้องเรียน จึงมีความจาเป็นต้องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิ่มเติม ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงเพิ่มเติม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อัน ตรายต่ อสุ ข ภาพ พ.ศ.........ดัง กล่ า วเป็น บทบาทหน้ าที่ข องท่า นที่จ ะต้ องมาพิ จารณา
อภิปราย เพื่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ลดปั ญหาที่กระทบต่ออาชีพประชาชน เป็นเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่ นตาบลปอในอนาคต ที่อาจก่อเกิดกิจการโรงงานมากขึ้น
ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดไว้ ขอให้พิจารณา หน้าที่ 9 หมวด
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ
ข้อ 7 สถานที่ประกอบการต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่
เข้าข่ายโรงงานหรือมีการปรับกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
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ข้อ 8 สถานที่ประกอบการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ย วข้อง ทั้งนี้ กรณีที่ส ถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กาหนด โดยคานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานที่ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุราคาญด้วย
จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กล่าวเป็นการกาหนดสาหรับกิจการที่เป็นโรงงาน
สาหรับกิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงานต้องมีการปรับปรุงและดูแลกิจการ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน
นายชาญชัย ย่างวรกุล :
ส.อบต.ม.15

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขออภิปรายในกิจการลาดับที่ 1 กิจการที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร นั้นมีความเหมาะสมทั้งในด้านค่าธรรมเนียม และต้องมีการบริหาร
จัดการเรื่องผลกระทบจากกลิ่น สิ่งปฏิกูลให้เรียบร้อย ,กิจการโรงโม่ ที่มีขนาดใหญ่ มีการเสีย
ค่าธรรมเนียมตามปกติ ทั้งนี้ขอสอบถามกรณีโรงสีข้าวขนาดเล็กที่ใช้สาหรับการสีข้าวเพื่อใช้ใน
การบริโภคในครัวเรือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ในกรณีโรงสีข้าวขนาดเล็กที่ใช้สาหรับการสีข้าวเพื่อใช้สาหรับการบริโภคในครัวเรือนนั้น
ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม จึงไม่เสียค่าธรรมเนียม ขอชี้แจงมาเพื่อทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม
เพือ่ รับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา

เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา13.30นาฬิกา :

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมและ
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวาระที่ 2 ข้อ 5.2 ร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภา ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........
ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไป
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรี ย นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สมาชิก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอ
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........เข้าสู่วาระที่ 1 ขั้นรับร่างหลักการ ในร่ างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายได้อย่างเหมาะสม หากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ไม่ต้องการรับร่างพร้อมพิจารณา 3 วาระรวด นั้น ขอให้เสนอมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่มากกว่า 7 คน เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลง

๑๖

แก้ไขเพิ่มเติม แล้วกาหนดวันเพื่อแปรญัตติ ให้มีความเหมาะสมแล้วนามาเป็นวาระเข้าสู่การ
ประชุมสภา ฯ หากมีการอนุมัติผ่านจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แล้วนามาประกาศใช้ควบคุมกิจการในพื้นที่ต่อไป
นายปราโมทย์ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ส.อบต.ม.16

ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 16
ขอเสนอให้รับร่างหลักการและพิจารณา 3 วาระรวดและมีการแปรญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียวกัน

นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.6

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ข้าพเจ้า นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 6 ขอเสนอ
ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 2 แนวทาง คือ
1.ให้พิจารณารับร่างหลักการและให้มีการแปรญัตติ พร้อมพิจารณา 3 วาระรวด ให้จบใน
คราวเดียวกัน
2.ให้พิจารณารับร่างหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว นามาพิจารณาในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อีกครั้งหนึ่ง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามทีท่ ุกท่านแสดงความคิดเห็นในการรับ
ประธานสภา ฯ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.........ขอสรุปวิธีการดาเนินการดังนี้
วิธีที่ 1.พิจารณารับร่างหลักการ พร้อมทั้งพิจารณา 3 วาระรวดเดียวกันและมีการแปรญัตติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียวกัน
วิธีที่ 2. พิจารณารับร่างหลักการ พร้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้วนามา
พิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อีกครั้งหนึ่ง
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอเสนอให้ประชุมสภา ฯได้มีมติรับร่างหลักการโดยนามาพิจารณา 3 วาระรวด ในคราวเดียว
กันโดยให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอแปรญัตติร่วมกัน แล้วเข้าสู่วาระการ
แปรญัตติ ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอ ได้ลงมติว่าเห็นชอบรับร่างหลักการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....โปรดยกมือให้คะแนน
ประชุมสภา อบต.ปอ :

