1
บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายเจริญ แข็งแรง
2
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
3
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
4
นายวิชัย มีกลิ่น
5
นายสีมา คนฟู
6
นายพิเดช เป็นแผ่น
7
นางใหนลีน แซ่จ๋าว
8
นายสมศักดิ์ จําแม่น
9
นายอํานวย เป็นเอก
10 นายมูล ปลุกเสก
11 นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
12 นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
13 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
14 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ขาดประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายณรงค์ เป็นแผ่น
3
นายนคร ไหวพินิจ
4
นายมงคล เป็นแผ่น

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
ประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
เลขานุการสภา อบต.ปงดอน

ลายมือชื่อ
เจริญ แข็งแรง
เอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
สุขแก้ว จี๋บุญมี
วิชัย มีกลิ่น
สีมา คนฟู
พิเดช เป็นแผ่น
ใหนลีน แซ่จ๋าว
สมศักดิ์ จําแม่น
อํานวย เป็นเอก
มูล ปลุกเสก
สมบูรณ์ ไหวพินิจ
สมชัย พงศ์ธัญวลัย
หลู่โจ้ แซ่จิว
นิพนธ์ สนั่นเอื้อ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปงดอน
เลขานุการนายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
มงคล เป็นแผ่น
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นายสรพัศ งามจิตพิสุทธิ์
นายธณัฐกรณ์ พองาม
นายกฤษดา พงษ์พันธ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปียงใจ
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า
ผู้อํานวยการกองช่าง

สรพัศ งามจิตพิสุทธิ์
ธณัฐกรณ์ พองาม
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดํ า เนิ น การประชุ ม สามั ญ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน สมั ย ที่ 2
ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ประจําปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยแรก
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2564 จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดู
ครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจําปี 2564 สมัยแรก ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้
รับรอง
จํานวน 12 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

:

3
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า ตาม
มาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือหน่วยจัดการต้นน้าแม่แจ้ฟ้า ที่ ทส
0961 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ด้วยได้รับญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขอให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ
ส่วนตําบลปงดอนพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่แจ้ฟ้า ตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ฯ

ด้วยได้รับหนังสือของหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า ตามหนังสือ ที่ ทส
0961.70/35 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอนในการขออนุญาตใช้พื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า ตามมาตรา
13/1 มาตรา 16 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 9 คําขอ และรายละเอียดประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่
ดังกล่าวได้จัดส่งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จึง
ขอให้นายธณัฐกรณ์ พองาม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ทําหน้าที่หัวหน้าหน่วย
จัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า ผู้ยื่นคําขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธณัฐกรณ์ พองาม ขอเรียนว่าด้วยหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้าผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
นักวิชาการป่าไม้ฯ
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ยื่นคําขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา
20 แห่งพระราชบัญญัติป่างสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 9
คําขอ พร้อมรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ทุกท่านแล้ว ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว
ได้มีการเข้าใช้พื้นที่และทําประโยชน์ในพื้นที่ตามคําขอนั้นของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมานานหลายปีแล้วแต่เพื่อให้การเข้าใช้และการทําประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
จึงได้เสนอขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน
พื้นที่ปา่ ไม้ตามคําขอนั้นต่อไป
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ สมาชิกสภาทุกท่านได้รับคําชี้แจงรายละเอียดจากผู้ยื่นคําขอแล้ว และสมาชิกสภาทุก
ประธานสภาฯ
ท่านคงรูแ้ ละเห็นพื้นที่ตามคําขอนั้นเพราะมีการดําเนินการใช้พื้นที่นั้นมานานแล้วคง
เป็นที่รู้และรับรู้ของประชาชนทั่วไปในพื้นที่นั้นอย่างดี ดังนั้นการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตนั้นว่าเป็นพื้นที่มีผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนใน
ด้านต่างๆ เช่น เป็นสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุ เป็นพื้นที่ประชาชนใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร หรือพื้นที่ควรสงวนไว้เพื่อประการใดๆเป็นต้นหรือไม่
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเห็นควรให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้า
ทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้นหรือไม่ เนื่องจากมีคําขอจํานวน 9 คําขอ จึงจะขอ
พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ ทีละคําขอ ดังนั้น จึงขอพิจารณาและมีมติให้
ความเห็นชอบคําขอที่ 1 คือพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ – เลาสู วัดได้ 60 เมตร ด้านทิศตะวันออก
จดลําห้วย วัดได้ 30 เมตร ด้านทิศใต้ จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้ 5 เมตร
ด้านทิศตะวันตก จดห้วยแม่แมะ วัดได้ 1 เมตร ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารที่ทําการ
สํานักงานของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า เรือนเพาะชํา ห้องสุขา โรงจอดรถโรงเก็บ
พัสดุ ถังเก็บน้ํา อาคารเอนกประสงค์ และอื่นๆ มีกําหนดเวลา 30 ปี จึงขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้า
ทําประโยชน์พื้นทีป่ ่าไม้ตามคําขอหรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 2 พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแจ้ฟ้า ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
ประธานสภาฯ
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 13 ไร่ 17 ตารางวา มี อาณาเขตด้านทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ –
เลาสู วัดได้ 500 เมตร ด้านทิศตะวันออก จด ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า วัดได้ 30
เมตร ด้านทิศใต้ จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้ 1,350 เมตร ด้านทิศตะวันตก
จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้ 5 เมตร ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่ม เพื่อเป็นบ้านพักและอื่นๆของหน่วย
จัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า จังหวัดลําปาง มีกําหนดเวลา 30 ปี จึงขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่

