รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ 1/25๖๔
วัน ศุกร ที่ ๖ สิงหาคม 25๖๔
ณ ห)องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู)มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1๓
1๔
1๕
ผู)ลา ผู)ขาด-

ชื่อ - สกุล
นายพิเชษฐ กอเกิด
นายสมศักดิ์ เทพวงศ"
นายณรงค" พงษ"ด&วง
นายเมือง อินป+ญญา
นายเพชร ฮังคำ
นางสาวนันท"นลิน หอมดอก
นายบุญชุม วงศ"สุวรรณ
นายเด็ด หอมดอก
นายป+7ง หอมดอก
นายสีไท จิตอารี
นายชุติพนธ" วันต<ะ
นายสกล เกียรติมีแสง
นายสุจินต" ท&าวคาม
นายจารึก ท&าวคาม
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ตำแหนง
ประธานสภาฯ อบต.ปอน
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต.หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 3
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต.หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 5
สมาชิก อบต. หมู 6
สมาชิก อบต. หมู 7
สมาชิก อบต. หมู 8
สมาชิก อบต. หมู 8
เลขานุการสภา อบต.ปอน

ลายมือชื่อ
พิเชษฐ กอเกิด
สมศักดิ์ เทพวงศ"
ณรงค" พงษ"ด&วง
เมือง อินป+ญญา
เพชร ฮังคำ
นันท"นลิน หอมดอก
บุญชุม วงศ"สุวรรณ
เด็ด หอมดอก
ป+7ง หอมดอก
สีไท จิตอารี
ชุติพนธ" วันต<ะ
สกล เกียรติมีแสง
สุจินต" ท&าวคาม
จารึก ท&าวคาม
สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

-2ผู)เข)ารวมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอธิศพัฒน" เรศมณเทียร
2 นายวรจักษ" กิตติวงศ"
3 นายสุกิจ เทพจันตา
4 นางสาวเพชรรัตน" นิ่มพริก
5 นายสุพงศ" ขะจาย
6 นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
๗ นายกฤษฎาภัณฑ" นันต<ะปMน
๘ ส.อ.เอกพจน" ทะกอง
๙ สอ.ชัยชิฏนรินทร" คำแสน
1๐ นางสาวพิมพกานต" ปรังการ
1๑ นายสิปปภาส พุทธิกุล
1๒ นายธีรฉัตร ไชยวงศ"
๑๓ นายถนัด บานเย็น
๑๔ นายแสวง ท&าวคาม
๑๕ นายสม หอมดอก

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
รองปลัด อบต.ปอน
นายชางโยธา
เลขานุการนายก อบต.ปอน
รองนายก อบต.ปอน
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองการศึกษา
นักวิเคราะห" ฯ
นักวิชาการการเงิน ฯ
หัวหน&าสำนักงานปลัด
เจ&าพนักงานธุรการ
เจ&าพนักงานปUองกัน ฯ
กำนันตำบลปอน
ผู&ใหญบ&านเฉลิมราช
ผู&ใหญบ&านหนองคำ

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน" เรศมณเทียร
วรจักษ" กิตติวงศ"
สุกิจ เทพจันตา
เพชรรัตน" นิ่มพริก
สุพงศ" ขะจาย
ระเบียบ ไชยวิชู
กฤษฎาภัณฑ" นันต<ะปMน
เอกพจน" ทะกอง
ชัยชิฏนรินทร" คำแสน
พิมพกานต" ปรังการ
สิปปภาส พุทธิกุล
ธีรฉัตร ไชยวงศ"
ถนัด บานเย็น
แสวง ท&าวคาม
สม หอมดอก

หมายเหตุ

นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา ฯ – เรียนทานประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ข&าพเจ&าได&
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน หมูที่ 1-8 ตามหนังสือขอเชิญประชุม และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก&ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔) ข&อ ๒๕ เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล&ว ให&เลขานุการสภาท&องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท&องถิ่นผู&
มาประชุมที่ได&ลงรายชื่อไว&วาครบองค"ประชุมหรือไม เมื่อมีผู&มาประชุมครบองค"ประชุม ให&เลขานุการสภาท&องถิ่น
ให&สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท&องถิ่นเข&าห&องประชุม ...” บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกหมู มาครบองค"ประชุม
เรียบร&อยแล&ว ขอเรียนเชิญ ทานประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&เปMดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
๓ ครั้งที่ 1 /25๖๔ เป]นลำดับตอไป
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ตามประกาศสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ
สมัย ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ ของ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค"การบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งที่แก&ไขเพิ่มเติมถึงป+จจุบัน จึงเรียกประชุมสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน สมัย
สามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห&องประชุมสภาองค"การบริหารสวน
ตำบลปอน อำเภอทุงช&าง จังหวัดนาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได&สงหนังสือนัดประชุม
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อพร&อมแล&ว ผมขอเปMดประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ&งให&ทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ขอแจ&งให&สมาชิกทุกทานทราบ ๒ เรื่อง คือ
๑.๑ ขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ปอน ทานนายกองค"การบริหารสวนตำบลปอน กำนัน ผู&ใหญบ&าน ทุกทานที่เข&า
รวมการประชุมในวันนี้
๑.๒ ขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ปอน ทานนายกองค"การบริหารสวนตำบลปอน กำนัน ผู&ใหญบ&าน ทุกทานที่
รวมกันเตรียมสถานที่พักคอยและกักตนของตำบลปอน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา - จากการประชุมสมัยสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งนี้ ได&สงสำเนารายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ 1 /25๖๔ เพื่อให&สมาชิกพิจารณาตรวจสอบกอนพิจารณารับรอง และขอนำเรียนรายงาน
การประชุมตามเอกสารให&ทานได&พิจารณา (เลขานุการอานรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔)
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ถ&าไมมีผู&ใดแก&ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานตอไป
ที่ประชุม - มีมติเป]นเอกฉันท" รับรองรายงานการประชุม ด&วยคะแนน รับรองรายงาน 1๓ เสียง , ไมรับรอง 0 เสียง ,
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติเป%นที่ตั้งโรงเรียนบานน้ำเลียง
จำนวน ๓๐ ไร$
๔.๒ การพิจารณาเห็นชอบการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามโครงการ คทช. ในเขตปาดอยภูคาและปาผา
แดง จำนวน ๑๐๙ ไร$ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา และเขตปาน้ำยาวและน้ำสวด จำนวน ๔๐๕ ไร$ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา
๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติเป%นจัดทำบริการสาธารณะ ๓๑
โครงการ
๔.๔ การพิจาณาเห็นชอบการก$อสรางสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย: พรอมระบบส$งน้ำ และอาคาร
ประกอบภายใตโครงการอ$างเก็บน้ำน้ำรี ณ พื้นที่บานใหม$ ม.๕ , บานปอน ม.๖ และ บานปาเป=อย ม. ๗
๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค:การบริหารส$วนตำบลปอน
๔.๖ การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท&องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทคาใช&สอย หมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข&าขายลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลปอน จำนวน ๒๘,๙๐๐ บาท ไปตั้งจาย
เป]นครุภัณฑ" ในการปรับปรุงระบบประปาศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&านปbาเปcอย จำนวน ๓ รายการ

