1
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สามัญสมัยแรก ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

ลาประชุม
ลาดับที่

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
รองประธานสภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
ประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
เลขานุการสภา ฯ

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

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ขาดประชุม
ลาดับที่

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายณรงค์
ไปเร็ว
2
นายณรงค์
เป็นแผ่น
3
นายนคร
ไหวพินิจ
4
นายกฤษดา
พงษ์พันธ์

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์
ไปเร็ว
ณรงค์
เป็นแผ่น
นคร
ไหวพินิจ
กฤษดา
พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภา อบต. ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สามัญ
สมัยแรก
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ :
เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยแรก
ประธานสภาฯ
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน
2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าน
ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้
ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นเอกฉันท์ จํานวน 16 เสียง
ไม่รับรอง จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน – เสียง

:

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่

3
3.1 การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2561
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กําหนดให้หารือการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปีและ
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย ดังนั้นขอให้ที่
ประชุมร่วมหารือการกําหนดสมัยประชุมตามข้างต้น

นายสุขแก้ว ฯ :
ขอเสนอการกําหนดการประชุมสามัญประจําปี 2561เห็นควรให้มีการกําหนดการ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ประชุมสามัญประจําปี 2561 มีจํานวน 4 สมัย
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

:

จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติเห็นชอบตามเสนอหรือไม่
เห็นชอบให้กําหนด การประชุมสามัญ มีจํานวน 4 สมัย
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 16 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ :
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ประจําปี 256
1
นายธนวัฒน์ ฯ : ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 256
1
ส อบต. หมู่ที่ 2 ในวันที่
6 – 20 มีนาคม 2561 มีระยะเวลา 15 วัน
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่
- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ในวันที่ 6 – 20
มีนาคม 2561 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 16 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ :
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ประจําปี 256
1
นายพิเดช ฯ : ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 256

1

4
ส อบต. หมู่ที่ 3 ในวันที่
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 มีระยะเวลา 15 วัน
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ในวันที่ 21
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 16 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง

นายสมบูรณ์ :
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่
4 ประจําปี 2561
นายขวัญชัย ฯ : ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 256
1
ส อบต. หมู่ที่ 4 ในวันที่
8 – 22 สิงหาคม 2561 มีระยะเวลา 15 วัน
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่
- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ในวันที่ 8 – 22
สิงหาคม 2561 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 16 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง
3.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งต้นงิ้ว)

นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งต้น
งิ้ว) ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่
น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ตามประมาณการ
ราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภา
ทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน

5
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งต้นงิ้ว) งบประมาณที่ขออนุมัติ
จํานวน 293,400.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

จํานวน 16
เสียง
เสียง
- เสียง

3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งห้วยหลวง – หลิ่งเขตต่อเขต)
นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่ง
ห้วยหลวง – หลิ่งเขตต่อเขต) ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่
ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1
ป้าย ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตาม
นโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด
ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งห้วยหลวง
– หลิ่งเขตต่อเขต) งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน 217,600.00 บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 16
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณบนหลิ่งอนามัย)
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นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณบนหลิ่ง
อนามัย) ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละ
ไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ตามประมาณการ
ราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภา
ทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่ง
การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปง
ดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณบนหลิ่งอนามัย) งบประมาณที่ขอ
อนุมัติจํานวน 225,700.00 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 16
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งป่าไผ่)
นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งป่า
ไผ่) ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละ
ไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ตามประมาณการ
ราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภา
ทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่ง
การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปง
ดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ – เปียงใจ (บริเวณหลิ่งป่าไผ่) งบประมาณที่ขออนุมัติ
จํานวน 660,200.00 บาท (หกแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
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มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 16
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน)
นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน)
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อย
กว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ตามประมาณการราคา
และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุก
ท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่ง
การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปง
ดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน) งบประมาณที่ขออนุมัติ
จํานวน 291,600.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 16
เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
3.7 ขออนุมัตจิ ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด (ซอยประปาหมู่บ้าน) บ้านแม่ตาใน หมู่ 6

นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (ซอยประปาหมู่บ้าน)
บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 งานรางระบายน้ํา ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อมจัดทําป้าย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 201,900.00 บาท ตามประมาณการราคาและ
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน
แล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็น
อํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้
ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (ซอย
ประปาหมู่บ้าน) บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน 201,900.00 บาท
(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 16
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนัน่ เอือ้ ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
(นายวิชัย มีกลิ่น)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เมื่อคราวประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้ง
ที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
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(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