5
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 3 พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแจ้ฟ้า เนื้อที่ 100 ไร่ มีอาณาเขตด้าน
ประธานสภาฯ
ทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ – เลาสู วัดได้ 500 เมตร ด้านทิศตะวันออก จดป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า วัดได้ 30 เมตร ด้านทิศใต้ จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้
1,350 เมตร ด้านทิศตะวันตก จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้ 5 เมตร ตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อใช้เป็นสํานักงานของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 10 ปี จึงขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้า
ทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 4 พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า เนื้อที่ 100 ไร่ มีอาณาเขต
ประธานสภาฯ
ด้านทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ – เลาสู วัดได้ 500 เมตร ด้านทิศตะวัตออก จดป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า วัดได้ 30 เมตร ด้านทิศใต้ จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้
1,350 เมตร ด้านทิศตะวันตก จดถนนเลาสู – แม่ตาสามัคคี วัดได้ 5 เมตร ตามมาตรา
16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็น
บ้านพักของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 10 ปี จึงขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้เห็นความชอบการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

6
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 5 พื้นที่ภายเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
ประธานสภาฯ
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 40 ไร่ มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ – เลาสู วัดได้
60 เมตร ด้านทิศตะวันออก จดลําห้วย วัดได้ 750 เมตร ด้านทิศใต้ จดถนนไป
บ้านแม่ตาสามัคคี วัดได้ 200 เมตร ด้านทิศตะวันตก จดห้วยคอน วัดได้ 1,300 เมตร
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นแปลงสวน
ป่าหวาย ปี 2555 ของหน่วยจัดการจัดน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 5 ปี จึงขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้เห็นความชอบการขออนุญาตการเข้า
ทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 6 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
ประธานสภาฯ
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 100 ไร่ มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ จดห้วยคอน วัดได้ 654 เมตร
ด้านทิศตะวันออก จดยอดดอย วัดได้ 124 เมตร ด้านทิศใต้ จดห้วยแม่หยวก วัดได้
165 เมตรด้านทิศตะวันตก จดห้วยเมี่ยง วัดได้ 1 เมตร ตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นแปลงฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศ
ต้นน้ํา ปี 2560 ของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 10 ปี จึงขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้า
ทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่
.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 7 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
ประธานสภาฯ
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 100 ไร่ มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ จดน้ําแม่แมะ วัดได้ 1,200
เมตร ด้านทิศตะวันออก จดห้วยเมี่ยง วัดได้ 124 เมตร ด้านทิศใต้ จดห้วยแม่หยวก
วัดได้ 3 เมตร ด้านทิศตะวันออก จดยอดดอย 974 วัดได้ 1,000 เมตร ตามมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นแปลงปลูกป่าทั่วไป ปี 2561
ของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 10 ปี จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์พื้นที่
ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่