-๔๔.๗ การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร&างโครงสร&า
พื้นฐาน งบลงทุน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร&าง โครงการกอสร&างหอกระจายขาวประจำหมูบ&าน จำนวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นรายการใหม คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ"เครื่องเสียงหอกระจายขาวพร&อมติดตั้ง
โดยใช&งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเทาเดิม
๔.๘ การพิจารณาร$างขอบัญญัติ อบต.ปอน เรื่อง หลักเกณฑ:การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.....
๔.๙ การพิจารณาร$างขอบัญญัติ อบต.ปอน เรื่อง สถานที่จำหน$ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ..
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๑ การพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติเป%นที่ตั้ง
โรงเรียนบานน้ำเลียง จำนวน ๓๐ ไร$ ขอเชิญท$านนายกครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ตามหนังสือ
โรงเรียนบ&านน้ำเลียง ที่ ศธ ๐๔๐๘๑.๖๘/๑๓๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเข&าทำประโยชน"ในเขต
ปbาไม&และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฎวายังมีสวนราชการใดเข&า
ทำประโยชน"ในพื้นทีปbากอนได&รับอนุญาต ทั้งนี้ต&องได&รับความเห็นชอบจากสภาองค"กรปกครองสวนท&องถิ่นด&วย
โรงเรียนน้ำเลียงมีความประสงค"จะขอใช&พื้นที่ปbาสงวนแหงชาติดอยภูคาและปbาผาแดง เนื้อที่ ๓๐ ไร ในการ
ดำเนินการให&การศึกษาแกประชาชน ที่ได&ดำเนินการมาตั้งแตปe พ.ศ. ๒๔๙๔ เป]นต&นมา ซึ่งโรงเรียนได&ยื่นคำขอ
ตอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมจังหวัดนานแล&ว แตยังขาดการพิจารณาเห็นชอบของสภา
องค"การบริหารสวนตำบลปอน จึงได&ขอให& องค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&นำเสนอตอสภา ฯ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่นำเรียนทุกทาน
นายเมือง อินป@ญญา ส.อบต.ม.๑ – ผมเสนอให&สภา อบต.ปอนเห็นชอบให&โรงเรียนน้ำเลียงขอใช&ประโยชน"ในเขตปbา
สงวนแหงชาติตามเสนอ โรงเรียนจะสามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ในการจัดการศึกษาให&ชุมชนได&สะดวกขึ้น
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมีสมาชิกสภา ฯ ซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบการขอ
อนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติดอยภูคาและปbาผาแดง เนื้อที่ ๓๐ ไร ในการดำเนินการกิจการต$าง ๆ ของ
โรงเรียนบานน้ำเลียง จำนวน ๓๐ ไร$ ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติดอยภูคาและปbาผาแดง เนื้อที่ ๓๐ ไร ของโรงเรียน
บานน้ำเลียง ด&วยคะแนน เห็นชอบ 1๓ เสียง , ไมรับรอง 0 เสียง , ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๒ การพิจารณาเห็นชอบการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ตามโครงการ คทช. ใน
เขตปาดอยภูคาและปาผาแดง จำนวน ๑๐๙ ไร$ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา และเขตปาน้ำยาวและน้ำสวด จำนวน
๔๐๕ ไร$ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา เชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ด&วยอำเภอ
ทุงช&างมีหนังสือถึงองค"การบริหารสวนตำบลปอน จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให&เสนอตอสภาองค"การบริหารสวน
ตำบลปอนในการพิจารณาเห็นชอบการนำพื้นที่ปbาสงวนแหงชาติ ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให&ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาลภายใต&การดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) โดยฉบับที่ ๑ หนังสือที่วาการ
อำเภอทุงช&าง ดวนที่สุด ที่ นน ๐๕๑๘.๒/๑๑๘๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งอ&างถึงหนังสือศาลากลาง

