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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
นายสมบูรณ์
ไหวพินิจ
ประธานสภา อบต.ปงดอน
นายพิเดช
เป็นแผ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายวิชัย
มีกลิ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายหลู่โจ้
แซ่จิว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสมชัย
พงศ์ธัญวลัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสุขแก้ว
จี๋บุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 7
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 5
นายอํานวย
เป็นเอก
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 1
นายสีมา
คนฟู
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 6
นายขวัญชัย
ชมเชย
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 4
นายมูล
ปลุกเสก
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
นายสมศักดิ์
จําแม่น
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 7
นายเจริญ
แข็งแรง
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 2
นางใหนลีน
แซ่จ๋าว
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 8
นายบุญ
ไทยใหม่
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 4
นายนิพนธ์
สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภา อบต.

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

ลาประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายณรงค์ เป็นแผ่น
3
นายนคร
ไหวพินิจ

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

ณรงค์
ณรงค์
นคร

ลายมือชื่อ
ไปเร็ว
เป็นแผ่น
ไหวพินิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุม สามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 4
ครัง้ ที่ 2 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1
- ไม่มี

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดู
ครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: เห็นชอบรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ประจําปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ในวาระที่ 2
การพิจารณาแปรญัตติ และวาระที่ 3 การพิจารณาลงมติเห็นชอบ

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ในวาระที่ 2
การพิจารณาการแปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาแห่งนีต้ ่อไป

นายสุขแก้ว ฯ :

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้กําหนดเวลายื่นญัตติตั้งแต่วันที่ 9 – 14 สิงหาคม
ประธานกรรมการฯ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.
ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนท่านใดยื่น
คําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วขอยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดลดในตอนใดหรือข้อใด เห็นว่าตามร่างเดิมมีการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความเหมาะสมในการบริหารงบประมาณ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดีแล้ว
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ในวาระที่ 2 เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาผู้ใดยื่นขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติ ยืนตาม
ร่างข้อบัญญัติเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดลดในตอนใดหรือข้อใด
จึงเป็นอันว่าผ่านวาระที่ 2 การพิจารณาแปรญัตติ จึงขอสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบผ่าน
ในวาระที่ 2 นี้ เพื่อจะได้พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป จึงขอ มติที่ประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติเห็นชอบวาระที่ 2 หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบใน วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

:

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ก่อนที่จะพิจารณาวาระที่ 3 ขอพักการประชุม 10 นาที เมื่อครบ 10 นาทีแล้ว และ
ที่ประชุมพร้อมขอดําเนินการประชุมต่อไป การพิจารณาการลงมติให้ความเห็นชอบใน
วาระที่ 3 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
2562 การลงมติให้ความ
เห็นชอบนี้โดยไม่มีการอภิปราย ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นสมควรให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 256 2 นี้เพื่อ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หรือไม่
:

มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
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ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ ง ที่เสนอใหม่ ๆ
4.1 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองช่าง
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง) จํานวน 150,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เนื่องจากตามรายละเอียดการชี้แจงการใช้จ่าย
งบประมาณตามข้างต้น ไม่ครอบคลุมการดําเนินการในการบริหารจัดการระบบประปา
ดังกล่าว จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
ตามข้างต้น ดังนี้
ข้อความใหม่
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน การ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จํานวน
150,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของระบบ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่จัดส่งให้
แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 29 ขอให้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลว่ามีความจําเป็นประการใด
หรือไม่ เมื่อไม่มีการเสนอเป็นประการใด จึงขอมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณข้างต้นหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง
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4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สารวจ จานวน 9,000.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดําเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ จํานวนเงิน 9,000.00 บาท เนื่องจาก
มีความจําเป็นต้องจัดซื้อเทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน จํานวน 2 ตัว
ซึ่ง
งบประมาณดังกล่าว ไม่ได้ตั้งไว้ จึงมีความจําเป็นต้องโอนตั้งเป็นรายการใหม่
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจ
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติ

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวนเงิน 4,000.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจอคอมพิวเตอร์
สําหรับงานแสดงผลข้อมูล จํานวนเงิน 4 ,000.00 บาท เนื่องจาก มีความจําเป็นต้อง
จัดหาจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4 ,000.00 บาท
เนื่องจากหน้าจอภาพเดิมชํารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพราะใช้มาเป็นเวลานาน
6 ปี ได้ดําเนินการติดต่อช่างเพื่อซ่อมแล้ว ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่คุ้มค่ากับการ
ซ่อม จึงขออนุมัติซื้อหน้าจอภาพแบบ LED รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า
1,920 × 1,080 pixel จึงมีความจําเป็นต้องโอนตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามขอ
อนุมัติ โอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติ

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง
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4.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 หมวดครุภัณฑ์สานักงาน
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ค่าโต๊ะหมู่บูชา จานวน 8,500.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการค่าโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500.00 บาท เนื่องจากสํานักงานปลัด ไม่ได้
ตั้งรายการค่าโต๊ะหมู่บูชา ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ในการ
จัดหาโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด เนื่องจากโต๊ะหมู่บูชาชุดเดิมชํารุดและมีไม่เพียงพอ
ที่จะต้องใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบันทึกขอ
อนุมัติ โอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

4.5 หารือการกาหนดวันประชุมและระยะเวลาวันประชุม สมัยแรก ประจาปี 2562
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ให้กําหนดสมัยประชุมตาม ข้อ 21 การกําหนดสมัยและวันเริ่มประชุมสามัญประจําปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือการกําหนด และวันเริ่มประชุม
และระยะเวลานั้น ส่วนการกําหนดประชุมสามัญ ประจําปี 2562 จะกําหนดกี่สมัยขอให้
ไปกําหนดในที่ประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี 2562 ขอให้ทุกท่านเสนอได้
:ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 – 6
กุมภาพันธ์ 2562
มีกําหนด 15 วัน ส่วนการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยที่ 2 , 3 และ 4 นั้น ขอให้หารือและกําหนดอีกครั้งในการ
ประชุมสามัญสมัยแรก
จะมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อื่น จึงขอมติเห็นชอบตามที่เสนอกําหนดการประชุมสามัญประชุมสภาสามัญสมัยแรก
ประจําปี 2562 มีระยะเวลา 15 วัน การกําหนดสมัยประชุมสามัญกี่สมัยนั้น ขอให้มีการ
หารือกําหนดในการประชุมสามัญสมัยแรกอีกครั้ง จึงขอความเห็นชอบตามเสนอหรือไม่
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มติที่ประชุม

:

- มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
4.6 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงดอน

นายสมบูรณ์ฯ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
ประธานสภาฯ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คนเป็นกรรมการ และคณะกรรมการ
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ได้หมดวาระลง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนจึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพื่อเข้าไปบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนใน
ส่วนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน
ดังนั้นจึงให้สมาชิกสภาฯทุกท่านสามารถเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริหาร
กองทุนฯ จํานวน 2 ท่านและการคัดเลือกตามลําดับขอเสนอชื่อคนที่ 1 ก่อน
นายพิเดช เป็นแผ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

กระผมขอเสนอนายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ผู้รับรอง 1. นายอํานวย เป็นเอก 2. นายบุญ ไทยใหม่

นายสมบูรณ์ฯ เมื่อไม่มีการเสนอชื่ออื่น จึงขอมติเห็นชอบ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

นายสมบูรณ์ฯ ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 2
ประธานสภาฯ
นางใหนลีน แซ่จ๋าว ขอเสนอนายมูล ปลุกเสก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผู้รับรอง 1. นายเจริญ แข็งแรง 2. นายขวัญชัย ชมเชย
นายสมบูรณ์ฯ เมื่อไม่มีการเสนอชื่ออื่น จึงขอมติเห็นชอบ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)

ที่ประชุมได้รับรองมติที่ประชุมเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

