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รายงานการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
2 นายมูล ปลุกเสก
3 นายอํานวย เป็นเอก
4 นายสุขแก้ว จีบ๋ ุญมี
5 นายวิชัย มีกลิ่น
6 นางใหนลีน แซ่จ๋าว
7 นายสีมา คนฟู
8 นายเจริญ แข็งแรง
9 นายสมศักดิ์ จําแม่น
10 นายพิเดช เป็นแผ่น
11 นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
12 นายสมชัย พงศ์ธญ
ั วลัย
13 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
14 นายนิพนธ์ สนัน่ เอื้อ
ผู้ลาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ผู้ขาดประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายมงคล เป็นแผ่น
2 นายณรงค์ ไปเร็ว
3 นายนคร ไหวพินิจ
4 นายณรงค์ เป็นแผ่น
5 นายกฤษดา พงษ์พนั ธ์
6 นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
7 นางศรีลา กาวินชัย
8 นางแสงเดือน มีมานะ

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

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

ตาแหน่ง
--

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.ปงดอน
นายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
เลขานุการนายก อบต.ปงดอน
ผู้อํานวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.ปงดอน
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
มงคล เป็นแผ่น
ณรงค์ ไปเร็ว
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พนั ธ์
วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
ศรีลา กาวินชัย
แสงเดือน มีมานะ
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ : เมื่อถึงกําหนดเวลา 13.30 น. เลขานุการสภาฯตรวจสอบที่ประชุมและสมาชิกสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โดยมีผู้เข้าประชุม จํานวน 13 คน ลาประชุม – คน
ขาดประชุม จํานวน - คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อครบองค์ประชุมแล้วและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมวิสามัญสภา
ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

: เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

: การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี
2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ประธานสภาฯ
ประจําปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว จะมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่
4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ด้วย ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้
ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
- มีมติเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน 13 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง
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เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ขอความเห็นชอบให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อ
การทาเหมืองประทานบัตรเลขที่ 30460/16112 ชนิดแร่พลวง ท้องที่ หมู่ที่ 6
ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ของบริษัท พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จากัด
รายละเอียดตามหนังสือ บริษัท พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จากัด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติจากผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ประธานสภา อบต.ฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทําเหมืองประทานบัตรเลขที่ 30460/16112 ชนิดแร่
พลวง
ท้องที่ หมู่ที่ 6 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ของบริษัท พี. เอส. ซี. ไมนิ่ง
จํากัด รายละเอียดขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนชี้แจงรายละเอียด
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.

: ด้วยได้รับหนังสือจากบริษัท พี.เอส.ซี.ไมนิ่ง จํากัด ที่ พอซ 033/2564 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ เพื่อการทําเหมืองประทานบัตรเลขที่ 30460/16112 ชนิดแร่พลวง
ท้องที่หมู่ 6 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ของบริษัท พี.เอส. ซี. ไมนิ่ง
จํากัด ตามที่ทางบริษัท พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่
อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพี่อการทําเหมืองแร่พลวง คําขอประทานบัตรที่
8/2548 (ประทานบัตร ที่ 30460/16112) ท้องที่ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เนื้อที่ 146 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ซึง่
จะหมดอายุลงในวันที่ 24 กันยายน 2565 ส่วนประทานบัตร ตามประทานบัตรที่
30460/16112 ทําเหมืองแร่ชนิดแร่พลวงของบริษัทฯจะสิ้นอายุวันที่ 5 ตุลาคม
2567 การได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะหมดอายุก่อน
ประทานบัตร และบริษัท
พี.เอส.ซี.ไมนิ่ง จํากัด มีความประสงค์จะต่ออายุการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อ
เพื่อทําเหมืองแร่ตามประทานบัตรดังกล่าว จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน การให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วนั้น