-๕จังหวัดนาน ที่ นน ๐๐๑๔.๓/ว ๒๒๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดที่ดินทำกินให&ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ภายใต&การดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ซึ่งจัดสรรพื้นที่ปbาสงวน
แหงชาติ จังหวัดนาน ลำดับที่ ๗ ปbาสงวนแหงชาติ ปbาดอยภูคาและปbาผาแดง พื้นที่ตำบลปอน อำเภอทุงช&าง
โซน C จำนวน ๕๖ ไร ๓ งาน ๘๒ ตารางวา , โซน E จำนวน ๒ ไร ๓ งาน ๘๗ ตารางวา , และนอกโซนนิ่ง
จำนวน ๔๙ ไร ๓ งาน ๔๑ ตารางวา รวมพื้นที่ ตาม คทช. หนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑๐๙ ไร$ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา
หนังสือที่วาการอำเภอทุงช&าง ฉบับที่ ๒ ที่ นน ๐๕๑๘.๒/๑๓๘๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอ&าง
ถึงหนังสือศาลากลางจังหวัดนาน ที่ นน ๐๐๑๔.๓/ว ๒๖๘๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดที่ดิน
ทำกินให&ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต&การดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ซึ่งจัดสรร
พื้นที่ปbาสงวนแหงชาติ จังหวัดนาน ลำดับที่ ๑ ปbาสงวนแหงชาติ ปbาน้ำยาวและปbาน้ำสวด พื้นที่ตำบลปอน
อำเภอทุงช&าง โซน C จำนวน ๓๗๐ ไร ๒ งาน ๖๑ ตารางวา , และโซน A จำนวน ๓๕ ไร ๐ งาน ๕๐ ตารางวา
รวมพื้นที่ ตาม คทช. หนังสือฉบับนี้ จำนวน ๔๐๕ ไร$ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา
รวมพื้นที่ คทช. ตำบลปอน ที่นำเรียนให&สภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน พิจารณาเห็นชอบ รวม
๕๑๕ ไร$ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา ตามเอกสารที่นำเรียนทุกทาน ครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต.ม.๗ – ผมเสนอให&สภา อบต.ปอน เห็นชอบเพื่อประโยชน"ของประชาชน ทั้งนี้หนวย
พัฒนาปbาไม&อำเภอทุงช&าง และหนวยจัดการต&นน้ำน้ำงอบ ได&มีการออกสำรวจและขอมติเห็นชอบจากประชาคม
แตละหมูบ&านแล&ว และที่จังหวัดนานแจ&งผานอำเภอทุงช&าง มานั้นยังไมครอบคลุมพื้นที่ทำกินทั้งหมดของ
ประชาชนที่อยูในเขตปbา ซึ่งต&องขอให&สภา อบต.ปอน เห็นชอบตามหนังสือ ๒ ฉบับนี้ไปกอน สวนที่เหลือ ขอให&
อบต.ปอน ได&ติดตามความคืบหน&าตอไป ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให
ชุมชน ตามโครงการ คทช. ในเขตปาดอยภูคาและปาผาแดง จำนวน ๑๐๙ ไร$ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา และเขตปา
น้ำยาวและน้ำสวด จำนวน ๔๐๕ ไร$ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง เห็นชอบการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ตามโครงการ คทช. ในเขตปาดอยภูคา
และปาผาแดง จำนวน ๑๐๙ ไร$ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา และเขตปาน้ำยาวและน้ำสวด จำนวน ๔๐๕ ไร$ ๓ งาน
๑๑ ตารางวา ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติเป%นจัดทำ
บริการสาธารณะ ๓๑ โครงการ ขององค:การบริหารส$วนตำบลปอน ขอเชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ตามที่
จังหวัดนานได&แจ&งเรื่อง การเข&าทำประโยชน"ในเขตปbาไม&และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฎวายังมีสวนราชการใดเข&าทำประโยชน"ในพื้นทีปbากอนได&รับอนุญาต ทั้งนี้ต&องได&รับความ
เห็นชอบจากสภาองค"กรปกครองสวนท&องถิ่นด&วยนั้น องค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&ดำเนินการสำรวจ
กิจการสาธารณะที่องค"การบริหารสวนตำบลปอนได&ดำเนินการและต&องดำเนินการตอเนื่องซึ่งตั้งอยูในเขตปbา
สงวนแหงชาติ ทั้งปbาน้ำสวดและปbาน้ำยาว , ปbาดอยภูคาและปbาผาแดง ในเขตพื้นที่ตำบลปอน ทั้งโดยไมมีการบุก

-๖รุกพื้นที่ปbาเพิ่มเติม พบวา มีบริการสาธารณะที่องค"การบริหารสวนตำบลปอน ต&องจัดทำในเขตพื้นที่ปbาสงวน
แหงชาติดังกลาว จำนวน ๓๑ โครงการ ครอบคลุม ๗ หมูบ&านของตำบลปอน ได&แก
๑. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ของบ&านน้ำเลียง หมูที่
๑
๒. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ของบ&านน้ำเลียง หมูที่
๑
๓. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางคุ&มเอื้องฟUา บ&านน้ำ
เลียง หมูที่ ๑
๔. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายน้ำปาง บ&านน้ำ
เลียง หมูที่ ๑
๕. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายดอยแฮ บ&านน้ำ
เลียง หมูที่ ๑
๖. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เมรุ และศาลาปbาสุสาน บ&านน้ำ
เลียง หมูที่ ๑
๗. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ&านน้ำเลียง หมูที่ ๑
๘. โครงการกอสร&างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (ประปาภูเขา) บ&านไรไทรงาม หมู ๒
๙. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายกิ่วตุน บ&านไรไทร
งาม หมูที่ ๒
๑๐. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยโปbง บ&านไร
ไทรงาม หมูที่ ๒
๑๑. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยลอก บ&านไร
ไทรงาม หมูที่ ๒
๑๒. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยก<อด
บ&านหลายทุง หมูที่ ๓
๑๓. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓.๕๐ x ๑๒.๐๐ เมตร บ&านหนองคำ หมูที่
๔
๑๔. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร บ&านหนองคำ หมูที่ ๔
๑๕. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยสะแตง บ&าน
หนองคำ หมูที่ ๔
๑๖. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยยอน บ&าน
หนองคำ หมูที่ ๔