7
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 8 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
ประธานสภาฯ
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 150 ไร่ มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ – เลาสู วัดได้
60 เมตร ด้านทิศตะวันออก จดลําห้วย วัดได้ 20 เมตร ด้านทิศใต้ จดถนนไปบ้าน
แม่ตาสามัคคี วัดได้ 1,700 เมตร ด้านทิศตะวันตก จดถนนไปบ้านแม่ตาสามัคคี วัดได้
3 เมตร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็น
แปลงสวนป่าหวาย ปี 2562 ของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 10 ปี จึง
ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขออนุญาต
การเข้าทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ คําขอที่ 9 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
ประธานสภาฯ
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 200 ไร่ มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ จดถนนเปียงใจ – เลาสู วัดได้
300 เมตร ด้านทิศตะวันออก จดถนนไปบ้านแม่ตาสามัคคี วัดได้ 5 เมตร ด้านทิศใต้
จดถนนไปบ้านแม่ตาสามัคคี วัดได้ 5 เมตร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ด้านทิศตะวันตก จดห้วยคอน วัดได้ 1,300 เมตร เพื่อเป็น
แปลงสวนป่าหวาย ปี 2563 ของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่แจ้ฟ้า มีกําหนดเวลา 10 ปี
จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้ความเห็นชอบการขอ
อนุญาตการเข้าทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามคําขอหรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

8
3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2564
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ด้ ว ยได้ รั บ ญั ต ติ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประธานสภาฯ
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียดเหตุผลของการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนมอบหมายให้ชี้แจง ได้ ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนต่อไป
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีความจําเป็นที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ปลัด อบต.ฯ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ในโครงการและครุภัณฑ์ที่มคี วามจําเป็นในการบริหารจัดการเพื่อการบริการสาธารณะ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามที่ผู้บริหาร ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนเสนอและความต้องการของประชาชน เมื่อ โครงการ , กิจกรรมที่
จะต้องดําเนิ น การบริการสาธารณะแก่ประชาชนไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่
ชัด เจนครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ การงบประมาณแล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การ
ทางด้านงบประมาณได้ จึงได้จัดทําร่างแผนพัฒนาตําบลปงดอน เพิ่มเติม รายละเอียด
ดัง กล่ าวปรากฏตามเอกสารร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้ ง ที่
2/2564 เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ให้ ทุ ก ท่ า นได้ ศึ ก ษาตรวจสอบล่ ว งหน้ า แล้ ว ซึ่ ง ร่ า ง
แผนพั ฒ นาดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากการประชาคมท้ อ งถิ่ น และจาก
คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลปงดอนเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรด
พิจารณา หากได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้
ต่อไป
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ขอให้ ส มาชิ ก สภาแห่ ง นี้ ทุ ก ท่ า นได้ ต รวจสอบและพิ จ ารณารายละเอี ย ดตามร่ า ง
ประธานสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวและจะมีท่านใดจะซักถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ประการใดหรือไม่ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงศึกษาและตรวจสอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อย เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามประการใดแล้ว จึงขอมติ
ให้ความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้หรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน
12
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
1
เสียง
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3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติตาบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน
และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ........
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อขอให้สภาแห่งนี้
ประธานสภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ............. และการพิจารณาของสภาจะต้อง
พิจารณาในวาระหนึ่ง ขั้นการรับหลักการ จึงเรียนนายกองค์ การบริหารส่วนตําบล
ปงดอนได้อ่านร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ........... ต่อสภาแห่งนี้ต่อไป
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ปงดอน

