
๑ 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2561 
วันพุธ ที่ 13 กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖1 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายเอกภพ      จตุโชคอุดม ประธานสภา ฯ เอกภพ      จตุโชคอุดม  
2 นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท รองประธานสภา ฯ นรเศรษฐ์     กมลาสน์กมุท  
3 นายค า             วงศ์ผา ส.อบต.ม.1 ค า             วงศ์ผา  
4 นายวุฒิชัย       อุสาใจ ส.อบต.ม.๒ วุฒิชัย        อุสาใจ  
5 นายวิชัย            แสงงาม ส.อบต.ม.๒ วิชัย       แสงงาม  
6 นายค าปัน แสงงาม ส.อบต.ม.๓ ค าปัน       แสงงาม  
7 นายสิทธิพงษ์  แซ่ฟุ้ง ส.อบต.ม.๔ สิทธิพงษ ์     แซ่ฟุ้ง  
8 นางมริวรรณ์      ถาวงศ ์ ส.อบต.ม.๕ มริวรรณ์      ถาวงศ ์  
9 นายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต.ม.๖ เกียรติกุล     พิชัย  

10 นางหมาย แสงงาม ส.อบต.ม.๖ หมาย       แสงงาม  
11 นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล ส.อบต.ม.๗ สมชาย      วงศ์นภาไพศาล  
12 นายพงษ์ศักดิ์      ธนาวุฒิชัย ส.อบต.ม.๘ พงษ์ศักดิ์      ธนาวุฒิชัย  
13 นายยุทธนา       ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.๑๑ ยุทธนา       ยอดมณีบรรพต  
14 นายมนตรี ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.๑๒ มนตรี      ยอดมณีบรรพต  
15 นายยุทธภูม ิ เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต.ม.๑๒ ยุทธภูม ิ      เกษตรโสภาพันธ์  
16 นายสมชาย แซ่ย่าง ส.อบต.ม.๑๓ สมชาย       แซ่ย่าง  
17 นายกิตติ          ครรลองหรรษา ส.อบต.ม.๑๓ กิตติ          ครรลองหรรษา  
18 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต.ม.๑๔ อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
19 นายชาญชัย      ย่างวรกูล ส.อบต.ม.๑๕ ชาญชัย      ย่างวรกูล  
20 นายชาย           แซ่ซ้ง ส.อบต.ม.๑๕ ชาย           แซ่ซ้ง  
21 นายปราโมทย ์  ขวัญชัยประทาน ส.อบต.ม.๑๖ ปราโมทย์     ขวัญชัยประทาน  
22 นายธิติพงศ์        กวินดารกา ส.อบต.ม.๑8 ธิติพงศ์        กวินดารกา  
๒3 นายสิริเชษฐ์  รัตนแสงมณี ส.อบต.ม.๑๙ สิริเชษฐ์        รัตนแสงมณี  
24 นายสมชาติ  คงแก้ว ส.อบต.ม.๒๐ สมชาติ        คงแก้ว  
 
 
 
 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายค าจันทร์ ธิวงศ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑ ลา 
2.นายอภิรักษ์  แซ่ฟุ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 4 ลา 
3.นายชิงชัย          ยอดมณีบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 9 ลา 
4.นายอาผ่า มาเยอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑๐ ขาดประชุม 
5.นางสาวมนัญชญา    ประเสริฐทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑4 ลา 
6.นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑6 ลา 
7.นายชัยสิทธิ์         เจนพบชีวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 17 ขาดประชุม 
8.นายพจน์ปรีชา      แซ่ย่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 18 ลา 
9.นายเลาจัว       แซ่ว้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 20 ขาดประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน              ลือชา นายก อบต.ปอ แสน             ลือชา  
2 นายธนวัฒน์    อุสาใจ รองนายก อบต.ปอ ธนวัฒน ์        อุสาใจ  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล  
4 นายประเวศ          ปงรังษี ปลัดอบต.ปอ ประเวศ         ปงรังษี  
5 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรณิการ์      ชัยวงศ์  
6 จ่าสิบเอกอ านวย     เมืองอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวย         เมืองอินทร์  
7 นางวิลาวัลย์          โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์         โนระ  
8 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ไพรสัณฑ์        ยาละ  
9 นางมนธิชา           ลือชา นักจัดการงานทั่วไป มนธิชา          ลือชา  

๑0 นางสาวนพมาศ      ถิระสังวร เจ้าพนักงานธุรการ นพมาศ          ถิระสังวร  
 
สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓3  คน 
-ผู้มาประชุม        24  คน ผู้ลาประชุม   6  คน   ผู้ขาดประชุม  3   คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑0 คน  รวมทั้งสิ้น       34     คน 
 
เริ่มประชุมเวลา       :     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

    เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้ 
     พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม :     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประธานสภา ฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ได้ด าเนินการนับองค์ประชุมแล้ว

ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด ๓3  มาประชุม 24 คน  ลาประชุม 
6 คน  ขาดประชุม 3  คน  องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอ
น าเข้าสู่วาระการประชุม 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑        :     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม :     เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประธานสภา ฯ ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ตามระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง

ประธานแจ้งให้ทราบ มีดังนี้ 
 1.1  อ าเภอเวียงแก่นแจ้งการอนุญาตให้ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ  ในรายของนายสุรชัย  มาเยอะ ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
หมู่  10  ตามหนังสืออ าเภอเวียงแก่น ที่ชร.0023.20/ว 87 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561     

 2.ขอบคุณในความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาส่วนราชการอ าเภอเวียงแก่น เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม    ส าหรับวาระที่ ๑.๒  เรื่องที่
ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งท่ีประชุมให้รับทราบ เรียนเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 ๑.๒เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ 
นายแสน   ลือชา : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก.อบต.ปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้ 

 1.ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนงาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 แห่ง ในอ าเภอเวียง
แก่น เป็นงบประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ จ านวน 4 ล้านบาท เทศบาลต าบลท่าข้าม จ านวน 2 ล้าน และเทศบาลต าบล
ม่วงยายและเทศบาลต าบลหล่ายงาว  แห่งละ 2 ล้านบาท เพื่อด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น 

 2.เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดจัดงาน “รัก(ษ์)สุดเขต
ประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  แก่งผาได โดยเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้กับพ้ืนที่  มีกิจกรรมการรับจดทะเบียนสมรส
ให้กับคู่รัก กลางน้ าโขง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา  ตลอดจนจัดซุ้มส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่าในพ้ืนที่ใน แหล่งท่องเที่ยวผาได เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว  จึงขอ
เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ” 

 3.ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการป้องกันไฟป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยในพ้ืนที่อ าเภอ
เวียงแก่น ได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าให้กับทุกหน่วยงานราชการได้รับทราบและ
ด าเนินการตามแนวทางที่สั่งการ โดยเขตอ าเภอเวียงแก่น พบความเสี่ยงการก่อเกิดไฟป่า คือ
ต าบลปอ และต าบลตับเต่า  อ าเภอเทิง  เนื่องด้วยมีขอบเขตพ้ืนที่เชื่อมต่อกัน  จึงขอฝากให้
ทุกท่านได้ดูแลตรวจตราในพื้นที่เพ่ือป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ต าบลปอ ร่วมกัน 