-๗๑๗. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายน้ำปาง บ&านหนอง
คำ หมูที่ ๔
๑๘. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยเห็ด บ&าน
หนองคำ หมูที่ ๔
๑๙. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยโอ&ม บ&าน
หนองคำ หมูที่ ๔
๒๐. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ของบ&านใหม หมูที่ ๕
๒๑. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยสบลาด บ&าน
ปbาเปcอย หมูที่ ๗
๒๒. โครงการกอสร&างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ของบ&านเฉลิมราช หมู
ที่ ๘
๒๓. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายน้ำแงน บ&านเฉลิม
ราช หมูที่ ๘
๒๔. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยฮ&าง บ&านเฉลิม
ราช หมูที่ ๘
๒๕. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส&นทางสายห&วยดู บ&านเฉลิม
ราช หมูที่ ๘
๒๖. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เมรุ และศาลาปbาสุสาน บ&าน
เฉลิมราช หมูที่ ๘
๒๗. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทอลอดเหลี่ยม (ห&วยน้ำขุนห&วยฮ&าง) บ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๒๘. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทอลอดเหลี่ยม (สวนลุงนานห&วยฮ&าง) บ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๒๙. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทอลอดเหลี่ยม (ห&วยตาด-สบ
ห&วยตาด) บ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๓๐. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทอลอดเหลี่ยม (สวนครูกล&วยน้ำแงน) บ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๓๑. โครงการกอสร&าง ปรับปรุง ซอมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทอลอดเหลี่ยม (สวนลุงเงิน-น้ำ
แงน) บ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
นายสุจินต ท)าวคาม ส.อบต.ม.๗ – ผมเสนอให&สภา อบต.ปอน เห็นชอบเพื่อประโยชน"ของประชาชน เพราะหากได&รับ
การอนุมัติแล&ว อบต.ปอน จะสามารถดำเนินการจัดบริการสาธารณะให&ประชาชนตำบลปอนได&อยางครอบคลุม
ครับ

-๘นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปา
สงวนแห$งชาติเป%นจัดทำบริการสาธารณะ ๓๑ โครงการ ขององค:การบริหารส$วนตำบลปอน ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง เห็นชอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแห$งชาติเป%นจัดทำบริการสาธารณะ
๓๑ โครงการ ขององค:การบริหารส$วนตำบลปอน ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบการก$อสรางสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย: พรอม
ระบบส$งน้ำ และอาคารประกอบภายใตโครงการอ$างเก็บน้ำน้ำรี ณ พื้นที่บานใหม$ ม.๕ , บานปอน ม.๖ และ
บานปาเป=อย ม. ๗ ขอเชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ด&วยองค"การ
บริหารสวนตำบลปอน ได&รับหนังสือจาก สำนักงานกอสร&างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จังหวัดลำปาง ที่ กษ
๐๓๐๔.๐๕/๒๘๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห"บรรจุวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
การกอสร&างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ภายใต&โครงการอางเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
นาน ระยะเวลากอสร&าง ๔ ปe คือ ตั้งแตปe ๒๕๖๖ ถึง ปe ๒๕๖๙ โดยจะมีการกอสร&างสถานีสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย" พร&อมระบบสงน้ำ จำนวน ๓ แหง บริเวณแมน้ำนาน พื้นที่บ&านใหม หมูที่ ๕ พิกัด ๒,๑๕๙,๓๖๓ N
๗๐๒,๒๘๑ E , บ&านปอน หมูที่ ๖ พิกัด ๒,๑๕๙,๐๔๗ N ๗๐๒,๓๗๑ E ,และบ&านปbาเปcอย หมูที่ ๗ พิกัด
๒,๑๕๙,๐๔๗ N ๗๐๐,๓๗๑ E และแผนงานโครงการนี้ ได&มาทำการประชาคมเรียบร&อยแล&ว ซึ่งหากสภา อบต.
ปอน เห็นชอบ สำนักงานกอสร&างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จังหวัดลำปางจะไดนำไปเป%นหลักฐานประกอบการ
เสนอผูว$าราชการจังหวัดน$าน รายละเอียดตามเอกสารที่นำเรียนทุกท$าน ครับ
นายสีไท จิตอารี ส.อบต.ม.๕ – ผมเสนอให&สภา อบต.ปอน เห็นชอบเพื่อประโยชน"ของประชาชน เพราะหากได&รับการ
อนุมัติแล&ว และชลประทานได&มาดำเนินการ จะทำให&ประชาชน ๕ หมูบ&านสายใต& มีแหลงน้ำเพียงพอที่จะใช&ผลิต
น้ำอุปโภคบริโภค หรือน้ำประปาได& ตลอดจนสามารถที่จะทำการเกษตรนอกฤดูทำนาได& ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการก$อสรางสถานีสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย: พรอมระบบส$งน้ำ และอาคารประกอบภายใตโครงการอ$างเก็บน้ำน้ำรี ณ พื้นที่บานใหม$ ม.๕
, บานปอน ม.๖ และ บานปาเป=อย ม. ๗ ของสำนักงานก$อสรางชลประทานขนาดกลาง ที่ ๒ จังหวัดลำปาง ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง เห็นชอบการก$อสรางสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย: พรอมระบบส$งน้ำ และ
อาคารประกอบภายใตโครงการอ$างเก็บน้ำน้ำรี ณ พื้นที่บานใหม$ ม.๕ , บานปอน ม.๖ และ บานปาเป=อย ม. ๗
ของสำนักงานก$อสรางชลประทานขนาดกลาง ที่ ๒ จังหวัดลำปาง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค:การ
บริหารส$วนตำบลปอน ขอเชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ด&วยถึงวาระ
ที่องค"การบริหารสวนตำบลปอน จะเสนอแผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ปe ซึ่งจะใช&ตั้งแตปe ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ ให&สมาชิก
สมาทุกทานได&พิจารณาเห็นชอบ ผมขออนุญาตให& นักวิเคราะห"นโยบาย ฯ เป]นผู&ชี้แจงรายละเอียดครับ