มีมติเห็นชอบพิจารณารับร่างหลักการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... จานวน 15 เสียง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอมติว่าไม่เห็นชอบรับร่างหลักการ

๑๗

ประธานสภา ฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โปรดยกมือให้คะแนน

ประชุมสภา อบต.ปอ :

งดออกเสียง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติเห็นชอบพิจารณารับร่างหลักการ
ประธานสภา ฯ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ
.... จานวน 15 เสียง ขอเข้าสู่วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 ใน
วาระที่ 5.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประชุมได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังกล่าว โดยในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติเห็นชอบรับร่างหลักแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป คือวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ จึงขอเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาในร่าง
ดังกล่าว แล้วนาเสนอพิจารณาแปรญัตติเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมในร่างดังกล่าวต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวาระขั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิก
ประธานสภา ฯ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาและอภิปรายแปรญัตติ ร่วมกัน
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
ทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เรื่ องร่ างข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่ว นตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้
1. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร หน้า4 ข้อ46 มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่เท่ากันหรือไม่อย่างไร
เนื่องด้วยในปัจจุบันพบว่าโรงสีข้าวมีการเก็บค่าธรรมเนียมประกอบการมากกว่าเดิม
2.การเลี้ยงสุกร หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1 ในกรณีมีบุคคลที่มีการเลี้ยงสุกรโดยไม่ขอยื่นคาร้อง
ขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และก่อเกิดความราคาญและส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ทาให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะมีวิธีการดาเนินการแก้ไข
อย่างไร
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงมาเพื่อทราบดังนี้
1.เนื่องด้วยในปัจจุบัน กิจการโรงสีข้าว มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541
ฉบับเดิม เท่ากันคือ จานวน 100 บาท สาหรับค่าประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้น
เป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑๘

2.ในกรณีที่มีก ารร้องเรียนเกิดขึ้น ทางองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ จะมีการแต่งตั้งเจ้ า
พนักงานท้องถิ่น เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาวิธีไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน อีกทั้งแนะนา
แนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงกิจการดังกล่าวไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อชุมชนต่อไป ขอชี้แจงมา
เพื่อทราบ
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรี ย นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สมาชิก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอ
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในหน้าที่ 4 ข้อ 46
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร มีค่าธรรมเนียม 2 แบบ คือ
แบบ ก. ไม่เกิน 20 แรงม้า ค่าธรรมเนียม 200 บาท
แบบ ข. เกิน 20 แรงม้า ค่าธรรมเนียม 40 บาท
หมายถึงการวัดปริมาณผลผลิตและกาลังแรงของเครื่องจักรกลที่ใช้ โดยวัดเป็นแรงม้า เป็น
หน่วยวัดความแรงของเครื่องจักร ซึ่งพิจารณาว่าหากเครื่องจักรกลมีจานวนแรงม้าที่มาก เป็น
กิจการที่มีกาลังการผลิตสูง ทาให้ได้รับผลผลิตที่สูง และก่อเกิดปริมาณของเสีย ทั้งฝุ่น ละออง
ที่มากขึ้น เช่น กัน จึงต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้น แต่ตามข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541 ฉบับโม
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เท่ากัน จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลปอ
พิจารณาในร่างต่อไป