  
นายธนวัฒน์  อุสาใจ  :    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
รองนายก.อบต.ปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    ขอแจ้งดังนี้ 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา ประจ าปี 2561  เรื่อง การ
ปฏิรูปท้องถิ่นกับการกระจายอ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4-6 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ าเมือง จังหวัดพิษณุโลก   เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ตลอดจนทิศทางการกระจายหน้าที่และ
อ านาจและบทบาทในการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที ่๔ ครั้งที ่1 ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่าน ในระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงาน 
ประธานสภา ฯ  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ ๔ (ครั้งที ่1 ) ปี ๒๕๖๐   
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ 
 ที ่๔ (ครั้งที่  ) ปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นั้นขอเชิญเลขานุการสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายประเวศ   ปงรังษี  :        เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบต.ปอ      ต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที ่1 ) ปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และ 
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที ่๔ (ครั้งที ่2 ) ปี ๒๕๖๐  เมื่อ 
 วันที่ 14 ธันวาคม 2560แล้วและทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ทั้ง 2 สมัยให้กับท่านแล้วนั้น 
 จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอให้ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบความ 
ประธานสภาฯ ถูกต้องเรียบร้อยของส าเนารายงานการประชุมและขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง  
 หรือขอแก้ไขหรือไม ่ 
 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ปอ หมู่ 12      ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที ่
  1 ) ปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหน้าที่ 18 
 ข้อความจาก “ภูชี้ดาว”  เป็น “ภูชี้เดือน” และ หมู่ 11  เป็นหมู่ 12   
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอแจ้งให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลปอ  บันทึกรายการแก้ไขดังกล่าวในบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 1)ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  ๒๕๖๐ และขอ 
 สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔  (ครั้งที่ 1) 
 ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
มติที่ประชุม   : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔  (ครั้งที่ 1) 
 ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์   จ านวน 24   เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบ บันทึกรายงาน 
ประธานสภา ฯ  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ ๔ (ครั้งที ่2 )  ประจ าปีพ.ศ. 
 ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แล้วนั้นขอสอบถามที่ประชุม มีข้อทักท้วงหรือขอแก้ไข 
 เพ่ิมเติมหรือไม ่หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การส่วน 
 ต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที2่ ) ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  
 ๒๕๖๐ 



๕ 

 

มติที่ประชุม   : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔  (ครั้งที่ 2  
 ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์   จ านวน 24   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทู้ถาม 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม   :  ๑.กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี 
ประธานสภาฯ ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) 
 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตอบกระทู ้
 -ไม่มี 
 
 ๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ 
 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ 
 ชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม   : -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : ขอน าเข้าสู่วาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา  ในวาระท่ี 5  เรื่องท่ี  
ประธานสภาฯ  เสนอใหม่ และเรื่องเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีจ านวน 6หัวข้อย่อย จึงขอแจ้งในหัวข้อที่  

5.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561   
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ไม่ เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่
เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายอ าเภอตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ) ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีเมื่อสภาท้องถิ่น
มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



๖ 

 

นายประเวศ   ปงรังษี  :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ      ขอน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าการก าหนดสมัยประชุมสภาดังกล่าว ให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ไม่ เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับกา รอนุญาตจาก
นายอ าเภอ  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 )  ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัย
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปีเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  นั้นได้มีการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
2560 ดังนี้คือ 

๑.สมัยสามัญท่ี ๑   วันที่ 14 - 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕60 
    ๒.สมัยสามัญท่ี ๒  วันที่ 1  - 15   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕60 
    ๓.สมัยสามัญท่ี ๓  วันที่ ๑  - 15   สิงหาคม     พ.ศ.๒๕60 
    ๔.สมัยสามัญท่ี ๔  วันที่ ๑  - 15   ธันวาคม     พ.ศ.2560   
 และได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือประจ าปี พ.ศ.๒๕61  เป็นวันที่   
 1 - 15   กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 คือเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัย 
 สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันนี้เพื่อให้มีการประชุม 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ต้องเสนอ 
 การก าหนดสมัยประชุม เป็นสมัยการประชุมที่เท่าไหร่  ก าหนดวันที่เท่าไหร่ แล้ว ขอความ 
 เห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดสมัย 
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ต้องก าหนด 
  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือน 

มิถุนายน 2561 หรือไม่ เนื่องด้วยในการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ได้ก าหนดวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2560  เพ่ือ
รองรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีพ.ศ.2561 

   
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด  ขอชี้แจงว่าไม่มีผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่อย่างใด เนื่องจากในการจัดท า 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 ต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2561 
      



๗ 

 

นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอหารือในการก าหนดสมัยการประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 เป็นช่วงเดือน 
  พฤษภาคม 2561 แทน เดือนมิถุนายน 2561 เนื่องด้วยในช่วงเดือนพฤษภคม – เดือน 
  มิถุนายน เป็นฤดูฝน อาจก่อเกิดปัญหาน้ าไหลหลาก อุทกภัย น้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร จึงเป็น 
  การเตรียมความพร้อมและสามารถด าเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 
  เพ่ือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ทันท่วงที  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
   มีข้อน าเสนอและอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  
 
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต  :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12 ขอเสนอการก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2561  ดังนี้ 
 1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ในวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงดังกล่าวหากมี

ความจ าเป็นที่ต้องการปรึกษาหารือเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน สามารถขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญได้ 

 2.สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ในวันที่ 1 – 15  สิงหาคม  2561 
 3.สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ในวันที่ 1 – 15  ธันวาคม 2561 
 
นายเกียรติกุล  พิชัย   :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.6 ขอเสนอการก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 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 
  
นายค าปัน  แสงงาม    :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3 มีความเห็นชอบกับท่านเกียรติกุล  พิชัย ในการเสนอก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี 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   :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.18 ขออภิปรายเห็นชอบกับท่านค าปัน แสงงาม ในการเสนอก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยสามัญ ประจ าปี 2561  มีการก าหนดในช่วงวันที่ 1 - 15  ของเดือนมีความเหมาะสม
แล้วเพ่ือที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะได้น าข่าวสารจากที่ประชุมดังกล่าวไป
ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภา ฯ  หรือไม่ หากไม่มี ขอมติความเห็นชอบตามนายมนตรี  ยอดมณี บรรพต  น าเสนอก าหนดสมัย 
 การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2561 หรือไม่ โปรดยกมือ    
   



๘ 

 

ที่ประชุมสภา อบต.ปอ  : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบ  จ านวน  3 เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอความเห็นชอบตามนายเกียรติกุล  พิชัย  
ประธานสภา ฯ  น าเสนอก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ ประจ าปี 2561 หรือไม่โปรดยกมือ    
   
ที่ประชุมสภา อบต.ปอ  : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบ  จ านวน  18 เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ประธานสภา ฯ  ขอสรุปก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 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 คือการก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562    
 จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อภิปรายเสนอการก าหนดสมัยประชุม 
 ดังกล่าว    
   
นายวิชัย  แสงงาม  :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.2 ขอเสนอก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 ในวันที่ 1 - 15 

กุมภาพันธ์  2562    
  
นายค าปัน  แสงงาม    :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3 ขออภิปรายแสดงความคิดเห็น เนื่องด้วยก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเวียงแก่น มีการประชุม

