บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สามัญสมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายสมบูรณ์
ไหวพินิจ
ประธานสภา อบต.ปงดอน
2
นายหลู่โจ้
แซ่จิว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
3
นายเจริญ
แข็งแรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
4
นายสุขแก้ว
จี๋บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
5
นายวิชัย
มีกลิ่น
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 3
6
นายบุญ
ไทยใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 4
7
นายขวัญชัย
ชมเชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4
8
นายสมชัย
พงศ์ธัญวลัย
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 8
9
นายสมศักดิ์
จําแม่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7
10 นายพิเดช
เป็นแผ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3
11 นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
12 นางใหนลีน
แซ่จ๋าว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
13 นายธนวัฒน์
ละออ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
14 นายสีมา
คนฟู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
15 นายอํานวย
เป็นเอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
16 นายมูล
ปลุกเสก
17 นายนิพนธ์
สนั่นเป็นเอื้อ
เลขานุการสภา อบต.

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

ลาประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

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

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

ลายมือชื่อ
มงคล เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายนิพนธ์ฯ : - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภา อบต. ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วได้โปรดเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมและตามระเบียบวาระต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ : - เมื่อครบองค์ประชุมและพร้อมแล้วขอเปิดการสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
ประธานสภาฯ 256
1 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง
ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่
ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการ
ประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: เห็นชอบรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 16 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน - เสียง
ลาประชุม จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงดอน
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ด้วยได้รับญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2561 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียด
ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่จัดส่งให้แล้ว การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 ขอให้พิจารณา
ตามหลักการและเหตุผลว่ามีความจําเป็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีการเสนอเป็นประการ
ใด จึงขอมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณข้างต้นหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

:

1

6
-

เสียง
เสียง
เสียง

นายสมบูรณ์ฯ : - เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
สีมา คนฟู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสีมา คนฟู)
(ลงชื่อ)
เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)
(ลงชื่อ)
วิชัย มีกลิ่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี
2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ผู้รับรอง
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