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงมาเพื่อทราบเพิ่มเติมตามที่ท่านมนตรี ยอดมณี
บรรพต ได้สอบถามถึงกรณีที่มีการร้องเรียนกิจการเล็กๆ ว่าดาเนินกิจการโดยไม่ได้ขออนุญาต
ดาเนินการกิจการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการร้องเรียนนั้น จะดาเนินการอย่างไร
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะมีแนวทางแนะนาให้เจ้าของกิจการมาดาเนินการยื่น
เรื่องขออนุญาตดาเนินกิจการให้เรียบร้อยและพร้อมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินการกิจการให้ถูกต้องตามที่ระเบียบสาธารณสุขกาหนด เพื่อ ไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน จนผ่านเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนดไว้แล้วจึงได้รับใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการ หาก
ได้ รั บ การรายงานว่า ยั ง มี ผ ลกระทบต่ อ ชุม ชน ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอต้อ งเข้ า
ตรวจสอบพื้นที่และแนะนาให้ปรับปรุงกิจการในผ่านเกณฑ์ ผ่านมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งมี
การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติการ 3 วัน-5 วัน 7 วัน เพื่อให้ถูกต้องตามที่
ระเบียบสาธารณสุขกาหนดเป็นต้น
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ทุกท่าน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พร้อมกับการปกครองชุมชนให้มีความสงบสุ ข
ต้องมีบริหารจัดการมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มากกว่าการใช้ระบบกฎหมายที่รุนแรง ดังนั้น
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ..... ได้มีการกาหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการ จานวน 130 กิจการ จึงขอให้สภา
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลปอ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้ว น หากมีข้อสงสั ย สามารถสอบถาม
อภิปราย

๑๙

นายปราโมทย์ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ส.อบต.ม.12

ทุกท่าน ขอสอบถามหน้า 4 ข้อ 38 เกี่ยวกับกิจการ การผลิต การโม่ การบด การผสม
การบรรจุ ย าด้ว ยเครื่อ งจั ก ร ที่ มีก ารเสี ย ค่ าธรรมเนี ยมด้ว ย ขอสอบถามในกรณี มีโ รงโม่
ข้าวโพดในพื้นที่บ้านปอกลาง หมู่ 5 โดยเจ้าของกิจการไม่ใช่คนในพื้นที่ เป็นคนอาเภอเชียง
ของ แต่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีวิธีดาเนินการอย่างไร

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ได้มีหนังสือหารือไปยัง
กระทรวงสาธารณสุขและมีหนังสือสั่งการ ในกรณีมีรถเร่สัญจร ทั้งในส่วนของรถโม่ข้าว รถโม่
ข้าวโพด เข้ามาในพื้นที่ จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ทุกท่าน ได้สอดส่องดูแลรถเร่ประเภทดังกล่าวที่ได้เข้ามาในพื้นที่ตาบลปอ แจ้งมายัง
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อดาเนินการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
ทุกท่าน ในการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจาปี
2561 ในวันนี้ เป็นการประชุมที่มีความสาคัญ มีการพิจารณาร่ างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....ซึ่งทุกท่านได้พิจารณา
ในเนื้อหาแล้วว่ามีทั้งผลดีและผลเสียต่อชุมชนตาบลปอ จึงขอให้ประธานสภาองคารบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อลงมติใน
การพิจารณาตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... นี้พบว่าไม่มีการแปรญัตติ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ในร่ างข้อบั ญญัติองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ......แต่อย่างใด จึงเรียนขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอว่ามี
ความเห็นชอบหรือไม่อย่างไร ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ญัตติร่าง ประธานสภา ฯ

ขอให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติว่าจะเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ
.....ดังกล่าว ไม่มีการแปรญัตติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบ จานวน 14 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติว่าไม่เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติรา่ งข้อ