ประจ าเดือนในวันที่ 2  ของทุกเดือน และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  มีการก าหนด
ประชุมประจ าเดือนทุกวันที่  5 ของเดือน  ดังนั้นเห็นควรเสนอก าหนดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.2562  หลังจากวันที่ 5 ของ
เดือน เพ่ือสามารถน าข่าวสารทางราชการ ตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562   

 
นายประเวศ   ปงรังษี  :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ      ขอชี้แจงเกี่ยวกับประชุมประจ าเดือนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นการประชุม 
 เพ่ือพบปะหารือแจ้งข่าวสารทางราชการที่ได้จากการประชุมส่วนราชการ ที่มีความเก่ียวข้อง 
 กับการบริหารงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอให้รับทราบ   แต่การประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ  ได้มีผลเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
 บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้ 

มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด 
แต่ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนด
สมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2562 อย่างชัดเจน  
จึงขอน าเรียนมายังสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือรับทราบ 



๙ 

 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มี  
ประธานสภา ฯ  ข้อเสนอแนะการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
 ประจ าปี 2562 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบตามที่นายวิชัย  
 แสงงาม เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่1 
 ประจ าปี 2562  ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์   2562  โปรดยกมือ    
   
ที่ประชุมสภา อบต.ปอ  : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบ  จ านวน  19 เสียง  ก าหนดสมัยการ

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์  2562    
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ขอน าเข้าสู่วาระท่ี ๕ .2ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. 
  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจงดังกล่าว 
 
นายแสน   ลือชา :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวาระท่ี 5.2ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. ขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัด 
 ได้กล่าวชี้แจง  
 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอชี้แจงญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่อง 

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.............  ว่า เป็นร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ  ที่ได้ร่างขึ้นมาเพ่ือใช้บังคับแทน ข้อบังคับต าบลเรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541 ซึ่งได้บัญญัติไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2541 แล้วนั้น  โดยมี
เหตุผล เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ตามมาตรา 31แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยไดแ้ก้ไขปรบัปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 และ63 ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31  บางกิจการหรือทุก
กิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น  รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับต าบลฉบับเดิมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ สภาวการณ์ปัจจุบัน  และกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ข้างต้น   จึงขอชี้แจงมายังสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอเพ่ือรับทราบและพิจารณาเนื้อหาในญัตติดังกล่าวเบื้องต้น 
 
 
 

นายแสน  ลือชา  :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอชี้แจงต่อที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ด้วยในปี พ.ศ.2541  สภาต าบลปอ น าโดยนายจันทร์  



๑๐ 

 

 ลือชา ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการของสภาต าบลปอ ในขณะนั้น ได้มีการตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2541  ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาและควบคุมดูแลกิจการในชุมชนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในระยะยาว ทั้งในด้านผลกระทบต่อชุมชน  สิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541  
มีความจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ
........ดังกลา่ว จ านวน 5 หมวด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้    

 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการ 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....ดังกล่าว  ได้มีการวางแผนกระบวนการ
ขั้นตอนตั้งแต่ปี 2559  โดยมีการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอ ทุกแห่ง มีการสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนต าบลปอผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นต าบลปอ  ตลอดจนน าร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวจัดส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลปอ จ านวน 20 หมู่บ้าน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น  มีการน าร่างดังกล่าวลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ www.por.go.th เพ่ือรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ ได้มีการก าหนดกิจการ
และค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535  เช่น กิจการเลี้ยงสุกร   มีการก าหนดจ านวนสุกร และค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ 
ตลอดจนแนวทางการการปฏิบัติตนของผู้ประกอบกิจการดังกล่าวไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับประชาชนใกล้เคียง  หากมีการฝ่าฝืนหรือมีข้อ
ร้องเรียน  จะมีการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะมีการหารือหาข้อแก้ไขปรับปรุงกิจการ
ร่วมกัน หากมีผลกระทบมาก จะต้องมีการบังคับให้หยุดกิจการดังกล่าว   จึงขอชี้แจงดังนี้ 
 ( ตามรายละเอียดแนบท้าย ) 

 
นายประเวศ  ปงรังษี   : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่องการ 

 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. เป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องเข้าสู่การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
โดยข้อบัญญัตินี้ไมใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ จึงสามารถพิจารณาเป็น สามวาระรวดได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 
๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

http://www.por.go.th/


๑๑ 

 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   จึงขอชี้แจงขั้นตอนของการ
พิจารณาร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. ดังนี้ 
วาระท่ี 1  คือวาระขั้นรับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เพ่ือหารือร่างข้อบัญญัติและขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับร่างหลักการข้อบัญญัติดังกล่าว  แล้วเข้าสู่วาระท่ี 2 ต่อไป  
วาระที่ 2  คือวาระขั้นแปรญัตติ  เป็นการหารือแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือตัดทอน
ข้อความ เป็นรายข้อไป โดยยังคงมติหลักการเดิม โดยจะมีความขัดแย้งหรือยกเลิกไม่ได้  หาก
ที่ประชุมได้หารือพร้อมเห็นชอบในการแปรญัตติแล้วนั้น 
วาระท่ี 3 วาระขั้นตราร่างเป็นข้อบัญญัติ  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ทั้งนี ้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๓  ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ 
๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตาม
วรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
ด้วยโดยอนุโลม 

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ เพ่ือขอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณาในญัตติดังกล่าว หากมี
การพิจารณาได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  แล้วจะน าเสนอต่อ
นายอ าเภอเวียงแก่น  เพ่ือพิจารณาลงนามแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลปอ น ามาบังคับใช้ใน
พ้ืนที่ต าบลปอ ต่อไป  

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเสนอชี้แจง 
ประธานสภาฯ แนวทางของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจ  แล้วจึงเชิญ 
 ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณาเพื่อรับร่างหลักการ ดังกล่าว  
 
นายประเวศ  ปงรังษี   : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป  

 
 
 



๑๒ 

 

นายแสน  ลือชา  :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ข้าพเจ้านายแสน  ลือชา ขอเสนอในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.............เป็นสามวาระรวด 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้น าเสนอการ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ พ.ศ............. เป็นสามวาระรวดนั้นขอให้ที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ได้ลงมติเห็นชอบดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม  

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลปอ ลงมติว่าเห็นชอบตามที่ เสนอหรือไม ่โปรดยกมือ  
 
ที่ประชุมสภา อบต.ปอ  : ที่ประชุมลงมติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ  3 วาระรวด  จ านวน  19  เสียง 
 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ตามท่ีได้ลงมติพิจารณารับร่างข้อบัญญัติ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   3 วาระรวด จ านวน 19 เสียงแล้วนั้น ขอเข้าสู่วาระท่ี 1 รับร่างหลักการ เพ่ืออภิปรายและ 
 แสดงความคิดเห็น 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เชิญน าเสนอและอภิปราย ในร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังกล่าว ต่อที่ประชุม 

