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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายมูล ปลุกเสก
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
นายพิเดช เป็นแผ่น
นายหลู่โจ้ แซ่จิว
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
นายสีมา คนฟู
นายขวัญชัย ชมเชย
นายสมศักดิ์ จําแม่น
นายวิชัย มีกลิ่น
นายเจริญ แข็งแรง
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
นางใหนลีน แซ่จ๋าว
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ

ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายอานวย เป็นเอก
2
นายบุญ ไทยใหม่
ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
ประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต. ปงดอนหมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. ปงดอนหมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
เลขานุการสภา อบต.ปงดอน

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

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 4

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

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

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปงดอน
เลขานุการนายก อบต.
รองนายก อบต. ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
นายนคร ไหวพินิจ
มงคล
เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์
นุชรินทร์ ปลุกใจ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดาเนินการเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี 2562 สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
- 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี
2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี 2562
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปงดอนทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้ และ
เมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จครบถ้วน
แล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี 2562
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เป็นเอกฉันท์ จานวน
13
เสียง
ไม่รับรอง
จานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จาวน
–
เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:

- 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี
2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี 2562
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปงดอนทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้
และเมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จ
ครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี 2562
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
เป็นเอกฉันท์ จานวน
13
เสียง
ไม่รับรอง
จานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จาวน
–
เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหม่ ๆ
4.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการสบทบงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย จานวน 1,843,800.00 บาท
- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่ งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เหตุราคาญ
และโรคติดต่ออันมีผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นอานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 รายละเอียดโครงการคือองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลปงดอนได้ เ สนอโครงการจั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะแบบอั ด ท้ า ยต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแบบองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนมีเงินสมทบ
ในการจัดหารถบรรทุกขยะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ในราคา 2,400,000.00 บาท โดยได้รับงบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแล้วจานวน 556,200.00 บาท และ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนสมทบ 1,843,800.00 บาท จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ดังนั้นจึงให้ที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ
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จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ สมทบงบประมาณค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย งบประมาณที่ขออนุมัติ จานวน 1,843,800.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

จานวน 13
จานวน จานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

4.2 ขออนุ มัติ จ่ า ยขาดเงิน สะสมโครงการซ่อ มแซมถนน คสล. สายบ้ า นเปี ย งใจ
(บริเวณหน้าสานักสงฆ์บ้านห้วยปง) หมู่ 4 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลาปาง จานวน 197,600.00 บาท
- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อ ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านเปียงใจ (บริเวณหน้าสานักสงฆ์บ้านห้ว ยปง)
หมู่ 4 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง โดยรื้อถนน คสล. เดิมพร้อมเทถนน
คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 37.00 เมตร และก่อสร้าง
กาแผงกันดิน คสล. ข้างถนน หนา 0.15 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวม 49.00
เมตร และก่อสร้างกาแพงกั้นขอบทางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร
ความยาวรวม 49.00 เมตร พร้อมจัดทาป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ปงดอน จานวนเงิน 197,600.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้ว น) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลปงดอน
ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เนื่องจากถนนช่วงที่ชารุดเกิดมีโพรงใต้พื้นถนน
กว้างและลึกน่าจะมาจากน้ากัดเซาะและดินใต้ถนนทรุดตัว เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านหากรับ
น้าหนักไม่ได้จะเกิดการทรุดตัว ของถนนได้จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนและองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอ
พิจ ารณาอนุ มัติ จ่า ยขาดเงิ น สะสมซึ่ง เป็ น อานาจของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถาม
ประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านเปียงใจ
(บริเวณหน้าสานักสงฆ์บ้านห้วยปง) หมู่ 4 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
งบประมาณที่ขออนุมัติจานวน 197,600.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น- เจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน) หรือไม่

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

13
-

เสียง
เสียง
เสียง

5

4.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
นายสมบูรณ์ฯ

:ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เพื่อได้ศึกษา
ตรวจสอบไปพร้อมกันหากมีข้อสงสัยหรือจะซักถามประการใดขอให้สอบถามได้เพื่อจะ
ให้ผู้จัดทาชี้แจงต่อไป และเมื่อมีการพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว คงเสร็จเรียบร้อย
ไม่มีท่านใดสอบถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

: รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นเอกฉันท์ จานวน
13
เสียง
ไม่รับรอง
จานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จานวน
–
เสียง
4.4 กาหนดวันประชุมและระยะเวลาการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปงดอน สมัยแรก ประจาปี 2563

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ให้กาหนดสมัยประชุมตาม ข้อ 21 การกาหนดสมัยและวันเริ่มประชุมสามัญประจาปีของ
ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือการกาหนด และวันเริ่มประชุม และระยะเวลานั้น ส่วนการ
กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 และวันเริ่มประชุมและระยะเวลา
ดังกล่าว ขอให้ไปกาหนดในที่ประชุมสามัยสมัยแรก ประจาปี 2563 จึงขอให้ทุกท่าน
เสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ได้

นายเจริญฯ :
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรกให้เริ่มการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563
วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีกาหนด 15 วัน ส่วนการ กาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 , 3 และ 4 หรือไม่นั้น ขอให้หารือและกาหนดอีกครั้งในการประชุม
สามัญสมัยแรก

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา

จะมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่ านใดเสนอเป็นอย่าง
อื่นจึงขอมติเห็นชอบตามที่เสนอกาหนดการประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี 2563 คือ
วัน ที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีระยะเวลา 15 วัน ส่ ว นการกาหนดจานวนสมั ย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 , 3 , และ 4 หรือไม่นั้น ขอให้มีการหารือกาหนดกันในสมัยการ
ประชุมสามัญสมัยแรก จึงขอความเห็นชอบตามเสนอหรือไม่

6

มติที่ประชุม

:

- มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จานวน 13 เสียง
ไม่อนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ................................................ เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลปงดอน ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