๒๐

ประธานสภา ฯ

บัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...
ให้มีการแปรญัตติเพิ่มเติม โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : งดออกเสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
เข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นตราร่างข้อญัตติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 ในวาระที่ 5.2 ญัตติรา่ งข้อญัตติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... โดยได้ผ่านขั้นรับร่างหลักการและขั้น
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ....โดยไม่มีการแปรญัตติดังกล่าว จานวน 14 เสียง จึงขอเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้น
ตราร่างเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554)
ข้อ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ พิจารณาขอมติดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554) ข้อ52 ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอสอบถามเพื่อลงมติเพื่อให้ความเห็น
ชอบในการตราร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบ จานวน 14 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอสอบถามเพื่อลงมติเพื่อให้ความเห็น
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ประธานสภา ฯ

ไม่เห็นชอบในการตราร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ งดออกเสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบในการตราร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
จานวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงนั้น ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะ
ดาเนินการบันทึกรายงานการประชุมแล้วนาเสนอต่อเพื่อให้นายอาเภอเวียงแก่น ลงนาม แล้ว
จะประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต่อไป
และขอนาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอเข้าสู่วาระที่ ๕.3 ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ตาบลปอ งบประมาณ 300,000
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอชี้แจงดังนี้ 1.คณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้
พิจารณาเห็นชอบใน วาระที่ 5.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะดาเนินการจัดทาข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ดั ง กล่ า วประกาศใช้ แ ละควบคุ ม กิ จ การที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ และก่ อ เกิ ด
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตาบลปอ เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ ที่
คาดว่ามีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในระยะยาว
2.ญัตติขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
โครงการก่อ สร้ า งถนนคอนกรี ตเสริม เหล็ ก เข้า สู่ ห มู่บ้ า น บ้ า นห้ ว ยกุ๊ ก หมู่ 20 ต าบลปอ
งบประมาณ 300,000 บาท นั้นมีความจาเป็นเนื่องจากกรมทางหลวงชนบท ได้จั ดสรร
งบประมาณมาทาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผาตั้ง -บ้านหนอง - บ้านห้วยกุ๊ก ในพื้นที่
ที่ได้กาหนดดาเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ไว้แล้วนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้าง
ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทั้งนี้ขอมอบผู้อานวยการช่าง ชี้แจงเพิ่มเติม

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ขออนุ ญ าตชี้แ จงรายการเสนอขออนุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ เนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ
พิจารณาสารวจโครงการเพื่อดาเนินการเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ได้รับ
การส ารวจจุ ด ก่อ สร้า งไว้ เรี ยบร้ อยก่ อนที่ก รมทางหลวงชนบท จะได้ จั ด สรรงบประมาณ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผาตั้ง -บ้านหนอง -บ้านห้วยกุ๊ก ซึ่งทางหมู่บ้านห้วย
กุ๊ก หมู่ 20 ยังมีความต้องการถนนคนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรเข้าสู่หมู่บ้าน
อีกหลายจุด ทางหมู่บ้านห้วยกุ๊กจึงได้ทาการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงจุด
ก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตั้งในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุ น หมวดรายจ่ า ยค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทรายจ่ า ยค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ขนาดยาว 130.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร
ข้อความใหม่ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดยาว 90.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดยาว 7.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 42.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 2000 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า60 ตารางเมตร)ตามแบบมาตรฐานโครงการพัฒนาตาบล
แบบ คพต.ถ.02
( รายละเอียดตามบัญชีรายการโอนแนบท้าย)
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
ตามที่ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้รับทราบแล้วว่าเป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถามหรือไม่
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
ทุกท่าน ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 20 ได้ชี้แจงรายละเอียด
ความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลงโครงการและยืนยันข้อมูลว่าทางหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ได้รับทราบและยินยอมเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการในภายหลังว่า เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เห็นชอบ อนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าวแล้วและ
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พบว่าการขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างโครงการ โดยพละการโดยทางหมู่บ้านไม่ได้รับทราบและ
ยินยอมแต่อย่างใด ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตามมา
นายสมชาติ คงแก้ว :
ส.อบต.ม.20