-๙สอ.เอกพจน ทะกอง – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด&วยการจัดทำแผน อปท. ได&กำหนดให&ยึดแผนพัฒนา
ท&องถิ่น เป]นหลักในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ โดยให&แผนพัฒนาท&องถิ่นเป]นแผนเดียวกันตั้งแตระดับ
หมูบ&านถึงจังหวัด อบต.ปอน ได&ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแผนได&ในแตละปe ที่ได&จากการรับฟ+งข&อป+ญหาจาก
ประชาชน ในรูปแบบตาง ๆ จึงได&ยกรางเป]นแผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่
นำเรียนสมาชิกทุกทาน ขอให&ได&พิจารณา หากเห็นชอบ อบต.ปอน ก็จะได&ประกาศใช&แผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตอไป
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ทานสมาชิกทานใดมีข&อซักถาม เรื่องขอรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
- หากไมมี ผมขอมติที่ประชุม ที่เห็นชอบ เห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น ปe พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของ
องค"การบริหารสวนตำบลปอน ขอมติครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น ปe พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค"การบริหารสวนตำบลปอน ด&วยคะแนน
1๓ ตอ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ๔.๖ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท&องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทคาใช&สอย หมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข&าขายลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลปอน จำนวน ๒๘,๙๐๐
บาท ไปตั้งจายเป]นครุภัณฑ" ในการปรับปรุงระบบประปาศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&านปbาเปcอย จำนวน ๓ รายการ
ขอเชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน จากการ
ติดตามการดำเนินงานของศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&านปbาเปcอย พบป+ญหาเรงดวนที่ต&องดำเนินการ คือ น้ำประปาที่ใช&
ในศูนย"พัฒนาเด็กเล็กไมเพียงพอ อันมีสาเหตุมาจาก เครื่องสูบน้ำเดิมชำรุด จนไมสามารถซอมได& รวมทั้งแหลง
น้ำดิบที่ใช&ทำน้ำประปาบางชวงขาดแคลน จึงมีความจำเป]นที่ต&องมีภาชนะกักเก็บน้ำไว& เพื่อให&เพียงพอสำหรับ
การกิจกรรมตาง ๆ ในศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ฯ รวมกับกองชาง ได&ดำเนินการสำรวจและหาแนว
ทางแก&ไขป+ญหา คือ ๑. การปรับปรุงระบบประปา โดยการจัดหาเครื่องสูบน้ำ หรือปmมน้ำอัตโนมัติ ๒ เครื่อง คือ
เครื่องแรกในการสูบบอน้ำเข&าระบบจายน้ำตามปกติ เครื่องที่ ๒ ใช&ในการสูบน้ำ จากถังเก็บน้ำ เข&าระบบทอ
ประปาของศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&านปbาเปcอย กรณีน้ำในระบบปกติขาดแคลน ๒. การหาภาชนะกักเก็บน้ำไว& เพื่อ
ใช&ยามขาดแคลน โดยใช&ถังพลาสติคขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จายเข&าระบบทอประปาของศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&าน
ปbาเปcอย โดยเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเครื่องที่ ๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยวิธีการงบประมาณขององค"กรปกครองสวนท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๔ ข&อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให&ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเป]นรายการใหม ให&เป]นอำนาจอนุมัติของสภาท&องถิ่น ดังนั้นองค"การบริหาร
สวนตำบลปอนจึงใครขอให&สภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&อนุมัตใิ ห&ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท&องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทคาใช&สอย
หมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข&าขายลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตำบลปอน ที่ตั้งไว& ๕๐,๐๐๐ บาท (ห&าหมื่นบาท) ซึ่งไมสามารถดำเนินการได&เนื่องจากสถานการณ"โรคโค