 
นายค าปัน   แสงงาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.ม.3 ต าบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขออภิปรายสอบถามประเภทการค้า ล าดับที่ 1 การ 
 เลี้ยงสุกร  ต้องมีการก าหนดปริมาณการเลี้ยงจ านวนกีต่ัว มีการก าหนดพ้ืนที่ในการเลี้ยง และ 
 มีระยะห่างจากชุมชนกี่กิโลเมตร  จึงขอสอบถามมาเพ่ือขอข้อมูลที่ชัดเจน  และน าเข้าสู่การ 
 ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเป็นการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  

 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......... ดังกล่าวพบว่าต้องมีการพิจารณา
ในรายละเอียดให้ถี่ถ้วน และรอบคอบเนื่องด้วย เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีข้อดีและข้อเสีย ที่
อาจก่อเกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การเลี้ยงสุกร จ านวน 4-5 
ตัว  เพ่ือไว้กินในครัวเรือน  จะต้องมาขออนุญาตในการด าเนินกิจการดังกล่าวตามระเบียบ   
มีการช าระค่าธรรมเนียมเหมือนกับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเพ่ือจ าหน่าย  จึงขอให้ทุกท่าน
ได้พิจารณาให้รอบคอบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน  หากมีการประกาศใช้



๑๓ 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ 
พ.ศ.........เพ่ือใช้ควบคุมกิจการในพ้ืนที่ต าบลปอ  
 

นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภา ฯ  ดังกล่าว ต่อที่ประชุม 

 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ    ได้เล็งเห็นการพัฒนาท้องถิ่นต าบลปอ และความ
เจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรม ในอนาคต อีก20-30 ปีข้างหน้า   ซึ่งพ้ืนที่ต าบลปอ มี
พ้ืนที่ที่กว้างขวาง  เป็นพ้ืนที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีผลผลิตสินค้าทางเกษตรที่
หลากหลาย ในอนาคตจะต้องมีขยับขยายพ้ืนที่ เพ่ือรองรับความเจริญเข้ามา อาจก่อเกิด
กิจการใหญ่ ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต าบลปอ โดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เช่นโรงงานที่เกี่ยวกับข้าวโพด โดยกิจการดังกล่าวมีการสะสม  การผลิต การโม่ 
การบดอาหารสัตว์ ,โรงงานสีข้าว   ซึ่งอาจก่อเกิดควัน ฝุ่นละออง  และน้ าเสียส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนร าคาญ   ดังนั้นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........  จึงเป็นการร่างขึ้นมาใน
ภาพรวม ทั้งนี้เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติร่วมกัน ว่าต้องมีการยื่ นค าขอเพ่ือขอ
อนุญาตด าเนินกิจการประเภทดังกล่าว ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เพ่ือที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและสั่งการลงไปตรวจสอบกิจการ 
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบสาธารณสุขก าหนด มีการควบคุมสิ่งปฏิกูล มีการ
ควบคุมน้ าเสีย  ฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้การประกอบกิจการบางอย่างที่
ไม่เข้าข่ายในกิจการการค้าแต่ด าเนินกิจการแบบ เพ่ือกิน เพื่อใช้ ในครัวเรือน ไม่จ าเป็นต้องมา
ขออนุญาต  เพียงแต่ผู้ประกอบการแบบครัวเรือนและชุมชน ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญ ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ต่อชุมชนใกล้เคียง   
 

นายเกียรติกุล  พิชัย : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.6     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........   เป็นสิ่งที่ดี มีความเหมาะสมใน
การร่างระเบียบข้อบังคับเพ่ือใช้ในการควบคุมกิจการต่างๆในพ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  เช่นการขุดดิน การถมดิน  มีการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้านอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่อปี ที่แนบท้ายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอดังกล่าว เพ่ือ
สามารถชี้แจงต่อประชาชนให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน   
 

นายค าปัน   แสงงาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเนื้อหาในแต่ละหมวด ในแต่ละข้อ และ

พิจารณาในบัญชีค่าธรรมเนียมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังกล่าวให้เป็น
ที่เข้าใจ และเห็นควรจัดท าบัญชีแยกเป็นรายการ  แต่ละรายการต้องช าระภาษีกี่บาท 
ตลอดจนก าหนดกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมรัดกุม ลดช่องโหว่ที่อาจก่อเกิดปัญหา เช่น



๑๔ 

 

การเลี้ยงสุกร  ต้องก าหนดพ้ืนที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร มีระยะทางห่างจากชุมชนกี่กิโลเมตร  
การจัดการสิ่งปฏิกูลต้องท าอย่างไร   เป็นการลดปัญหาที่อาจก่อเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น การเลี้ยง
สุกร ของประชาชนบ้านดอน หมู่ 3 ที่มีการเลี้ยงไว้ในสวน แต่เกิดผลกระทบกับประชาชน 
ใกล้เคียง 
 

นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ นั้น  ถือเป็นอ านาจและ 
 หนา้ที่อย่างแท้จริง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ ที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภา 

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗  ตามมาตรา ๗๑   องค์การบริหารส่วนต าบล
อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี
อ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับ
ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืน   จึงขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แนะต่อไป  
 

นายประเวศ   ปงรังษี :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการ สภา ฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการนี้ขอเสนอการแปรญัตตินี้ให้ที่ประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่มากกว่า 7 คน 

เพ่ือแปรญัตติเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฎิบัติร่วมกัน จากนั้นเข้าสู่การแปรญัตติ 
 เช่น ในการเลี้ยงสุกร  มีการก าหนดพื้นที่เลี้ยงมีระยะทางห่างจากชุมชนกี่กิโลเมตร  เป็นต้น 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลปอ  ได้พิจารณาอย่างละเอียดและถ่ีถ้วน ให้รอบคอบ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเมื่อมี 
 การประกาศใช้แล้วต้องมีการใช้ควบคุมกิจการทุกกิจการในพ้ืนที่ต าบลปอ หากก่อเกิดปัญหา 
 และมีข้อร้องเรียน  จึงมีความจ าเป็นต้องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่อง 
 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพ่ิมเติม ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
นายประเวศ  ปงรังษี      :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........ดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของท่านที่จะต้องมาพิจารณา 
อภิปราย เพ่ือให้เกิดผลดีต่อชุมชน ลดปัญหาที่กระทบต่ออาชีพประชาชน เป็นเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาท้องถิ่นต าบลปอในอนาคต ที่อาจก่อเกิดกิจการโรงงานมากขึ้น  
ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ก าหนดไว้ ขอให้พิจารณา หน้าที่ 9 หมวด 
2  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  คือ 
ข้อ  7   สถานที่ประกอบการต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่
เข้าข่ายโรงงานหรือมีการปรับกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี  



๑๕ 

 

ข้อ 8 สถานที่ประกอบการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน  โบราณสถาน โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่สถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานที่ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย  
  จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ที่กล่าวเป็นการก าหนดส าหรับกิจการที่เป็นโรงงาน  
ส าหรับกิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงานต้องมีการปรับปรุงและดูแลกิจการ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน 
 

นายชาญชัย  ย่างวรกุล :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.15   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขออภิปรายในกิจการล าดับที่ 1 กิจการที่

เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร นั้นมีความเหมาะสมทั้งในด้านค่าธรรมเนียม และต้องมีการบริหาร
จัดการเรื่องผลกระทบจากกลิ่น สิ่งปฏิกูลให้เรียบร้อย ,กิจการโรงโม่ ที่มีขนาดใหญ่ มีการเสีย
ค่าธรรมเนียมตามปกติ ทั้งนี้ขอสอบถามกรณีโรงสีข้าวขนาดเล็กท่ีใช้ส าหรับการสีข้าวเพ่ือใช้ใน
การบริโภคในครัวเรือน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร  
 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   ในกรณีโรงสีข้าวขนาดเล็กที่ใช้ส าหรับการสีข้าวเพ่ือใช้ส าหรับการบริโภคในครัวเรือนน ั้น   
 ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม จึงไม่เสียค่าธรรมเนียม   ขอชี้แจงมาเพ่ือทราบ 
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม  
ประธานสภา ฯ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา  
 
เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
เวลา13.30นาฬิกา  :  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมและ 
 เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในวาระท่ี 2 ข้อ 5.2  ร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......... 

ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไป  
 

นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
เลขานุการสภา อบต.ปอ   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........เข้าสู่วาระที่ 1 ขั้นรับร่างหลักการ ในร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายได้อย่างเหมาะสม หากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ไม่ต้องการรับร่างพร้อมพิจารณา 3 วาระรวด นั้น ขอให้เสนอมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่มากกว่า 7 คน เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลง



๑๖ 

 

แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วก าหนดวันเพ่ือแปรญัตติ ให้มีความเหมาะสมแล้วน ามาเป็นวาระเข้าสู่การ
ประชุมสภา ฯ หากมีการอนุมัติผ่านจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
แล้วน ามาประกาศใช้ควบคุมกิจการในพ้ืนที่ต่อไป  
 

นายปราโมทย์ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.16  ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  หมู่ 16  

ขอเสนอให้รับร่างหลักการและพิจารณา 3 วาระรวดและมีการแปรญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียวกัน  

 
นายเกียรติกุล  พิชัย  :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.6  ข้าพเจ้า นายเกียรติกุล  พิชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  หมู่ 6   ขอเสนอ 
 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 2 แนวทาง คือ 
 1.ให้พิจารณารับร่างหลักการและให้มีการแปรญัตติ พร้อมพิจารณา 3 วาระรวด ให้จบใน 
 คราวเดียวกัน 
 2.ให้พิจารณารับร่างหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว น ามาพิจารณาในการ 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อีกครั้งหนึ่ง  
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามท่ีทุกท่านแสดงความคิดเห็นในการรับ 
ประธานสภา ฯ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 พ.ศ.........ขอสรุปวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 วิธีที่ 1.พิจารณารับร่างหลักการ พร้อมทั้งพิจารณา 3 วาระรวดเดียวกันและมีการแปรญัตติ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียวกัน 
 วิธีที่ 2. พิจารณารับร่างหลักการ พร้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้วน ามา 
 พิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อีกครั้งหนึ่ง  
 
นายค าปัน   แสงงาม   :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3   ขอเสนอให้ประชุมสภา ฯไดมี้มติรับร่างหลักการโดยน ามาพิจารณา 3 วาระรวด ในคราวเดียว 
 กันโดยให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอแปรญัตติร่วมกัน แล้วเข้าสู่วาระการ 
 แปรญัตติ ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
 อันตรายต่อสุขภาพ ต่อไป  

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลปอ  ได้ลงมติว่าเห็นชอบรับร่างหลักการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่อง 
 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....โปรดยกมือให้คะแนน   
 
 ประชุมสภา อบต.ปอ  : มีมติเห็นชอบพิจารณารับร่างหลักการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....  จ านวน 15 เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอมติว่าไมเ่ห็นชอบรับร่างหลักการ 



๑๗ 

 

ประธานสภา ฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 โปรดยกมือให้คะแนน   

 
ประชุมสภา อบต.ปอ  :  งดออกเสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ไดม้ีมติเห็นชอบพิจารณารับร่างหลักการ 
ประธานสภา ฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ

.... จ านวน 15 เสียง   ขอเข้าสู่วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ชี้แจง 

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
เลขานุการสภา อบต.ปอ   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 ใน 
 วาระท่ี 5.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
 อันตรายต่อสุขภาพ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังกล่าว  โดยในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีมติเห็นชอบรับร่างหลักแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป คือวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ  จึงขอเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาในร่าง 

 ดังกล่าว แล้วน าเสนอพิจารณาแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมในร่างดังกล่าวต่อไป  
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในวาระขั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิก 
ประธานสภา ฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณาและอภิปรายแปรญัตติ ร่วมกัน 
 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12  ทุกท่าน  ขอสอบถามเกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้ 

 1. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  หน้า4 ข้อ46  มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่เท่ากันหรือไม่อย่างไร  
เนื่องด้วยในปัจจุบันพบว่าโรงสีข้าวมีการเก็บค่าธรรมเนียมประกอบการมากกว่าเดิม   

 2.การเลี้ยงสุกร  หน้าที่ 1  ล าดับที่ 1  ในกรณีมีบุคคลที่มีการเลี้ยงสุกรโดยไม่ขอยื่นค าร้อง
ขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และก่อเกิดความร าคาญและส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ท าให้มีการร้องเรียนเกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะมีวิธีการด าเนินการแก้ไข
อย่างไร 

  
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงมาเพ่ือทราบดังนี้ 
 1.เนื่องด้วยในปัจจุบัน กิจการโรงสีข้าว มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ   เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541   
 ฉบับเดิม เท่ากันคือ จ านวน 100 บาท ส าหรับค่าประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนนั้น  
 เป็นค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  



๑๘ 

 

2.ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะมีการแต่งตั้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือหาวิธีไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน อีกทั้งแนะน า
แนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงกิจการดังกล่าวไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อชุมชนต่อไป ขอชี้แจงมา
เพ่ือทราบ 

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
เลขานุการสภา อบต.ปอ   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ 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    

หมายถึงการวัดปริมาณผลผลิตและก าลังแรงของเครื่องจักรกลที่ใช้ โดยวัดเป็นแรงม้า  เป็น
หน่วยวัดความแรงของเครื่องจักร ซึ่งพิจารณาว่าหากเครื่องจักรกลมีจ านวนแรงม้าที่มาก  เป็น
กิจการที่มีก าลังการผลิตสูง ท าให้ได้รับผลผลิตที่สูง และก่อเกิดปริมาณของเสีย ทั้งฝุ่น ละออง  
ที่มากขึ้นเช่นกัน   จึงต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้น  แต่ตามข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ   เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541  ฉบับโม
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เท่ากัน   จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
พิจารณาในร่างต่อไป    
 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงมาเพ่ือทราบเพ่ิมเติมตามที่ท่านมนตรี  ยอดมณี

บรรพต ได้สอบถามถึงกรณีที่มีการร้องเรียนกิจการเล็กๆ ว่าด าเนินกิจการโดยไม่ได้ขออนุญาต
ด าเนินการกิจการอย่างถูกต้อง  เมื่อมีการร้องเรียนนั้น จะด าเนินการอย่างไร 