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้ถึงเวลา
ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ ตําบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ........... ฉะนั้นใน
โอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง ร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน
และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ........... ดังต่อไปนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติตาบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .........
------------------------------หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติตาบลปงดอน ว่าด้วยการคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูล
และ มูลฝอย ไว้ใช้บังคับในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 ตาบลปงดอน ให้การบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผล
ด้ว ยพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2) กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจั ดสิ่ งปฏิกูล และมู ล ฝอย ซึ่งในปัจ จุบันตาบลปงดอน ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการคัดแยก เก็บขน การถ่าย เท ทิ้ง กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และหรือเผา
ขยะในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน หรือบริเวณบ้านเรือนที่ไม่
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาและการ
ป้องกัน เพื่อจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและถูกหลักสุขอนามัย
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และจัดวางระเบียบในการเก็บขน หรือกาจัดสิ่ง
ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน มีความจาเป็นต้องจัดให้มีการบริหาร
จัดการ การเก็บขน หรือกาจั ดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตตาบล ให้ เป็นระบบและ
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เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3
พระราชบั ญญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก
เก็บขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกาหนด
ของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิด
ให้ประชาชนเข้าไปได้
(2) กาหนดวิธีการคัดแยก เก็บขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(3) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ดาเนินการแทน ในการเก็บขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(5) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ประกอบกับมาตรา 71 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กาหนดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลอาจตราเป็ น ข้อบัญญัติ องค์การบริห ารส่ ว นตาบล เพื่ อปฏิบัติใ ห้
เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
ตาบลนี้ขึ้น
ข้อบัญญัติตาบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ............
----------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตาบลปงดอน เรื่องการคัดแยก เก็บขน และการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ............ เพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ หมู่ท่ี 1, 2, 3, 6,
7 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71
วรรค 1 และมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มาตรา
34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ใ นการรักษาความ
สะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูล และมูลฝอย
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกาหนดของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล
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ปงดอน จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปงดอน และอนุมัติของนายอาเภอแจ้ห่ม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตาบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และ
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ……..
ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติตาบลปงดอน เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2555”
ข้อ 3 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 ตาบลปงดอน นับแต่
วันถัดจากวันได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
แล้วสามสิบวัน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า
และหมายความรวมถึงถนนและทางน้าด้วย
“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้
เพื่อการบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของ
ยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
“ทางน้า” หมายความว่า ทะเลสาบ หาดทราย อ่างเก็บน้า แม่น้า ห้วย หนอง คลอง
คันคลอง บึง คู ลาราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้าด้วย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สานักงาน
หรื อสิ่ งปลู กสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ห รือเข้าใช้ส อยได้ และหมายความ
รวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารด้วย
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่น ใดซึ่งเป็นของ
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“ซากยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน
ยานพาหนะอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพ จนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของ
รถ เครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลปงดอน และ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาบลปงดอน ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน กรรมการ
(3) กานันตาบลปงดอน
กรรมการ
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(4) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน กรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
กรรมการ
(6) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน จานวน 5 คน
กรรมการ
(7) ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลปงดอน จานวน 4 คน
กรรมการ
(8) ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ จานวน 3 คน
กรรมการ
(9) ตัวแทน อสม. จานวน 5 คน
กรรมการ
(10) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
กรรมการ
(11) หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนทุกคน กรรมการ
(12) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
กรรมการ/เลขานุการ
(13) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(14) นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม ข้อ (5), (6), (7), (8), (9) มาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงดอน มีวาระคราวละ 4 ปี
ข้อ 6 คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาบลปงดอน มีหน้าที่ ดังนี้
6.1 ให้คาแนะนา เสนอแนะ ช่วยเหลือ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
6.2 ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หลักเกณฑ์ ระเบียบที่กาหนดขึ้น
ตามข้อบัญญัตินี้
6.3 หน้าที่อื่นตามองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน มอบหมาย เพื่อประโยชน์การ
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 7 การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาบลปงดอน ต้องมีองค์
ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง การมีมติการประชุมเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าประชุม
ข้อ 8 การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะหรือนอก
เขตพื้นที่ส่วนบุคคลในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 ตาบลปงดอน เป็นอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ในกรณีมีเ หตุอั นควร องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลปงดอน อาจจ้ างหรือมอบหรือให้
หน่วยงานหรือบุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน หรืออาจอนุญาตให้หน่วยงาน หรือบุค คลใดเป็น
ผู้ ดาเนิ น การกาจัดสิ่ งปฏิกูล และมูล ฝอยก็ได้ โดยมี ค่าจ้ างหรือ ค่าธรรมเนี ยม หรื อ
ค่าอุดหนุน การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการทาการคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 10 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่ใด มีหน้าที่ต้องจัด
ให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่ของตนให้เหมาะสมกับสภาพ
และลักษณะการใช้อาคาร หรือสถานที่นั้น ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องไม่รั่วซึม
และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันกลิ่นและแมลงวัน หรือสัตว์ได้ ตลอดจนต้องถูกสุขลักษณะ
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ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่ ใด มีหน้าที่ต้อง
รั ก ษาความสะอาดเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณอาคารหรื อ สถานที่ ข องตนหรื อ ที่ อ ยู่ ใ นความ
ครอบครองของตน การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่ ใด ต้องมีการคัด
แยกมูลฝอย ก่อนทิ้งมูลฝอย ในที่รองรับหรือที่ทิ้ง มูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลปง
ดอนจัดไว้ ห้ามทิ้งสิ่งของมิใช่มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอยนั้น หากฝ่าฝืนจะถูกดาเนินการ
ตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนกาหนด
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือซากต่างๆ มีขึ้น
ในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะอื่นใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้า คลอง คู
สระ บ่อน้า และในที่ป่าของรัฐ เว้นแต่ในสถานที่หรือที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้จัดให้
มีที่รองรับมูลฝอยไว้ให้เป็นการเฉพาะ
ห้ามทิ้งขยะอันตรายในที่รองรับมูลฝอยทั่วไป ตามวรรค 1 ขยะอันตรายต้องทิ้งในที่
รองรับขยะอันตรายเท่านั้น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่ จะต้องชาระค่าธรรมเนียม
การจัดการมูลฝอยเป็นรายเดือน
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งโสโครกปนเปื้อนไปทิ้งในที่รองรับมูลฝอย ที่
สาธารณะหรือทางสาธารณะหรือสถานที่อื่นใด
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งโสโครกปนเปื้อนให้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้รั่วซึม
ไม่มีกลิ่นสู่ภายนอก ก่อเหตุราคาญและให้ถูกสุขลักษณะ
ข้อ 15 ห้ า มมิใ ห้ ผู้ ใ ดถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ทาด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ให้ มี มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตาม
หลักการสาธารณสุขปะปนลงในระบบการจัดเก็บ คัดแยก ขนถ่าย และการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท เก็บขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถัง
รองรับ รถขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริการส่วน
ตาบลปงดอน เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้ได้รับมอบหมาย ผู้ได้รับอนุญาต และการ
แนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 17 ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในถังรองรับ รถขน สถานที่
เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน เพื่อการค้า
หรือประโยชน์ใด เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้ได้รับมอบหมาย ผู้ได้รับอนุญาต และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ขัดต่อหลักการสาธารณสุข
ข้อ 18 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่ ใด ทาการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอันอาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือ
แก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทา โดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทาตามคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างจัดเก็บ ขน ถ่าย กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร
หรือสถานที่ใด ซึ่งอยู่ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 3 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนที่กาหนด
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ข้อ 20 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารสถานที่ หรือบริเวณใด ควรทาดาเนินการ
จัดการจัดเก็บขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ก่อเหตุราคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น จัดแจ้งเป็นหนังสือไปยัง เจ้าของหรือผู้
ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่นั้น ให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วัน
หรือเมื่อได้ทาการปิดประกาศไว้บริเวณที่นั้นโดยเปิดเผย ภายใน 10 วัน ให้ดาเนินการ
จั ด เก็ บ ขนถ่ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยนั้ น ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ หากเจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคารหรือสถานที่ นั้น ไม่ดาเนินการจัดการจัดเก็บ ขนถ่าย
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามแจ้งหรือประกาศนั้น เมื่อพนักงานท้องถิ่น เข้าดาเนินการ
จัดเก็บ ขนถ่าย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยอาคาร
หรือสถานทีน่ ั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการนั้นตามความเป็นจริงในการจัดเก็บ
ขนถ่าย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 21 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งจะต้องกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย นอกจากตามข้อ 13 วรรค 1, ข้อ 14 วรรค 2 จะต้องกาจัดสิ่ ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
และไม่ก่อเหตุความเดือดร้อนราคาญของประชาชน ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 22 อัตราค่าธรรมเนียมอนุญาตในการถ่าย เท ทิ้ง เก็บขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตามข้อ 9, 16, 17, 19 ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 23 องค์การบริห ารส่ ว นตาบลปงดอน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามข้อ 13
วรรค 3 เป็ น รายอาคาร สถานที่ จากเจ้าของหรือผู้ ครอบครองหรือผู้ อยู่อาศัยทุก
อาคารและสถานที่ เว้นแต่อาคาร สถานที่ ที่ได้รับคารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
ว่าอาคารหรือสถานที่นั้นไม่มีผู้อยู่อาศัย
ข้อ 24 ผู้ใดไม่ชาระค่าธรรมเนียม ตามข้อ 23 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน ต้องชาระเงิน
เพิ่มค่าค้างชาระค่าธรรมเนียม ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ หากไม่ชาระค่าธรรมเนียม
หรื อ ค้ า งช าระค่ า ธรรมเนี ย ม จะเป็ น เหตุ ป ระกอบการพิ จ ารณาการอนุ ญ าตใดๆ
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ข้อ 25 การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และอื่นๆ ตาม
บัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ ได้ตามเห็นสมควร ความเหมาะสม และความจาเป็นในการ
บริหารจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาบลปงดอน
ข้อ 26 ทั้ งนี้ เจ้ าพนัก งานท้อ งถิ่ นหรือ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ เห็ นสมควรอาจแจ้ง เป็ น
หนังสือว่ากล่าวตักเตือนหรือคาสั่งให้ผู้ใดปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ได้ หากผู้ ใดยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 9, 12, 13 วรรค 1, 2,ข้อ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000.00 บาท
ข้อ 27 ค่าธรรมเนียม, เงินเพิ่ม, ค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้นาเงินเข้าเป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
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ข้อ 28 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบหรือคาสั่ง เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามความจาเป็น และการสมควร เพื่อประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาบลปงดอนได้
ข้อ 29 การอุทธรณ์คาสั่งตามข้อบัญญัตินี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และมีอานาจตามข้อบัญญัตินี้
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติตาบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .................
ลาดับที่

