บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
2
นายมูล
ปลุกเสก
3
นายอํานวย เป็นเอก
4
นายวิชัย มีกลิ่น
5
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
6
นายสีมา คนฟู
7
นายเจริญ แข็งแรง
8
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
9
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
10 นายสมศักดิ์ จําแม่น
11 นายขวัญชัย ชมเชย
12 นางใหนลีน แซ่จ๋าว
13 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
14 นายบุญ ไทยใหม่
15 นายพิเดช เป็นแผ่น
16 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ

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

ลายมือชื่อ
สมบูรณ์ ไหวพินิจ
มูล
ปลุกเสก
อํานวย เป็นเอก
วิชัย มีกลิ่น
สุขแก้ว จี๋บุญมี
สีมา คนฟู
เจริญ แข็งแรง
เอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
สมชัย พงศ์ธัญวลัย
สมศักดิ์ จําแม่น
ขวัญชัย ชมเชย
ใหนลีน แซ่จ๋าว
หลู่โจ้ แซ่จิว
บุญ ไทยใหม่
พิเดช เป็นแผ่น
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
4
นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
นุชรินทร์ ปลุกใจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายนิพนธ์ฯ : - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภา อบต. ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วได้โปรดเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ : เมื่อครบองค์ประชุมและพร้อมแล้วขอเปิดการสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ ส่วนตําบลปงดอน
ประจําปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
-

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อ
ได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: เห็นชอบรับรองรายงานการสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ประจําปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตพื้นที่บ้านปงดอน หมู่ที่ 2
เพื่อใช้เป็นสถานที่พักขยะมูลฝอยและเป็นป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้

นายสมบูรณ์ฯ :
- ด้วยได้รับญัตติการขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตพื้นที่บ้าน
ประธานสภาฯ ปงดอน หมู่ที่ 2
เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พักขยะมูลฝอยและเป็นป่าชุมชนของตําบลปงดอนต่อ
กรมป่าไม้ รายละเอียดขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแจ้งต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน
นายณรงค์ ไปเร็ว ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ร่วมกับชุมชนมีหน้าที่บริการสาธารณะด้านต่างๆใน
นายก อบต.ปงดอน เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะปัญหาด้านการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งไม่มีสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่อย่างเป็นระบบถูกต้องในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและอาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนด้านงบประมาณมีจํานวนจํากัดไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่สมบูรณ์ต้องใช้งบประมาณ จํานวนมาก จึง จะดําเนินการได้ แต่
เป็นหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งมีแนวทางที่จะ
ดําเนินการได้คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางได้จัดสร้างและดําเนินการศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองลําปางมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนได้ร่วม บันทึก ตกลงในการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ในสถานที่
ดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางกําหนด
เนื่องจากพื้นที่ชุมชนตําบลปงดอนยังไม่หนาแน่นและประชากรครัวเรือนมีไม่มากปริมาณ
ขยะก็มีไม่มากนักแต่จะต้องดําเนินการจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างที่จะก่อเหตุรําคาญและ
ปัญหาสภาพแวดล้อม การ จะต้องนําขยะมูลฝอยไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางที่ตั้งอยู่อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ห่างจากตําบล
ปงดอนมีระยะเดินทางไป – กลับ ประมาณ 150 กิโลเมตร หากนําขยะมูลฝอยไปกําจัดทุก
วันจะต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากและเกินความจําเป็น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้าน
งบประมาณที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จะต้องมีสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ที่พักขยะมูลฝอยไว้ก่อน เมื่อมีปริมาณขยะมูลฝอยเพียงพอ
เที่ยวรถบรรทุกขยะจึงจัดส่งขนขยะมูลฝอยไปกําจัดสถานที่ศูนย์กําจัดขยะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนไม่มีสถานที่ที่
จะใช้ เป็นที่ พักขยะมูลฝอยเพราะพื้นที่ล้อมรอบหมู่บ้านชุมชนเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ จึงได้ร่วมหารือกับผู้นําหมู่บ้านและหลายฝ่ายมีความเห็นชอบให้ขอใช้พื้นที่เขต
ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 ตําบลปงดอน ด้านทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ จุดพิกัด 563332 , 2075392 อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ
1.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานที่ ที่ พักขยะมูลฝอยและดําเนินการ กิจกรรม ป่าชุมชน โดย
ประชาชนร่วมกันดําเนินการดูแลรักษาต่อไป และในกรณีตามที่กล่าวมานี้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอนได้เสนอต่อประชาคมตําบลปงดอนเพื่อให้ความเห็นชอบและได้รับความ
เห็นชอบจากการประชาคมตําบลปงดอนเมื่อการประชุมประชาคมตําบลปงดอน เมื่อวันที่
25 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ตา ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลําปาง เรียบร้อยแล้ว
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ดังนั้นจึงเรียนต่อสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
สถานที่
ตามที่กล่าวมานั้นต่อกรมป่าไม้ว่า ตามวัตถุประสงค์การขอใช้ พื้นที่และการดําเนินกิจการ
ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อประชาชนชุมชน สภาพสิ่งแวดล้อม ศาสนสถาน โบราณสถาน
และประการอื่นๆหรือไม่ รายละเอียดสถานที่ดังกล่าวนั้น ตามเอกสารจัดส่งให้ทุกท่าน
แล้วขอได้โปรดพิจารณาต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ ที่