-๑๐วิด-๑๙ จึงไมมีความจำเป]นต&องใช& โดยขอโอนเงินงบประมาณจำนวน ๒๘,๙๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นครุภัณฑ" ใน
การปรับปรุงระบบประปาศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&านปbาเปcอย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. โอนไปตั้งจาย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สำนักงาน เพื่อจัดซื้อถังน้ำพลาสติค ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ" กำหนดไว& วงเงินงบประมาณ ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเการอยบาท)
๒. โอนไปตั้งจาย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สำนักงาน เพื่อจัดซื้อป+nมน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ๔๐๐ วัตต" จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) ซึ่งเป%นราคาที่สืบจากทองตลาด เนื่องจากไม$มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ:
๓. โอนไปตั้งจาย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สำนักงาน เพื่อจัดซื้อป+nมน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ๒๕๐ วัตต" จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาท) ซึ่งเป%นราคาที่สืบจากทองตลาด เนื่องจากไม$มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ:
ขอนำเรียนให&สมาชิกสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&พิจารณาอนุมัติ ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท&องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทคาใช&สอย
หมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข&าขายลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตำบลปอน จำนวน ๒๘,๙๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นครุภัณฑ" ในการปรับปรุงระบบประปาศูนย"พัฒนาเด็ก
เล็กบ&านปbาเปcอย จำนวน ๓ รายการ ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท&องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทคาใช&สอย หมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข&าขายลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตำบลปอน จำนวน ๒๘,๙๐๐
บาท ไปตั้งจายเป]นครุภัณฑ" ในการปรับปรุงระบบประปาศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ&านปbาเปcอย จำนวน ๓ รายการ
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ๔.๗ การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร&างโครงสร&างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร&าง โครงการกอสร&างหอกระจายขาว
ประจำหมูบ&าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นรายการใหม คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ"หอกระจายขาว
พร&อมติดตั้ง โดยใช&งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเทาเดิม เชิญทานายก ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ตาม
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปe ๒๕๖๔ ได&ตั้งงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร&างโครงสร&างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร&าง โครงการกอสร&างหอกระจายขาวประจำ
หมูบ&าน ของบ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไว&แล&ว และเพื่อให&สอดคล&องกับแผนพัฒนาท&องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ซึ่งที่หมูบ&านได&แจ&งปรับแผนงานโครงการให&สอดคล&องกับการดำเนินงาน

-๑๑และสอดคล&องกับวัตถุประสงค"เดิม แตใช&ชื่อโครงการผิดไป และการแก&ไข ชื่อซึ่งถือวาเป]นโครงการใหม เป]น
อำนาจของสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน จึงใครขอให&สมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ได&พิจารณาอนุมัติให&โอน
งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร&างโครงสร&างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทคาที่ดินและ
สิ่งกอสร&าง โครงการกอสร&างหอกระจายขาวประจำหมูบ&าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นรายการใหม
คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ"หอกระจายขาวพร&อมติดตั้ง โดยใช&งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเทาเดิม ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร&างโครงสร&างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร&าง
โครงการกอสร&างหอกระจายขาวประจำหมูบ&าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นรายการใหม คือ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ"หอกระจายขาวพร&อมติดตั้ง โดยใช&งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเทาเดิม ขอมติครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร&างโครงสร&างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร&าง โครงการกอสร&างหอกระจายขาวประจำ
หมูบ&าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเป]นรายการใหม คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ"หอกระจายขาวพร&อม
ติดตั้ง โดยใช&งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ ๔.๘ การพิจารณารางข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง
หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ..... ขอเชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ด&วยจังหวัด
นาน มีนโยบายให&ทุกท&องถิ่นดำเนินการตามนโยบายกรมสงเสริมการปกครองท&องถิ่น เรื่องการจัดการขยะอยาง
ถูกวิธีตั้งแตต&นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลัก ๓Rs รวมทั้งจังหวัดนานได&จัดทำโครงการนานสะอาด และ
กำหนดตัวชี้วัดที่องค"กรปกครองสวนท&องถิ่นต&องดำเนินการ หนึ่งในตัวชี้วัดคือ การออกข&อบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&ออกประชาสัมพันธ"และรับฟ+งข&อคิดเห็นจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ ผนวกกับศักยภาพขององค"การบริหารสวนตำบลปอน จึงได&นำมายกรางเป]น
ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..... ซึง่ อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค"การบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก&ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๗ โดยความเห็นชอบของสภาตำบลองค"การบริหารสวนตำบลปอน รายละเอียดตามเอกสารที่ได&เสนอที่
ประชุมลวงหน&า ผมขออนุญาตนำเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางข&อบัญญัติองค"การบริหารสวน
ตำบลปอน เรื่อง หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ... ให&ทุกทานได&ทราบ กอนจะให&หัวหน&าสำนักปลัด
นำเสนอรางขอบัญญัติ ฯ เป]นรายข&อ ให&สมาชิกสภาทุกทานได&พิจารณา ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ราง) ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง หลักเกณฑ"
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...
หลักการ ให&มีข&อบัญญัติวาหลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย
เหตุผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค"การบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก&ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค"การบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.25๖๒ และมาตรา 34/3 (2) แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป]นระเบียบเรียบร&อยของ