รายการ

1

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต ตามข้อ 9, 16, 17, 19
1.1 รับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจ
ฉบับละ/ปี
1.2 รับทาการเก็บและขนมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ
ฉบับละ/ปี
อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ตามข้อ 13 วรรค 3
รายเดือน
- ครัวเรือน
รายเดือนละ
- ร้านค้าจาหน่ายของชา / ของสด
รายเดือนละ
- ร้านค้าจาหน่ายของชาและของสด/โรงงาน
รายเดือนละ
รายปี
- ครัวเรือน (30 x12 เดือน)
ปีละ
- ร้านค้าจาหน่ายของชา/ของสด(50x12 เดือน)
ปีละ
- ร้านค้าจาหน่ายของชาและของสด/โรงงาน (70 x12 เดือน) ปีละ

2

3

อัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูล
3.1 ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5
ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บหน่วยละ
3.2 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลเกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ
1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ข้อ 3.1 ได้อีก โดยคิดเป็น
หน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ

ค่าธรรมเนียม
บาท
สต.
1,000 00
500 00
30 00
50 00
70 00
360 00
600 00
840 00

100 00

100 00

หมายเหตุ - วัดหรือสถานที่ราชการ ยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม
- การชาระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย รายเดือน/ล่วงหน้ารายปี ต้องชาระภายใน
วันที่ 25 ของเดือน

16
บัญชีค่าเงินเพิ่มท้ายข้อบัญญัติตาบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..............
ลาดับที่
1

รายการ
อัตราเงินเพิ่มค่าค้างชาระค่าธรรมเนียม ตามข้อ 24
ร้อยละ

ค่าเงินเพิ่ม/เดือน
บาท
สต.
10 00

หมายเหตุ

หมายเหตุ - เศษของเดือน คิดเป็น 1 เดือน
- เศษสตางค์
คิดเป็น 1 บาท
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้อ่านร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน
ประธานสภาฯ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัด
สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ..... แล้ว จะมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ซักถามจะอภิปรายประการใดหรือไม่(ให้เวลาพอสมควร)เมื่อไม่มี ในการพิจารณา
วาระหนึ่ง นี้เป็นการพิจารณาในขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง
การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ....... และเป็นการ
พิจารณาลงมติว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแห่งนี้จะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินี้หรือไม่ จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะรับหลั กการแห่งร่างข้อบัญญัติ
ตํ า บลปงดอน เรื่ อ ง การคั ด แยก เก็ บ ขน และการกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
พ.ศ. ....... หรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... วาระหนึ่ง ดังนี้
เห็นชอบรับหลักการ
จํานวน
12
เสียง
ไม่เห็นชอบรับหลักการ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
1
เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ก่อนการพิจารณาวาระสอง การแปรญัตติ เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวกับ
ประธานสภาฯ
การเงินสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้จึงจะขอมติสภาแห่งนี้ว่าจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
หรือพิจารณาเป็นอย่างอื่นหรือไม่

17
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีการตราและบังคับใช้ข้อบัญญัตินี้เพื่อถือปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วกับการ
แก้ไขปัญหามูลฝอยที่มีอยู่ทุกวันนี้ จึงขอเสนอการพิจารณาสามวาระรวดเดียว

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง 1. นายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 1
2. นายพิเดช เป็นแผ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 3

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีสมาชิกท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีท่านใด
ประธานสภาฯ
เสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก
เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... ให้มีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวหรือไม่
มติที่ประชุม

มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... สามวาระรวดเดียวดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ เมื่อมีการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จึงให้ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
ประธานสภาฯ
จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมประชุมการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้
หลังสั่งพักการประชุมสภานี้แล้ว ดังนั้น จึงขอพักการประชุม 30 นาที ซึง่ ขณะนี้เวลา
15.10 น. ให้เริ่มประชุมสภาต่อในเวลา 15.40 น. ให้พักการประชุมได้
เริ่มประชุมต่อ เวลา 15.40 น.
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยกเก็บขน และการกําจัดสิ่ง
ประธานสภาฯ
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ......... ในวาระสองการแปรญัตติ ด้วยคณะกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่าร่าง
ข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ........... มีความเหมาะสมเห็นพ้องด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ไม่มีการขอแปร
ญัตติแต่อย่างใด เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรืออภิปรายใดอีก จึงขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระสองการแปรญัตตินี้หรือไม่
มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... วาระสอง ดังนี้
เห็นชอบวาระสอง
จํานวน
12
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
1
เสียง

18
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ การพิจารณาในวาระสาม การลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อญัตติตําบลปงดอน
ประธานสภาฯ
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... และบังคับใช้
และเมื่อไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าให้ความ
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... เพื่อบังคับใช้หรือไม่
มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... ในวาระสาม ดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)

ได้ตรวจรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจํ า ปี 2564 ตามข้ อ 12 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)
สมบูรณ์ ไหวพินิจ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