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ เมื่อสมาชิกสภาได้รับการชี้แจงแล้ว จะมีท่านใดจะอภิปรายซักถามประการใดหรือไม่
ประธานสภา อบต.ฯ เมือ่ ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบและยินยอมให้เข้า
ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการทําเหมือง ประทานบัตร
เลขที่ 30460/16112 ชนิดแร่พลวง ท้องที่หมู่ที่ 6 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง ของบริษัท พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จํากัด หรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภา
ฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
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นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติตาบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บ ขน
และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ......
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อขอให้สภาแห่งนี้
ประธานสภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ............. และการพิจารณา
ของสภาจะต้องพิจารณาในวาระหนึ่ง ขั้นการรับหลักการ จึงเรียนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอนได้อ่านร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ........... ต่อสภาแห่งนี้ต่อไป
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ปงดอน

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้ถึงเวลา
ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง
การคั ด แยก เก็ บ ขน และการกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. ........... ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงขอแถลงให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง ร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง
การคั ด แยก เก็ บ ขน และการกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. ........... ดังต่อไปนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติตาบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. .........
หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติตําบลปงดอน ว่าด้วยการคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ไว้ใช้บังคับในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 ตําบลปงดอน ให้การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผล
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บ ขน และ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
พื้นที่และประชาชนผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย ตระหนักใส่ใจ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเกิด
กติกาของสังคมการเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุล ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ ตามความ 71 วรรค 1 มาตรา 67 (2)แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
จึงได้จัดทําข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บ ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ......... ขึ้น
ข้อบัญญัติตาบลปงดอน
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ............
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติม ข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บ
ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 เพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,
2 , 3 , 6 , 7 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 71 วรรค 1 และมาตรา 67 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกําหนด
ของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยการเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนและอนุมัติของนายอําเภอแจ้ห่ม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังครับในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 ตําบลปงดอน
นับแต่วันถัดจากวันได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอนแล้ว
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมในข้อ 4 วรรคท้าย ดังนี้
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"ค่า ธรรมเนี ย ม เก็ บ ขน มู ล ฝอย" หมายความว่ า ค่ าผู้ ก่อ ให้ เกิ ดมูล ฝอยต้ องจ่า ยให้
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในการจัดเก็บ ขน มูลฝอยไปกําจัด เป็นรายครัวเรือน
อาคาร สถานที่
ข้อ 4 ให้เพิ่มเติม ในข้อ 10 วรรคท้าย ดังนี้
อาคารในการอยู่อาศัย จะต้องมีระบบการจัดการหรือแผนงานจัดการมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ เพื่อใช้ประกอบการขอรับรองหรือขออนุญาตใดๆเกี่ยวกับอาคารนั้น
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติม ในข้อ 23 วรรคท้าย ดังนี้
กรณีบ้านเรือนใดไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม การเก็บ ขน มูลฝอย โดยเพิกเฉยหรือแจ้งว่า
บ้านนั้น ไม่มีผู้ อยู่ อาศัยหรือไม่มีมูล ฝอย หรือไม่มีการขออนุญาตกําจัดมูล ฝอยต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าบ้านเรือนนั้นไม่มีการอยู่อาศัย ซึ่งบ้านเรือนนั้น จะไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านดํารงชีพ หรือการซ่อมแซมบ้านเรือนนั้นจากเหตุสาธารณภัยจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และ
มีอํานาจตามข้อบัญญัตินี้
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้อ่านร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน
ประธานสภาฯ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... แล้ว จะมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือมีข้อซักถามจะอภิปรายประการใดหรือไม่
นายพิเดช เป็นแผ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

