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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

ลาประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล

ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
เลขานุการสภา อบต.

-

-

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

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

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

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

ลายมือชื่อ
นคร ไหวพินิจ
มงคล เป็นแผ่น
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ
:
เลขานุการสภาฯ

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
และพร้อมแล้ว จึงขอเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อเปิด
การประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยที่ 3 ประจําปี 2561
ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเข้าประชุมครบองค์ประชุมและ
พร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยที่ 3
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 รายละเอียดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดาเนินการโครงการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นายสมบูรณ์ฯ ด้วยได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ประธานสภาฯ ว645 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐได้ให้ความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้างตามระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่างานก่อสร้าง
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กรณี การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ที่ถือเป็นงานก่อสร้างตามนัย
มาตรา 4 หมายความรวมถึงกรณีดังนี้
1. การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทํา และหรือการดําเนินการอื่นใด
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
2. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อนําส่วนประกอบ
อันเป็นโครงการของสิ่งสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดไป
3. การต่อเติมหมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่ง
ลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วน
ต่างๆของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิมแต่มิใช่เป็นกรณีของการ
ซ่อมแซม
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4. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดําเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอันเป็นโครงการของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพ
และหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม
รายละเอียดตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น
มติที่ประชุม

: รับทราบ

1.2 การถอนญัตติ
นายสมบูรณ์ฯ ด้วยได้
รับการขอถอนญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 6
ประธานสภาฯ รายการ ดังนี้
1. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุน
การขุดบ่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยประจําหมู่บ้านแม่ตา หมู่ 1จํานวน
18,300.00 บาท
2. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุน
การขุดบ่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยประจําหมู่บ้านปงดอน หมู่ 2 จํานวน
18,300.0 บาท
3. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุน
การขุดบ่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยประจําหมู่บ้านไฮ หมู่ 3 จํานวน 18,300.00
บาท
4. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุน
การขุดบ่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยประจําหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4 จํานวน
8,900.00 บาท
5. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุน
การขุดบ่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยประจําหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 จํานวน
จํานวน 18,300.00 บาท
6. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุน
การขุดบ่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยประจําหมู่บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 จํานวน
15,600.00 บาท
เนื่องจากได้ตรวจสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ข้อ 4(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควร
ให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของ
หน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมห้ามจ่าย
จากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้
จึงได้ถอนญัตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55 ดังนั้น จึงได้อนุญาตให้ถอนแล้ว จึงแจ้งให้
ทราบ
มติที่ประชุม
: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 2
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้า
แล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลา
พอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: เห็นชอบรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง
2.2 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 2
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้า
แล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลา
พอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: เห็นชอบรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)
นายสมบูรณ์ฯ

:ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1/2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) ตามแบบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผล ที่ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เพื่อได้ศึกษาตรวจสอบไปพร้อมกัน
หากมีข้อสงสัยหรือจะซักถามประการใดขอให้สอบถามได้เพื่อจะให้ผู้จัดทําชี้แจง
ต่อไป และเมื่อมีการพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว คงเสร็จเรียบร้อยไม่มีท่านใด
สอบถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

: รับทราบและรับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม
2561)
เป็นเอกฉันท์ จํานวน
15
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
–
เสียง
5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน จานวน 261,500.00 บาท

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ 2561

- ด้วยได้รับญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จํานวน 261,500.00 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 295,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 135.00 เมตร
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หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรังข้างละไม่น้อย
กว่า 0.20 เมตร และลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้าย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ซึ่งจากการสํารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
สถานที่ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างจริงปัจจุบันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดแบบแปลนและงบประมาณเพื่อปรับลด ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างจริง รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่จัดส่งให้แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 ขอให้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลว่ามีความจําเป็น
ประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีการเสนอเป็นประการใด จึงขอมติอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณข้างต้นหรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

1

5
-

เสียง
เสียง
เสียง

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2561 สํานักงานปลัด จํานวน 3 รายการดังนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
จํานวน 33,800.00 บาท โดยขออนุมัติลดงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตั้งไว้
295,300.00 บาท โอนลด จํานวน 33 ,800.00 บาท เพื่อนําไปเพิ่มในแผนงานเคหะ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน จํานวน
33,800.00 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้
ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติ
ต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
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มติที่ประชุม

:

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จํานวน 18 ,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จํานวน 6 เครื่อง เนื่องจากพัดลมในห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 5 เครื่อง เกิดชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
และได้ดําเนินการขายทอดตลาดแล้ว และลงจําหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว และภายในห้องครัวองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน มีอากาศร้อนอบ
อ้าว จําเป็นต้องติดตั้งพัดลม เพื่อระบายความร้อน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

3. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อที่ดิน จํานวน
80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา เพื่อใช้ดําเนินการให้
เป็นพื้นที่การแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอน และกิจการอื่น รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้
แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

8

นายสมบูรณ์ฯ

มติที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ

5.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแม่ตา – บ้านแม่ตาใน
:
ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ตา - บ้านแม่ตาใน ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 0. 30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม
1,200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน
แล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้การ
สัญจรไป - มา ยากลําบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจร
ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านแม่ตา - บ้านแม่ตาใน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 1,200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 125 ,900.00 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้า-ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง
เสียง
เสียง

5.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. สายทุ่งนอก
(บริเวณบ้านนายอารีย์ คนภู)
: ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. สายทุ่งนอก (บริเวณบ้านนายอารีย์ คนภู)
กําแพง คสล. หนา 0.20 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 9.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิก
สภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีการทรุดตัว
ทําให้ไหล่ทางเกิดความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการ
สัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้

9

เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงไหล่ทาง
ถนน คสล. สายทุ่งนอก (บริเวณบ้านนายอารีย์ คนภู) กําแพง คสล. หนา 0.20 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 9.00 เมตร
จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ
11,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง
เสียง
เสียง

5.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักในหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4
นายสมบูรณ์ฯ

มติที่ประชุม

: ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4 ถนน
คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว้า 600.00 ตารางเมตร ถมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ
จํารวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่
จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เนื่องจากถนนสาย
ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจร
ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปง
ดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักในหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร จํานวน
งบประมาณที่ขออนุมัติ 332,500.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) หรือไม่
: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง
เสียง
เสียง

10

5.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตประปา อบต.ปงดอน
บ้านแม่ตาใน หมู่ 6
: ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อขยายเขตประปา อบต.ปงดอน บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด 2
นิ้ว ยาว 500.00 เมตร พร้อมประตูน้ําและอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เนื่องจาก
จําเป็นจะต้องจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาดและมีคุณภาพให้แก่ประชาชนบ้าน
แม่ตาในให้เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง
การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการดังกล่าว เป็นอํานาจของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด
โครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อขยาย
เขตประปา อบต.ปงดอน บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว
500.00 เมตร จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 57 ,200.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

นายสมบูรณ์ฯ

มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา

15

เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

11

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสีมา คนฟู)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ 6
(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ 2
(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ 3
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561และสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เมื่อคราวประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