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ทุ ก ท่ า น ในการขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่
20 นั้นได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยมีการผ่านการประชุมประชาคมจากหมู่บ้าน
ห้วยกุ๊ก หมู่ 20 เพื่อสารวจความคิดเห็นจากประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชนหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ในการโยกย้ายจุดก่อสร้าง จานวน 4 จุด เพื่อเป็นการ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนถาวร เพิ่มเติมขึ้นภายในหมู่บ้าน และเพื่อมิให้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรพัฒนาหมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 นั้นสูญเปล่าประโยชน์
จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
ในวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก
หมู่ 20 ตาบลปอ งบประมาณ 300,000 บาท ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก
หมู่ 20 ตาบลปอ งบประมาณ 300,000 บาท โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบอนุมัติ จานวน 18 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
เข้าสู่วาระที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 งบประมาณ500,000
บาท(รายละเอียดแนบท้าย )เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอชี้แจงดังนี้ เนื่องด้วยทางหมู่บ้านห้วยปอหมู่ 17 ได้ทาหนังสือยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
สู่หมูบ่ ้านห้วยปอ หมู่ 17 โดยทางจังหวัดเชียงรายได้ประสานมายังองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เพื่อแจ้งการจัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 4 ล้าน
บาท โดยต้องนางบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆด้านและหลายหมู่บ้าน เพื่อ
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ความเท่าเทียมกันและให้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
หมู่บ้านไม่มีถนนเข้าสู่หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงได้กองช่างได้สารวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าว อยู่ที่ 1,300,000 บาท ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ต้องดาเนินการสมทบงบประมาณอีก 500,000 บาท ดังนั้นเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องหมู่บ้านห้วยปอ ที่มีได้รับความยากลาบาก เนื่องจากไม่มีถนนที่มี
ความคงทน ถาวรใช้ในการสัญจร เดินทางจากหมู่บ้านห้วยปอ ซึ่งโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แล้ว จึงขอชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ และจะได้ดาเนินการ
ติดตามการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ขอมอบผู้อานวยการช่าง
ชี้แจงเพิ่มเติม
จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของกองช่าง เมื่อได้สารวจแล้วพบว่าทางหมู่บ้านห้วยปอ หมู่
17 เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเดือนร้อน อันเนื่องมากจากการขาดแคลนถนนเข้าสู่หมู่บ้าน
ในช่วงฤดูแล้ง ถนนหนทางยังพอที่จะใช้เดินทางสัญจรไปมาได้ แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ประชาชน
ในหมู่บ้านห้วยปอ จะมีความยากลาบากในการเดินทาง ลงมาเป็นอย่างมาก
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
ทุกท่าน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจาเป็นที่ต้อง
พัฒนาท้องถิ่น และขอความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 งบประมาณ
500,000 บาทให้กับหมู่บ้านห้วยปอ แต่มีข้อสงสัยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หมู่ 17 ไม่มาเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่ว มชี้แจงความจาเป็นและความต้องการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ดังกล่าว
นายคาปัน แสงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการดาเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 เนื่องจากในการเดินทางไปยัง
หมู่บ้านห้วยปอ นั้นมีความยากลาบากมาก ถนนหนทางเป็นดินลูกรัง มีความขรุขระในฤดูแล้ง
นั้นมีฝุ่นเยอะมาก พื้นทีเ่ ป็นทางลาดชัน ถนนมีความแคบ ในการสัญจรหากมีการขับรถสวน
ทางกัน มีความอันตรายเป็นอย่างมาก ในฤดูฝน การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอแต่ละครั้ง
จาเป็นต้องเดินทางในเส้นทางลัดไปยังหมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 แล้วออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน
ห้วยปอ หมู่ 17 ซึ่งใช้เวลาที่นานมาก จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
เห็นใจในความจาเป็นและขอให้ทุกท่านพิจารณาเห็นชอบด้วย