-๑๒บ&านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งแก&ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป]นระเบียบเรียบร&อย
ของบ&านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ให&กระทำได&โดยตราเป]นข&อบัญญัติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ" วิธีการ เงื่อนไข
ตางๆตลอดจนคาธรรมเนียมไว&ให&สอดคล&องกับสภาวการณ" สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในป+จจุบัน และเพื่อ
ประโยชน"ในการควบคุมและกำกับดูแลให&มีความเป]นระเบียบเรียบร&อย และปลอดภัยตอสุขอนามัยของ
ประชาชน จึงมีความจำเป]นต&องตราเป]นข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน วาด&วย เรื่อง หลักเกณฑ"การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 เนื่องจากเพื่อเป]นการรักษาความสะอาดและความเป]นระเบียบเรียบร&อยในเขต
ตำบลปอน จึงมีความจำเป]นต&องตราข&อบัญญัตินี้
ลำดับตอไป ขออนุญาตให&หัวหน&าสำนักปลัด นำเสนอข&อบัญญัติเป]นรายข&อ ในลำดับตอไปครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - กอนที่หัวหน&าสำนักปลัดจะนำเสนอ ผมขอปรึกษาที่ประชุมวาจะพิจารณาเป]นสาม
วาระรวด โดยพิจารณาเป]นรายข&อ ทานใดประสงค"จะอภิปรายก็อภิปรายเป]นรายข&อ ดีหรือไม เนื่องจาก
ข&อบัญญัตินี้มีเพียง ๙ ข&อ และองค"การบริหารสวนตำบลปอนได&นำเสนอรางเบื้องต&นแกประชาคมตำบลทั้ง ๘
หมูบ&าน ในชวงเดือนที่ผานมา สมาชิกทานใดมีความเห็นประการใด เชิญครับ
นายสมศักดิ์ เทพวงศ ส.อบต. ม.๓ – ผมเห็นด&วยกับที่ทานประธานเสนอ เพื่อให&ตำบลปอนได&มีข&อบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ และเพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกทานไมต&องเสียเวลาพิจารณาแยก ๓ วาระ เพราะได&
พิจารณาเอกสารมากอนแล&ว และได&เข&ารวมรับฟ+งในชวงการประชุมประชาคมตำบลแล&ว รวมทั้งรางข&อบัญญัติมี
เพียง ๙ ข&อเทานั้น
นายป@Gง หอมดอก ส.อบต. ม.๔ – ผมเห็นด&วยกับที่ทานประธานและทานรองประธานเสนอ เพราะในการพิจารณา
ข&อบัญญัติ เรื่อง การเลี้ยงหมา และ แมว ก็ใช&รูปแบบการพิจารณา 3 วาระรวด ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให&พิจารณาเป]นสามวาระ
รวดเดียว โดยให&ที่ประชุมสภาเป]นคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา ตามเสนอครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง เห็นชอบให&พิจารณารางข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง
หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... ในรูปแบบ ๓ วาระรวด ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ขอเชิญ หัวหน&าสำนักปลัดนำเสนอ ครับ
น.ส.พิมพกานต ปรังการ หน.สป. – เรียนประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ดิฉันขอนำเสนอราง
ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... ตามเอกสารดังนี้
(นำเสนอรางตามเอกสาร) ...
นายณรงค พงษด)วง ส.อบต.ม.๑ – เรียน ประธานสภา อบต.ปอน จากการศึกษาเอกสาร ประกอบการนำเสนอของ
หัวหน&าสำนักปลัด แล&ว เป]นข&อบัญญัติที่พี่น&องประชาชนตำบลปอนสวนใหญ ดำเนินการมาโดยตลอด แตมี
การปฏิบัติเพิ่มเติมคือ การเก็บขยะอันตราย ที่ อบต.ปอน เคยประชาสัมพันธ"ไป และไปเก็บรวมรวมเพื่อสง อบจ.
นาน แจ&งให&บริษัทมารับไปกำจัดที่โรงงงาน ผมเห็นชอบกับข&อบัญญัตินี้ครับ
นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ – ผมขออภิปรายสนับสนุนความเห็นของนายณรงค" พงษ"ด&วง ครับ เป]นเรื่องที่เราทำมา
โดยตลอด จึงขอรับหลักการ ไมแปรญัตติ ครับ

-๑๓นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ไมมีการแก&ไขราง ดังนั้นผมขอมติที่ประชุม ในการ
เห็นชอบ ราง ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ... ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ตอ ๐ เสียง เห็นชอบ ราง ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง
หลักเกณฑ"การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ... ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ ๔.๙ การพิจารณารางข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่
จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..... ขอเชิญ ทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ตามที่
องค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&รับการตรวจแนะนำจากเจ&าหน&าที่ท&องถิ่นจังหวัดนาน เรื่องข&อบัญญัติสภา
ตำบลปอน เรื่อง การสาธารณสุข ได&บัญญัติกิจการตาง ๆไว&ด&วยกัน จึงได&แนะนำให&แยกกิจการด&านสาธารณสุข
ออกเป]นเรื่องๆ ได&แก (๑) สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (๒) กิจการที่เป]นอันตรายตอสุขภาพ
(๓) ตลาด (๔) การจำหนายสินค&าในที่หรือทางสาธารณะ องค"การบริหารสวนตำบลปอน จึงได&นำข&อบัญญัติ
เดิม มาปรับปรุงให&ทันตอกฎหมายใหม ๆ และให&เหมาะสมกับสภาพตำบลปอน จึงได&นำมายกรางเป]นข&อบัญญัติ
องค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ..... ซึ่งอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค"การบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก&ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยความเห็นชอบของสภาตำบลองค"การบริหารสวนตำบลปอน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได&เสนอที่ประชุมลวงหน&า ผมขออนุญาตนำเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางข&อบัญญัติ
องค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ให&ทุกทานได&ทราบ
กอนจะให&หัวหน&าสำนักงานปลัดนำเสนอรางขอบัญญัติ ฯ เป]นรายข&อ ให&สมาชิกสภาทุกทานได&พิจารณา ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ราง) ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่
จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
หลักการ เพื่อปฏิบัติการควบคุม ให&มีข&อบัญญัติวาด&วยสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
เหตุผล เพื่อประโยชน"ในการควบคุมกำกับดูแลสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได&รับ
ใบอนุญาตหรือได&รับหนังสือรับรองการแจ&งภายในเขตองค"การบริหารสวนตำบลปอน และเพื่อกำหนดหลักเกณฑ"
วิธีการและเงื่อนไข ในการขออนุญาต การอนุญาต รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการแจ&ง ให&สอดคล&องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และแก&ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับ
ที่2 ) พุทธศักราช 2550 ซึ่งตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 บัญญัติให&
กระทำได&โดยการตราเป]นข&อบัญญัติท&องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค"การบริหารสวนตำบล พ.ศ.24๓๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.25๖2 จึงเห็นสมควรตรา
ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕6๔
เพื่อบังคับใช&ในเขตพื้นที่องค"การบริหารสวนตำบลปอน
ลำดับตอไป ขออนุญาตให&หัวหน&าสำนักปลัด นำเสนอข&อบัญญัติเป]นรายข&อ ในลำดับตอไปครับ