: ตามร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมนี้ ขอเห็นด้วยและสนับสนุนเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาคนที่ไม่
เข้าร่วมการจัดการขยะ การคัดแยกการเก็บ ขน ในภารกิจองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอนการเก็บขนขยะของครัวเรือนและชุมชนและไม่ยอมชําระค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขน มูลฝอย โดยอ้างว่ามีบ้านเรือนหลายหลังขอชําระเพียงหลังเดียวหรือไม่มีผู้อยู่อาศัย
หรือบ้านเรือนไม่มีขยะหรือกําจัดขยะเองคนเดียว แต่แอบเอาขยะไปทิ้งที่สาธารณะหรือ
ในป่า จึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องทั้งทีค่ ่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะ คิดแล้วเพียงบ้าน
หลังละ 1 บาทต่อวัน หากบ้านนั้นมีหลายคนก็ตกคนละไม่กี่สิบสตางค์ แต่คนบางส่วน
จํานวนน้อยนี้ไม่กี่คนพวกนี้ไม่ยอมเสียสละไม่ให้ความร่วมมือในสังคม แต่เมื่อมีเหตุ
เรียกร้องของค่าชดเชยขอรับความร่วมช่วยเหลือจากพายุลมพัดบ้าน กระเบื้องหลังคา
แตกเพียงแผ่นสองแผ่นก็มาขอรับการช่วยเหลือจะเป็นฝ่ายผู้ขอรับเพียงฝ่ายอย่างเดียว

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : จะมีท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีในการพิจารณาวาระหนึ่งนี้เป็นการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ในขัน้ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....... และเป็นการพิจารณาลงมติ
ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแห่งนี้จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
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จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การ
คัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .......
หรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์
ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... วาระหนึ่ง ดังนี้
เห็นชอบรับหลักการ
จํานวน
13 เสียง
ไม่เห็นชอบรับหลักการ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง

:

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ก่อนการพิจารณาวาระสอง การแปรญัตติ เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวกับ
ประธานสภาฯ
การเงินสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้จึงจะขอมติสภาแห่งนี้ว่าจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
หรือพิจารณาเป็นอย่างอื่นหรือไม่
นายพิเดช เป็นแผ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีการตราและบังคับใช้ข้อบัญญัตินี้เพื่อถือปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วกับการ
แก้ไขปัญหามูลฝอยที่มีอยู่ทุกวันนี้ จึงขอเสนอการพิจารณาสามวาระรวดเดียว

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง 1. นายสุขแก้ว จี๋บุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 7
2. นายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 1

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีสมาชิกท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีท่านใด
ประธานสภาฯ
เสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก
เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...... ให้มีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบ
จํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... สามวาระรวดเดียวดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 13 เสียง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
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- เสียง
- เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ เมื่อมีการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จึงให้ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
ประธานสภาฯ
จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมประชุมการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้
หลังสั่งพักการประชุมสภานี้แล้ว ดังนั้น จึงขอพักการประชุม 30 นาที ซึ่งขณะนี้เวลา
15.10 น. ให้เริ่มประชุมสภาต่อในเวลา 15.40 น. ให้พักการประชุมได้
เริ่มประชุมต่อ เวลา 14.40 น.
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและครบองค์ประชุมขอเริ่มการประชุมการพิจารณาร่าง
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยกเก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ......... ในวาระสองการแปรญัตติ ด้วยคณะกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา ให้รว่ มประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่าร่าง
ข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ........... มีความเหมาะสมเห็นพ้องด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ไม่มีการขอแปรญัตติแต่อย่างใด เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรืออภิปรายใดอีก จึงขอมติที่
ประชุมสภา แห่งนี้เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระสองนี้หรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการ
สภาฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
ครบองค์ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... วาระสอง ดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน
13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
เสียง
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ การพิจารณาในวาระสาม การลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อญัตติตําบลปงดอน
ประธานสภาฯ
เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
...... และบังคับใช้ เมื่อไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้
ว่าให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...... เพื่อบังคับใช้หรือไม่ ก่อน
ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุม
หรือไม่

นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บขน และการ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

หน้า
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กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... ในวาระสาม ดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอปิดการประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ
ปิดประชุมเวลา 16.20 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วทุกประการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) เจริญ แข็งแรง
(ลงชื่อ) วิชัย มีกลิ่น
(นายเจริญ แข็งแรง)
(นายวิชัย มีกลิ่น)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจรายงานการประชุมวิส ามัญสภาองค์การบริหารส่ ว นตําบลปงดอน ประจําปี 2564
สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 1 ตามข้ อ 12 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และขอรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานได้
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