นายปราโมทย์ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ส.อบต.ม.16

ทุกท่าน มีข้อสงสัยสอบถามถึงผู้นาชุมชนที่ไม่มาร่วมประชุมนั้น มีความเหมาะสมกับภาวะ
ผู้นาที่จะพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร และในการพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอในภาครวมนั้น เห็น
ควรร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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นายธิติพงษ์ กวินดารกา :
ส.อบต.ม.18

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรอนุมัติงบประมาณ 500,000 บาท เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านให้กับประชาชนบ้านห้วยปอ หมู่ 17 เป็นการสร้างถนน
หนทางที่สะดวกสบายให้กับประชาชน เมื่อสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่สบาย สามารถออกมาหาหมอได้แล้วนั้น ถือว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณแล้วนั้น

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวาระที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 งบประมาณ500,000 บาท ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้
อภิปราย ถือเป็นการแสดงแนวความคิดและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และพิจารณา
มองในภาพรวมของท้องถิ่นตาบลปอ และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ ทั้ง 20
หมู่บ้านไปด้วยกัน สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 งบประมาณ
500,000 บาท โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบอนุมัติ จานวน 15 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
เข้าสู่วาระที่ 5.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก
หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 467,000 บาท เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ชี้แจง
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอชี้แจงดังนี้ ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก
หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 467,000 บาทดังกล่าว เนื่องด้วยหมู่บ้านเจดีย์ทองและ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มถี นนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเส้นทางหลักที่ส่วนราชการ
และประชาชนในพื้นที่ตาบลปอ ใช้เดินทางสัญจรและเพื่อติดต่อประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ พบว่ามีความคับแคบ เส้นทางการสัญจรไม่สามารถเดินรถสวนทางกันได้
ซึง่ อาจก่อเกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนนดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้า เพื่อขยายความกว้างของถนนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ถนน
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เส้นดังกล่าว และเพื่อลดอุบัติในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการเยี่ยมเสด็จของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้มาเยี่ยม
เยียนทุกปี
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอให้กองคลังรายงานสถานะทางการคลัง ขอเชิญผู้อานวยการกองคลัง

นางวิลาวัลย์ โนระ :
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯรักษา
การผู้อานวยการคลัง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้เสนอญัตติ 5.5 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก หมู่ 3 ตาบลปอ
งบประมาณ 467,000 บาท
สาหรั บ การขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
โดยกองคลัง ได้รายงานสถานะทางการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มียอดเงิน
สะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ใช้จ่ายได้ 35,963,173.34 บาท โดยมีเงินสารอง
จ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรืออยู่ระหว่างดาเนินการหรือยู่ระหว่าง
ดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 5,960,011 บาท เหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้
จานวน 23,343,897.91 บาท ขอรายงานเพียงเท่านี้

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้นาเสนอเพื่อขออนุมัติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติเห็นชอบอนุมัติดังกล่าว ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
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นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ลงมติเห็นชอบในการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก
หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 467,000 บาท โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อนุมัติ จานวน 13 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เข้าสู่วาระที่ 5.6 เรื่องแจ้งคาสั่งสานักจัดการ
ประธานสภา ฯ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เรื่องให้เจ้าหน้าที่ ออกไปปฏิบัติงานจัดทาแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่น้าอิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอชี้แจงเรื่อง แจ้งคาสั่งสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เรื่องให้ เจ้าหน้าที่ออกไป
ปฏิบัติงานจัดทาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้าอิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ และดูแลการเข้าปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานดังกล่าวภายในหมู่บ้านของท่าน