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนชี้แจงต่อสภาแห่งนี้
นั้น และตาม
เอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาและสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจง
หรือสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยและจะซักถามประการใดแล้ว จึงขอ
มติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลขอใช้พื้นที่เขต
ป่าสงวนแห่งชาติตามข้างต้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ ที่พักขยะมูลฝอยตําบลปงดอนและเป็น
ป่าชุมชนรวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 ตําบลปงดอน อําเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลําปาง หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

:

1

5
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2562 สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานใน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ประสิทธิภาพในการทํางานเสื่อมลดลง การประมวลผลในการ
ทํางานมีความล่าช้าเป็นปัญหาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเคยมีการซ่อมบํารุงอยู่
บ่อยครั้ง จึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ซ่อมบํารุงและไม่ได้ตั้งงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์
ดังกล่าวไว้ จึงจําเป็นต้องตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่
จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2
ตาบลปงดอน ขนาดความกว้างข้างละ 1 เมตร

5
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้าน
ปงดอน หมู่ที่ 2 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็น
ถนนลาดยาง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ถนนมีผิว
จราจรคับแคบไม่มีไหล่ทางตั้งแต่ที่ทําการสายตรวจตําบลปงดอนถึงบริเวณวัดม่อนเจริญ
ธรรม ทําให้การสัญจรไปมามีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการสัญจรมาก ซึ่ง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
โดยด่วน กองช่างได้ดําเนินการสํารวจรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง โดยได้ประมาณการราคาจํานวน 227,600.00 บาท เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึง
จําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
ลาประชุม
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
-

เสียง

3.4 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
นายสมบูรณ์
: ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
รายละเอียดเหตุผลของการจัดทําแผนดังกล่าว
ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมอบหมาย
ให้ชี้แจง ได้ชี้แจงต่อไป
นางสาวนุชรินทร์ฯ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีความจําเป็นที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 2561 – 2564) ในโครงการและครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นในการบริหารจัดการเพื่อการ
บริการสาธารณะ เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามที่
ผู้บริหาร ผู้นําชุมชนและประชาชนเสนอและความต้องการของประชาชน เมื่อไม่มีบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการทางด้านงบประมาณได้
จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม รายละเอียดดังกล่าวปราก ฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านได้ศึกษาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
ซึ่งร่างแผนพัฒนาดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมตําบลปงดอนเรียบร้อยแล้ว จึงเรี ยนเพื่อโปรดพิจารณา หาก ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้ต่อไป
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นายสมบูรณ์ :
ขอให้สมาชิกสภาแห่งนีท้ ุกท่านได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดตามร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ ท้องถิ่นดังกล่าวและจะมีท่านใดจะซักถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ประการใด
หรือไม่ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงศึกษาและตรวจสอบร่างแผนเสร็จเรียบร้อย เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดจะซักถามประการใดแล้ว จึงขอมติให้ความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เป็นเอกฉันท์
จํานวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
เสียง

นายสมบูรณ์ฯ : - เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ
ปิดการประชุม เวลา 16.10 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 สมัยสามัญประจําปี 2562
สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ผู้รับรอง
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

