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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ลาประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
นายอํานวย
เป็นเอก
นายมูล
ปลุกเสก
นายสมบูรณ์
ไหวพินิจ
นายสมชัย
พงศ์ธัญญวลัย
นายวิชัย
มีกลิ่น
นายสุขแก้ว
จี๋บุญมี
นายขวัญชัย
ชมเชย
นายเจริญ
แข็งแรง
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
นายสีมา
คนฟู
นายพิเดช
เป็นแผ่น
นายสมศักดิ์
จําแม่น
นางใหนลีน
แซ่จ๋าว
นายบุญ
ไทยใหม่
นายนิพนธ์
สนั่นเอื้อ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
อํานวย
เป็นเอก
มูล
ปลุกเสก
สมบูรณ์
ไหวพินิจ
สมชัย
พงศ์ธัญญวลัย
วิชัย
มีกลิ่น
สุขแก้ว
จี๋บุญมี
ขวัญชัย
ชมเชย
เจริญ
แข็งแรง
เอกลักษณ์
แซ่ฟุ้ง
สีมา
คนฟู
พิเดช
เป็นแผ่น
สมศักดิ์
จําแม่น
ใหนลีน
แซ่จ๋าว
บุญ
ไทยใหม่
นิพนธ์
สนั่นเอื้อ

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

ลายมือชื่อ

ขาดประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายหลู่โจ้
แซ่จิว
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายนคร ไหวพินิจ
3
นายณรงค์ เป็นแผ่น
4
นายกฤษดา พงษ์พันธ์
5
นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ
6
นายมงคล เป็นแผ่น

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
เลขานุการ นายก อบต.ปงดอน
ผู้อํานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
รองนายก อบต.ปงดอน

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์
นุชรินทร์ ปลุกใจ
มงคล เป็นแผ่น
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัย ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี 25 61 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1
- ไม่มี

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้
ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมี
ข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้ และเมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
เป็นเอกฉันท์
จํานวน 1
5
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
–
เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
–
เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม จํานวน 1 เสียง

:

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
3.1 ขอความเห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ดําเนินการต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไฮ หมู่ 3 – บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 บ้านเลาสู หมู่ที่ 8
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม – บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5
ตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอขอให้สภาแห่งนี้เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ดําเนินการต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไฮ หมู่ 3 – บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 บ้านเลาสู หมู่ที่ 8
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม – บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่ 51005/3425 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว
รายละเอียดได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าหลายวันแล้ว

นานนิพนธ์ฯ :
ด้วยการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด
เลขานุการสภาฯ จะต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบและให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเห็นชอบก่อนตามระเบียบ ,กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การกระทําอันใดที่อาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ปรกติสุขของประชาชนและกระทบต่อทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง
กระทําการประชาคมและยินยอมจากชุมชนก่อน เพื่อการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอนาคต ในกรณีนี้ตาม
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเขื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 หมวด 3 การประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ข้อ 7 และการ
ประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์จะ
กระทําได้ ตามข้อ8 (8.3) ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ ดังนั้นเพื่อการไม่ให้มี
ปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการพิจารณาจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
หรือไม่เช่น ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ป่าชุมชนประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน แหล่งต้นน้ําลําธาร พื้นที่ที่หมู่บ้านชุมชนหรือท้องถิ่นจะต้องเก็บรักษาไว้ตาม
ความประสงค์ของท้องถิ่นเป็นแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุหรือไม่ ที่ควรคงไว้
สถานที่ดังกล่าวทุกท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วและอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาด้วยคือ
อํานาจหน้าที่ของสภาแห่งนี้มีเพียงใดและการเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วย
นายสมบูรณ์ฯ
: จะมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นและจะสอบถามประการใดหรือไม่และ
ประธานสภาฯ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามข้อสงสัยประการใด จึงขอมติ
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบในการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณ
บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นที่ตั้งที่ทําการสถานี
ควบคุมไฟป่าถ้ําผาไท (ด้านทิศตะวันตก) และพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนงานกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการก่อสร้างอาคารที่ทําการและอาคารหรือสถานที่
ส่วนประกอบอื่นๆหรือไม่ ขอมติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

:เห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์และการดําเนินการตามวัตถุประสงค์การขอใช้
พื้นที่ตามเสนอดังกล่าวนั้น
จํานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม จํานวน 1 เสียง

3.2 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
นายสมบูรณ์ฯ
:ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอรายงานการติดตาม
ประธานสภาฯ และประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561
– 2564) ตามแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอเชิญ
ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดทําชี้แจงรายละเอียด
นางสาวนุชรินทร์ฯ
ตามที่ได้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2561)
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้วนั้น เพื่อได้ศึกษาตรวจสอบไปพร้อมกันหากมีข้อสงสัยหรือจะ
ซักถามประการใดขอให้สอบถามได้เพื่อจะแก้ไขต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามและเมื่อมีการพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
ประธานสภาฯ คงเสร็จเรียบร้อยไม่มีท่านใดสอบถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมรับทราบและ
เห็นชอบรายงานดังกล่าว
มติที่ประชุม

: รับทราบและเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564)
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
–
เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภา
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสีมา คนฟู)

5

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําปี 2561 ครั้ง 2 เมื่อคราวสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
รับรองรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