 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จะมีแนวทางแนะน าให้เจ้าของกิจการมาด าเนินการยื่น
เรื่องขออนุญาตด าเนินกิจการให้เรียบร้อยและพร้อมลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการกิจการให้ถูกต้องตามที่ระเบียบสาธารณสุขก าหนด เพ่ือไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน จนผ่านเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้วจึงได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการ  หาก
ได้รับการรายงานว่ายังมีผลกระทบต่อชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอต้องเข้า
ตรวจสอบพื้นท่ีและแนะน าให้ปรับปรุงกิจการในผ่านเกณฑ์ ผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว้    ซึ่งมี
การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติการ 3 วัน-5 วัน 7 วัน เพ่ือให้ถูกต้องตามที่
ระเบียบสาธารณสุขก าหนดเป็นต้น 

 
นายแสน   ลือชา  :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ  ทุกท่าน   ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พร้อมกับการปกครองชุมชนให้มีความสงบสุข  

ต้องมีบริหารจัดการมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มากกว่าการใช้ระบบกฎหมายที่รุนแรง  ดังนั้น
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ..... ได้มีการก าหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการ จ านวน 130 กิจการ  จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม
อภิปราย 

 



๑๙ 

 

นายปราโมทย์ขวัญชัยประทาน  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12  ทุกท่าน  ขอสอบถามหน้า 4  ข้อ 38  เกี่ยวกับกิจการ การผลิต  การโม่ การบด การผสม 

การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  ที่มีการเสียค่าธรรมเนียมด้วย ขอสอบถามในกรณีมีโรงโม่
ข้าวโพดในพ้ืนที่บ้านปอกลาง  หมู่ 5 โดยเจ้าของกิจการไม่ใช่คนในพ้ืนที่ เป็นคนอ าเภอเชียง
ของ แต่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีวิธีด าเนินการอย่างไร  

 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ได้มีหนังสือหารือไปยัง 
 กระทรวงสาธารณสุขและมีหนังสือสั่งการ ในกรณีมีรถเร่สัญจร  ทั้งในส่วนของรถโม่ข้าว รถโม่ 
 ข้าวโพด เข้ามาในพ้ืนที่ จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
 พร้อมช าระค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน  ดังนั้นจึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลปอ ทุกท่าน ได้สอดส่องดูแลรถเร่ประเภทดังกล่าวที่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ต าบลปอ แจ้งมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12  ทุกท่าน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจ าปี 

2561 ในวันนี้ เป็นการประชุมที่มีความส าคัญ มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....ซึ่งทุกท่านได้พิจารณา
ในเนื้อหาแล้วว่ามีทั้งผลดีและผลเสียต่อชุมชนต าบลปอ  จึงขอให้ประธานสภาองคารบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือลงมติใน
การพิจารณาตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน  

   
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ   ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... นี้พบว่าไม่มีการแปรญัตติ เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  
  ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ......แต่อย่างใด จึงเรียนขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอว่ามี
ความเห็นชอบหรือไม่อย่างไร ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม   

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : ขอให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ลงมติว่าจะเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติร่าง ประธานสภา ฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 
 .....ดังกล่าว ไม่มีการแปรญัตติ โปรดยกมือ  
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบ  จ านวน 14   เสียง 
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ลงมติว่าไมเ่ห็นชอบในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อ 



๒๐ 

 

ประธานสภา ฯ บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... 
 ให้มีการแปรญัตติเพ่ิมเติม  โปรดยกมือ  

   
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : งดออกเสียง 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ  เข้าสู่วาระท่ี 3 ขั้นตราร่างข้อญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
 อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561  ในวาระท่ี 5.2 ญัตติรา่งข้อญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...  โดยได้ผ่านขั้นรับร่างหลักการและข้ัน
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ....โดยไม่มีการแปรญัตติดังกล่าว จ านวน 14 เสียง  จึงขอเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้น
ตราร่างเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554)   
ข้อ๕๒ การพจิารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ พิจารณาขอมติดังกล่าว 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ  ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554)  ข้อ52 ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม   

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงขอสอบถามเพ่ือลงมติเพ่ือให้ความเห็น 
ประธานสภา ฯ ชอบในการตราร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
 อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบ  จ านวน 14   เสียง 
 
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงขอสอบถามเพ่ือลงมติเพ่ือให้ความเห็น 



๒๑ 

 

ประธานสภา ฯ ไม่เห็นชอบในการตราร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่ 
 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  งดออกเสียง 
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ 
ประธานสภา ฯ เพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบในการตราร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการ 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
จ านวน 14 เสียง   ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียงนั้น  ทางสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลปอ จะ
ด าเนินการบันทึกรายงานการประชุมแล้วน าเสนอต่อเพ่ือให้นายอ าเภอเวียงแก่น ลงนาม แล้ว
จะประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต่อไป   
 และขอน าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอเข้าสู่วาระท่ี ๕.3 ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ต าบลปอ งบประมาณ 300,000 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย )  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ชี้แจง 
 

นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอชี้แจงดังนี้  1.คณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ 
 พิจารณาเห็นชอบใน วาระท่ี 5.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการ 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ดังกล่าวประกาศใช้และควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อเกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบลปอ   เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นต าบลปอ ที่
คาดว่ามีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในระยะยาว 
2.ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ต าบลปอ 
งบประมาณ 300,000 บาท นั้นมีความจ าเป็นเนื่องจากกรมทางหลวงชนบท ได้จั ดสรร
งบประมาณมาท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผาตั้ง -บ้านหนอง  - บ้านห้วยกุ๊ก  ในพ้ืนที่
ที่ได้ก าหนดด าเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไว้แล้วนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้าง
ดังกล่าว เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  ทั้งนี้ขอมอบผู้อ านวยการช่าง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

จ.ส.อ.อ านวย  เมืองอินทร์  :   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง     ขออนุญาตชี้แจงรายการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  
จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  



๒๒ 

 

  วันอังคาร  ที่  13 กุมภาพันธ์  2561   ดังนี้ เนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ได้มีการ
พิจารณาส ารวจโครงการเพ่ือด าเนินการเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2561  โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20  ได้รับ
การส ารวจจุดก่อสร้างไว้เรียบร้อยก่อนที่กรมทางหลวงชนบท จะได้จัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผาตั้ง -บ้านหนอง -บ้านห้วยกุ๊ก  ซึ่งทางหมู่บ้านห้วย
กุ๊ก หมู่ 20 ยังมีความต้องการถนนคนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเป็นเส้นทางสัญจรเข้าสู่หมู่บ้าน
อีกหลายจุด ทางหมู่บ้านห้วยกุ๊กจึงได้ท าการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงจุด
ก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตั้งในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน   หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20  
งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ 
 ขนาดยาว 130.00 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร    
ข้อความใหม่ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้  
 จุดที่ 1  ขนาดยาว 90.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ

มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร 
    จุดที่ 2  ขนาดยาว 7.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร) 
จุดที่ 3  ขนาดยาว 42.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร) 
จุดที่ 4  ขนาดยาว 2000 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า60 ตารางเมตร)ตามแบบมาตรฐานโครงการพัฒนาต าบล
แบบ คพต.ถ.02 

     ( รายละเอียดตามบัญชีรายการโอนแนบท้าย) 
   
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม   :   เรียนที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้รับทราบแล้วว่าเป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีข้อสอบถามหรือไม่  
 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12  ทุกท่าน  ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 20   ได้ชี้แจงรายละเอียด

ความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงโครงการและยืนยันข้อมูลว่าทางหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ได้รับทราบและยินยอมเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วทั้งนี้เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาการในภายหลังว่า เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เห็นชอบ อนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าวแล้วและ



๒๓ 

 

พบว่าการขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างโครงการ โดยพละการโดยทางหมู่บ้านไม่ได้รับทราบและ
ยินยอมแต่อย่างใด ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตามมา 

 
นายสมชาติ   คงแก้ว :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.20   ทุกท่าน  ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 
20   นั้นได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยมีการผ่านการประชุมประชาคมจากหมู่บ้าน
ห้วยกุ๊ก หมู่ 20 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชนหมู่บ้านห้วยกุ๊ก ในการโยกย้ายจุดก่อสร้าง  จ านวน 4 จุด เพ่ือเป็นการ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนถาวร เพ่ิมเติมขึ้นภายในหมู่บ้าน และเพ่ือมิให้
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรพัฒนาหมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 นั้นสูญเปล่าประโยชน์  

 จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ  ในวาระที่ 5.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู่ 20 ต าบลปอ งบประมาณ 300,000 บาท  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม   

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
ประธานสภา ฯ ในวาระท่ี 5.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก 
  หมู่ 20 ต าบลปอ งบประมาณ 300,000 บาท  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน 18  เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ   เข้าสู่วาระท่ี 5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน  บ้านห้วยปอ หมู่ 17  งบประมาณ500,000 
บาท(รายละเอียดแนบท้าย )เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 

 
นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอชี้แจงดังนี้  เนื่องด้วยทางหมู่บ้านห้วยปอหมู่ 17 ได้ท าหนังสือยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
สู่หมูบ่้านห้วยปอ หมู่ 17   โดยทางจังหวัดเชียงรายได้ประสานมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ เพื่อแจ้งการจัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน 4 ล้าน
บาท โดยต้องน างบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆด้านและหลายหมู่บ้าน เพ่ือ



๒๔ 

 

ความเท่าเทียมกันและให้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
หมู่บ้านไม่มีถนนเข้าสู่หมู่บ้าน  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงได้กองช่างได้ส ารวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าว อยู่ที่ 1,300,000 บาท ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ต้องด าเนินการสมทบงบประมาณอีก 500,000 บาท  ดังนั้นเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องหมู่บ้านห้วยปอ ที่มีได้รับความยากล าบาก เนื่องจากไม่มีถนนที่มี
ความคงทน ถาวรใช้ในการสัญจร เดินทางจากหมู่บ้านห้วยปอ ซึ่งโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน  บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แล้ว   จึงขอชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ และจะได้ด าเนินการ
ติดตามการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ขอมอบผู้อ านวยการช่าง 
ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

จ.ส.อ.อ านวย  เมืองอินทร์  :   เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง     ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของกองช่าง เมื่อได้ส ารวจแล้วพบว่าทางหมู่บ้านห้วยปอ หมู่

17 เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเดือนร้อน อันเนื่องมากจากการขาดแคลนถนนเข้าสู่หมู่บ้าน 
ในช่วงฤดูแล้ง ถนนหนทางยังพอที่จะใช้เดินทางสัญจรไปมาได้ แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  ประชาชน
ในหมู่บ้านห้วยปอ จะมีความยากล าบากในการเดินทาง ลงมาเป็นอย่างมาก   

 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.12   ทุกท่าน  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง 
  พัฒนาท้องถิ่น และขอความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน  บ้านห้วยปอ หมู่ 17  งบประมาณ 

500,000 บาทให้กับหมู่บ้านห้วยปอ  แต่มีข้อสงสัยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หมู่ 17 ไม่มาเข้าร่วมการประชุมเพ่ือร่วมชี้แจงความจ าเป็นและความต้องการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17  ดังกล่าว 

 
นายค าปัน  แสงาม  :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3    ทุกท่าน   ขอแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน  บ้านห้วยปอ หมู่ 17   เนื่องจากในการเดินทางไปยัง 
   หมู่บ้านห้วยปอ นั้นมีความยากล าบากมาก ถนนหนทางเป็นดินลูกรัง มีความขรุขระในฤดูแล้ง 
   นั้นมีฝุ่นเยอะมาก พ้ืนทีเ่ป็นทางลาดชัน ถนนมีความแคบ ในการสัญจรหากมีการขับรถสวน 
  ทางกัน มีความอันตรายเป็นอย่างมาก ในฤดูฝน การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอแต่ละครั้ง

จ าเป็นต้องเดินทางในเส้นทางลัดไปยังหมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 แล้วออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน
ห้วยปอ หมู่ 17  ซึ่งใช้เวลาที่นานมาก   จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ 

   เห็นใจในความจ าเป็นและขอให้ทุกท่านพิจารณาเห็นชอบด้วย  
 
นายปราโมทย์ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.16       ทุกท่าน  มีข้อสงสัยสอบถามถึงผู้น าชุมชนที่ไม่มาร่วมประชุมนั้น มีความเหมาะสมกับภาวะ

ผู้น าที่จะพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร และในการพัฒนาท้องถิ่นต าบลปอในภาครวมนั้น เห็น
ควรร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  



๒๕ 

 

 
นายธิติพงษ์  กวินดารกา  :     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.18   ทุกท่าน   ขอแสดงความคิดเห็นว่าเห็นควรอนุมัติงบประมาณ 500,000 บาท เพ่ือก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านให้กับประชาชนบ้านห้วยปอ หมู่ 17  เป็นการสร้างถนน
หนทางที่สะดวกสบายให้กับประชาชน เมื่อสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่สบาย สามารถออกมาหาหมอได้แล้วนั้น ถือว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณแล้วนั้น 

 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในวาระท่ี 5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ประธานสภา ฯ สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ 
 หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17  งบประมาณ500,000 บาท ตามท่ีสมาชิกสภาทุกท่านได้ 

อภิปราย ถือเป็นการแสดงแนวความคิดและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และพิจารณา
มองในภาพรวมของท้องถิ่นต าบลปอ และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นต าบลปอ ทั้ง 20 
หมู่บ้านไปด้วยกัน  สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม   

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
ประธานสภา ฯ ในวาระท่ี 5.3  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17  งบประมาณ 
 500,000 บาท  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน 15  เสียง 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ เข้าสู่วาระท่ี 5.5  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าเหล็ก 
 หมู่ 3 ต าบลปอ   งบประมาณ 467,000 บาท เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 ชี้แจง 

 
นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอชี้แจงดังนี้  ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าเหล็ก 
 หมู่ 3 ต าบลปอ งบประมาณ 467,000 บาทดังกล่าว เนื่องด้วยหมู่บ้านเจดีย์ทองและ

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้มถีนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเส้นทางหลักที่ส่วนราชการ
และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปอ ใช้เดินทางสัญจรและเพ่ือติดต่อประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ  พบว่ามีความคับแคบ เส้นทางการสัญจรไม่สามารถเดินรถสวนทางกันได้ 
ซ่ึงอาจก่อเกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนนดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ า เพ่ือขยายความกว้างของถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ถนน



๒๖ 

 

เส้นดังกล่าว และเพ่ือลดอุบัติในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการเยี่ยมเสด็จของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้มาเยี่ยม
เยียนทุกปี  
 

นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ปลัด อบต.ปอ   ขอให้กองคลังรายงานสถานะทางการคลัง  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
นางวิลาวัลย์    โนระ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯรักษา และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
การผู้อ านวยการคลัง  ได้เสนอญัตติ 5.5 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการ 
 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าเหล็ก หมู่ 3 ต าบลปอ 

งบประมาณ 467,000 บาท 
ส าหรับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยกองคลัง ได้รายงานสถานะทางการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  มียอดเงิน
สะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  ใช้จ่ายได้ 35,963,173.34 บาท  โดยมีเงินส ารอง
จ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการหรือยู่ระหว่าง
ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  5,960,011 บาท เหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 
จ านวน 23,343,897.91  บาท  ขอรายงานเพียงเท่านี้  

 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 ประธานสภา ฯ ได้น าเสนอเพ่ือขออนุมัติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอ 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ลงมติเห็นชอบอนุมัติดังกล่าว   ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม   



๒๗ 

 

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   

  
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ ไดล้งมติเห็นชอบในการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตาม 

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าเหล็ก 
 หมู่ 3 ต าบลปอ งบประมาณ 467,000 บาท  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อนุมัติ  จ านวน 13  เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าสู่วาระท่ี 5.6 เรื่องแจ้งค าสั่งส านักจัดการ 
ประธานสภา ฯ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เรื่องให้เจ้าหน้าที่ ออกไปปฏิบัติงานจัดท าแนวเขตป่าสงวน 
 แห่งชาติ ป่าแม่น้ าอิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ชี้แจง 
 
นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอชี้แจงเรื่อง แจ้งค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เรื่องให้ เจ้าหน้าที่ออกไป 
 ปฏิบัติงานจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ าอิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) ขอให้สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ และดูแลการเข้าปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
 งานดังกล่าวภายในหมู่บ้านของท่าน  
 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอสรุปเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบล 
  ปอ ดังนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

  1.หนังสือขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือ
จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (นายสมศักดิ์  ซาวค าเขต  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ
พิเศษ) 

  2.หนังสือค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 13 85 /2560  เรื่องให้ 
  ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจข้อมูลพื้นที่ป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ โดย 

วนอุทยานภูชี้ฟ้า จะลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจป่าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปอ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน  หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น เพ่ือก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ   

  2.ตามหนังสือค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 13 85 /2560  เรื่อง  
  ขออนุญาตด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอ ห้วยกุ๊ก หมู่ 20  
  3. หนังสือขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน 

ห้วยปอ –บ้านห้วยกุ๊ก  โดยได้ขอน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบแล้ว ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะแต่งตั้ง



๒๘ 

 

คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงส ารวจในพ้ืนที่ดังกล่าวว่าไม่มีการการตัดไม้
ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

 4.หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน 
 จัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ าอิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 

    จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบเป็นที่เข้าใจร่วมกัน
และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวชี้แจงให้กับประชาชนในหมู่บ้านรับทราบดังกล่าว 

   
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนฯ  
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  ได้มีเรื่องแจ้งต่อที่ 
ประธานสภา ฯ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เนื่องด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  ได้มี 
  ประธานสภาชุมชน จังหวัดเชียงราย ได้มาประชุมชี้แจงความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับป่าไม้ 

ให้กับประชาชนได้รับทราบ  ณ หมู่บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ต าบลปอ   จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่
มีความสนใจเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นและทาง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอมีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือไม่อย่างไร ขอเชิญ 

 
นางวิลาวัลย์    โนระ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯรักษา และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้รับหนังสือ 
การผู้อ านวยการคลัง  รับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปี พ.ศ.2560  ให้ด าเนินการ ยื่นแบบเสียภาษีของบุคคลผู้มี 
 รายได้ ที่สรรพากรอ าเภอเวียงแก่น ภายในเดือนมีนาคม 2561  เพ่ือมิให้เกิดการค้างยื่น 
 หนังสือรับรองหักภาษี  ซึ่งหากเลยเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นค่าปรับ จ านวน 
  200 บาท  
  
จ่าสิบเอกอ านวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ผู้อ านวยการกองช่าง     ในส่วนกองช่าง ขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่มีความประสงค์จะใช้รถ

ตักหน้าขุดหลัง หรือรถแทรกเตอร์  ด าเนินการปรับพ้ืนที่ภายในหมู่บ้านของท่าน ให้ทาง
หมู่บ้านจัดท าหนังสือเพ่ือขอใช้รถตักหน้าขุดหลัง หรือรถแทรกเตอร์  มายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปออีกครั้ง เพ่ือที่จะได้ด าเนินการรวบรวมและวางแผนการบริหารจัดการให้กับทาง
หมู่บ้านได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามล าดับ และไม่ก่อเกิดมีงานค้างด าเนินการ  จึงขอแจ้งมายัง
ท่านเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  

 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะด าเนินการจัดเวทีรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชน ประจ าปี 2561  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561  ไป
ยังทุกหมู่บ้าน จ านวน 20 หมู่บ้าน เพ่ือจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยน า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 แต่ละโครงการได้ชี้แจง
ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ  ตลอดจนส ารวจและรับฟังความคิดเห็นว่ามีความประสงค์จะ
ด าเนินการโครงการตามเดิมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไร  มีความจ าเป็นมาก
น้อยเพียงไร  ทั้งนี้เพ่ือที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะได้รับทราบความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนและสามารถน าโครงการดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี
พ.ศ.2562  ได้อย่างถูกต้องช่วยลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านที่เกิดข้ึนตลอดเวลา  



๒๙ 

 

และในส่วนของงานการเกษตร  จะมีกรส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ าทาง
เกษตร เพ่ือจะท าแผน LSEP ) 2561 ต่อไป   

 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ในการด าเนินการจัดท าโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
  ของประชาชน ประจ าปี 2561    เป็นการลงพื้นที่เพ่ือชี้แจงโครงการพัฒนาหมู่บ้านและรับ 
  ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว ให้ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจตรงกัน  
  เพ่ือป้องกันปัญหา ในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของโครงการแล้วประชาชนไม่ได้รับทราบ 
  เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  ซึ่งก่อเกิดความยุ่งยากในการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นอย่างมาก 
 
นางสาวนพมาศ  ถิระสังวร :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
เจ้าพนักงานธุรการ    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอแจ้งในกรณีการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้มีการ 

เปลี่ยนแปลงแบบค าขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ทุกท่าน ได้ติดต่อประสานงานขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดแบบใหม่   
ณ  งานธุรการ   

 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม  :     ในวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดจะเสนออีก 
ประธานสภา ฯ   หรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นและข้าราชการ    เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลปอสมัยสามญั สมัยที่  1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ในครั้ง 
   นี้  ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม ๑๖.๒๐  นาฬิกา 

 
ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

- ตรวจถูกต้องแล้ว- 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายค าปัน  แสงงาม) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๓ 
 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๒ 
 



๓๐ 

 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๖ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายค าจันทร์ ธิวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๑ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางมริวรรณ์    ถาวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๕ 

 
 

 
 
 ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป 
 
 
    (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายเอกภพ    จตุโชคอุดม ) 
        ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 