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอสรุปเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ในพื้นที่ตาบล
ปอ ดังนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว
1.หนั งสื อขอความเห็ นชอบในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (นายสมศักดิ์ ซาวคาเขต นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
พิเศษ)
2.หนังสือคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 13 85 /2560 เรื่องให้
ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่สารวจข้อมูลพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดย
วนอุทยานภูชี้ฟ้า จะลงพื้นที่เพื่อสารวจป่าชุมชนในพื้นที่ตาบลปอ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น เพื่อกาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
2.ตามหนังสือคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 13 85 /2560 เรื่อง
ขออนุญาตดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอ ห้วยกุ๊ก หมู่ 20
3. หนังสือขอความเห็นชอบดาเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน
ห้วยปอ –บ้านห้วยกุ๊ก โดยได้ขอนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อ
ขอความเห็ น ชอบแล้ ว ทางส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จะแต่ ง ตั้ ง
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คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงสารวจในพื้นที่ดังกล่าวว่าไม่มีการการตัดไม้
ทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
4.หนังสือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน
จัดทาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้าอิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย
จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบเป็นที่เข้าใจร่วมกัน
และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวชี้แจงให้กับประชาชนในหมู่บ้านรับทราบดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 6
วาระอื่นฯ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ได้มีเรื่องแจ้งต่อที่
ประธานสภา ฯ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เนื่องด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
ประธานสภาชุมชน จังหวัดเชียงราย ได้มาประชุมชี้แจงความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าไม้
ให้กับประชาชนได้รับทราบ ณ หมู่บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ตาบลปอ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่
มีความสนใจเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นและทาง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอมีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือไม่อย่างไร ขอเชิญ
นางวิลาวัลย์ โนระ :
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯรักษา
การผู้อานวยการคลัง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้รับหนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจาปี พ.ศ.2560 ให้ดาเนินการ ยื่นแบบเสียภาษีของบุคคลผู้มี
รายได้ ที่สรรพากรอาเภอเวียงแก่น ภายในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อมิให้เกิดการค้างยื่น
หนังสือรับรองหักภาษี ซึ่งหากเลยเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นค่าปรับ จานวน
200 บาท

จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้อานวยการกองช่าง
ในส่วนกองช่าง ขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่มีความประสงค์จะใช้รถ
ตักหน้าขุดหลั ง หรือรถแทรกเตอร์ ดาเนินการปรับพื้นที่ภายในหมู่บ้านของท่าน ให้ ทาง
หมู่บ้านจัดทาหนังสือเพื่อขอใช้รถตักหน้าขุดหลัง หรือรถแทรกเตอร์ มายังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปออีกครั้ง เพื่อที่จะได้ดาเนินการรวบรวมและวางแผนการบริหารจัดการให้กับทาง
หมู่บ้านได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามลาดับ และไม่ก่อเกิดมีงานค้างดาเนินการ จึงขอแจ้งมายัง
ท่านเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะดาเนินการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ประจาปี 2561 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ไป
ยังทุกหมู่บ้ าน จ านวน 20 หมู่บ้าน เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน โดยนา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 แต่ละโครงการได้ชี้แจง
ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนสารวจและรับฟังความคิดเห็นว่ามีความประสงค์จะ
ดาเนินการโครงการตามเดิมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไร มีความจาเป็นมาก
น้อยเพียงไร ทั้งนี้เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะได้รับทราบความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนและสามารถนาโครงการดังกล่าวมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี
พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องช่วยลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
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และในส่วนของงานการเกษตร จะมีกรสารวจข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้าทาง
เกษตร เพื่อจะทาแผน LSEP ) 2561 ต่อไป
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในการดาเนินการจัดทาโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ประจาปี 2561 เป็นการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาหมู่บ้านและรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว ให้ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
เพื่อป้องกันปัญหา ในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของโครงการแล้วประชาชนไม่ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ซึ่งก่อเกิดความยุ่งยากในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เจ้าพนักงานธุรการ
และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอแจ้งในกรณีการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบคาขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ทุกท่าน ได้ติดต่อประสานงานขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดแบบใหม่
ณ งานธุรการ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๖1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในครั้ง
นี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
- ตรวจถูกต้องแล้ว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาปัน แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๓
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๒

๓๐

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๖
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาจันทร์ ธิวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๑
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
(ลงชื่อ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเอกภพ จตุโชคอุดม )
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