-๑๔นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - กอนที่หัวหน&าสำนักปลัดจะนำเสนอ ผมขอปรึกษาที่ประชุม พิจารณาเหมือนกับ
ข&อบัญญัติ ในวาระที่ผานมา คือพิจารณาเป]นสามวาระรวด โดยพิจารณาเป]นรายข&อ ทานใดประสงค"จะอภิปราย
ก็อภิปรายเป]นรายข&อ ดีหรือไม เพราะข&อบัญญัตินี้มีเพียง ๒๘ ข&อ สมาชิกทานใดมีความเห็นประการใด เชิญครับ
นายเพชร ฮังคำ ส.อบต. ม.๒ – ผมเห็นด&วยกับที่ทานประธานเสนอ เพราะเทาที่ได&ศึกษาข&อบัญญัติที่ อบต.ปอน สงให&
พิจารณากอนประชุม และผมในฐานะที่เป]นผู&ประกอบการสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เห็น
วาไมมีผลกระทบตอผู&ประกอบการมากนัก และเพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกทานไมต&องเสียเวลาพิจารณา
แยก ๓ วาระ เพราะได&พิจารณาเอกสารมากอนแล&ว ครับ
นายชุติพนธ วันตKะ ส.อบต. ม.๖ – ผมเห็นด&วยกับที่ทานเพชรเสนอ ให&ใช&รูปแบบการพิจารณา 3 วาระรวด ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให&พิจารณาเป]นสามวาระ
รวดเดียว โดยให&ที่ประชุมสภาเป]นคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา ตามเสนอครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง เห็นชอบให&พิจารณารางข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง
สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ในรูปแบบ ๓ วาระรวด ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ขอเชิญ หัวหน&าสำนักปลัดนำเสนอ ครับ
น.ส.พิมพกานต ปรังการ หน.สป. – เรียนประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ดิฉันขอนำเสนอราง
ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ตาม
เอกสารดังนี้ (นำเสนอรางตามเอกสาร) ...
น.ส.นันทนลิน หอมดอก ส.อบต.ม.๒ – เรียน ประธานสภา อบต.ปอน จากการศึกษาเอกสาร ที่ได&สงลวงหน&าแล&ว เป]น
ข&อบัญญัติที่พี่น&องประชาชนตำบลปอนสวนใหญ รับทราบมาโดยตลอด ดิฉันเห็นชอบกับข&อบัญญัตินี้คะ
นายเด็ด หอมดอก ส.อบต. ม.๔ – ผมขออภิปรายสนับสนุนความเห็นของนางสาวนันท"นลิน ครับ เป]นข&อบัญญัติเดิมที่
นำมาปรับปรุงให&ทันสมัย จึงขอรับหลักการ ไมแปรญัตติ ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ไมมีการแก&ไขราง ผมขอมติที่ประชุม ที่เห็นชอบ ราง
ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ตอ ๐ เสียง เห็นชอบ ราง ข&อบัญญัติองค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง สถานที่
จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเก็บขยะอันตราย สง อบจ.นาน เพื่อสงไปกำจัดที่โรงงงาน อำเภอปลวกแดง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.1 การเก็บขยะอันตรายสง อบจ.นาน เพื่อสงไปกำจัดที่โรงงงาน ขอเชิญปลัดครับ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ปลัด อบต. – ด&วยได&รับการประสานงานจาก อบจ.นาน วา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จะ
รวบรวมขยะอันตราย ที่ได&ให&โคว&ต&า อปท. แตละแหงไปแล&วนั้น ให& อปท.แตละแหงรวบรวมและนำไปสงที่
เทศบาลตำบลป+ว วันที่ แนนอน อบจ.นาน จะแจ&งให&ทราบอีกครั้ง อบต.ปอน จึงจะออกรวบรวมขยะอันตราย
จากหมูบ&านในชวงวันที่ ๑๑ – ๑๖ สิงหาคมนี้ ขอให&ทุกทานได&แจ&งหมูบ&านให&ทราบตอไปด&วย
ที่ประชุม - รับทราบ

-๑๕นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - เรื่องตอไปผมขอเสนอ ให& อบต.ปอน ชวยดำเนินการปรับปรุงประตูห&องประชุม
และห&องน้ำ ของห&องประชุมสภา อบต.ปอนด&วย เพราะชำรุดแล&ว
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – ครับ อบต.รับทราบ และจะให&กองชางดำเนินการตอไป แตขอนำเรียน
เบื้องต&นวา อาจลาช&าบ&าง เนื่องจากขณะนี้งบประมาณที่ได&รับจัดสรรยังไมเพียงพอ จึงรอการสรรกลางเดือนนี้
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - เรื่องที่ ๒ ผมขอเสนอ ให& อบต.ปอน ชวยจัดหาชุดแตงกาย อป.พร. ในชุด
ปฏิบัติงานที่มีแถบสะท&อนแสง เพราะ อป.พร. ที่ชวยงานในชุมชน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนต&องมีสัญลักษณ" ที่เห็นชัด จะได&ปลอดภัยในการปฏิบัติหน&าที่
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – ครับ อบต.รับทราบ และจะดำเนินการตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ที่ประชุมมีเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม
ที่ประชุม - ไมมี
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ถ&าไมมีก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน ปMดการประชุม
ปOดประชุมเวลา 1๓.๐๐ น.
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