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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สามัญสมัยแรก ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายอํานวย เป็นเอก
2
นายมูล ปลุกเสก
3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
4
นายวิชัย มีกลิ่น
5
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
6
นายพิเดช เป็นแผ่น
7
นายขวัญชัย ชมเชย
8
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
9
นายเจริญ แข็งแรง
10 นายสมศักดิ์ จําแม่น
11 นายบุญ ไทยใหม่
12 นายสีมา คนฟู
13 นางใหนลีน แซ่จ๋าว
14 นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
15 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
16 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ขาดประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายนคร ไหวพินิจ
3
นายณรงค์ เป็นแผ่น
4
นายกฤษดา พงษ์พันธ์
5
นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ

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

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

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์
นุชรินทร์ ปลุกใจ

2
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภา อบต. ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สามัญสมัยแรก
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้
จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่
ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่รับรอง จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน – เสียง

:

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 การกาหนดสมัยและระยะเวลาการประชุมสามัญประจาปี 2562

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

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

นายสมศักดิ์ ฯ : ขอเสนอการกําหนดการประชุมสามัญประจําปี 2562 เห็นควรให้มีการกําหนดการ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ประชุมสามัญประจําปี 2562 มีจํานวน 4 สมัย
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติเห็นชอบตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ มีจํานวน 4 สมัย
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง

:

นายสมบูรณ์ :
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562
นายเจริญ ฯ : ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562
ส อบต. หมู่ที่ 2 ในวันที่ 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562
มีระยะเวลา 15 วัน
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่
- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน
– 6 พฤษภาคม 2562 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ :
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562
นายวิชัย ฯ : ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562
ส อบต. หมู่ที่ 3 ในวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2562
มีระยะเวลา 15 วัน
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่
- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ในวันที่ 6 – 20
สิงหาคม 2562 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง
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นายสมบูรณ์ :
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562
นายบุญ ฯ
: ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562
ส อบต. หมู่ที่ 4 ในวันที่ 11 – 25 พฤศจิกายน 2562
มีระยะเวลา 15 วัน
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่
- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562 ในวันที่ 11 – 25
พฤศจิกายน 2562 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง
3.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก
ในหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง

นายสมบูรณ์ฯ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ถนน
คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง พร้อมจัดทําป้าย
โครงการฯ จําวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 393 ,400.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่
จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตาม
นโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด
ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 งบประมาณที่
ขออนุมัติจํานวน 393,400.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

จํานวน 15
-

เสียง
เสียง
เสียง

5
3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณ บ้านห้วยปง) ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง
นายสมบูรณ์ฯ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณ
บ้านห้วยปง) ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ถนน คสล. ขนาดกว้าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 100.00
ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรังข้าง 2 ข้าง จํานวนเงิน
53,800.00 บาท
(ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอ
ต่อสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด
จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณ บ้าน ห้วยปง) ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน 53,800.00 บาท (ห้าหมื่นสามพัน แปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้า
ป่าสุสาน บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
นายสมบูรณ์ฯ : ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าป่าสุสาน บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง โดยรื้อถอนถนน คสล. เดิม พร้อมเท ถนน
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร และก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. ข้างไหล่ทาง
ถนน คสล. ทั้ง 2 ข้าง สูงเฉลี่ย 1.05 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 140.00
เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํา นวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 450 ,000.00 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้
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พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด
จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าป่า
สุสาน บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ตําบล ปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน จํานวนเงิน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านแม่ตา สายบ้านแม่ตาแพะ หมู่ที่ 1 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง
นายสมบูรณ์ฯ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมเพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตา
สายบ้านแม่ตาแพะ หมู่ที่ 1 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
1,325.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546) จํานวน 44 9,000.00
บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอ
ต่อสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด
จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตา สายบ้านแม่ตาแพะ หมู่ที่ 1 ตําบลปงดอน อําเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลําปาง งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน 44 9,000.00 บาท (สี่แสน สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หรือไม่
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มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน ช่วงที่2) ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง
นายสมบูรณ์ฯ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5
(หลิ่งหัวบ้าน ช่วงที่2) ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
760.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวน 407,000.00 บาท (สี่แสน เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้
พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด
จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน ช่วงที่2) ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน 407 ,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านไฮ – บ้านเปียงใจ (บริเวณหลิ่งต้นงิ้ว ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตาบลปงดอน อาเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
นายสมบูรณ์ฯ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านไฮ – บ้านเปียงใจ (บริเวณ
หลิ่งต้นงิ้ว ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 215.00 เมตร
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หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรัง
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯจํานวน 1 ป้าย จํานวน
447,800.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามประมาณการราคา
และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุก
ท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้
ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านไฮ –
บ้านเปียงใจ (บริเวณหลิ่งต้นงิ้ว ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 งบประมาณที่ขออนุมัติ จํานวน
447,800.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
จานวน 55 ,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นการบริการสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายสมบูรณ์ฯ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ สะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บ้านแม่ตา
สามัคคี หมู่ที่ 5 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
แอมป์ขยาย จํานวน 1 ตัว 2. เครื่องเล่น CD 1 เครื่อง 3. ไมค์ จํานวน 2 ตัว 4. ลําโพง
ฮอร์น จํานวน 4 ตัว 5. สายไฟ จํานวน 800 เมตร
จํานวน 55 ,000.00 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้
เสนอต่อสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นการบริ
การ
สาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ รักษาความเรียบร้อย ของประชาชน ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย
หมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บ้านแม่ตาสามัคคีหมู่ที่ 5 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
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จังหวัดลําปาง งบประมาณที่ขออนุมัติ จํานวน 55 ,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
ไม่อนุมัติ จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.9 ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2562 กองช่าง จํานวน 4 รายการ
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตามแผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการค่าเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จํานวน 9,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะคือเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับ 1 หน้า 14 กอง
ช่าง รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้
ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 เมื่อ
พิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีท่านใดสงสัยและจะสอบถามประการใดจึง
ขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมติหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

:

15 เสียง

2. เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ตามแผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการค่าเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จํานวน 11,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะคือเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับ 1 หน้า
14 กองช่าง รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว
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จึงขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 เมื่อพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีท่านใดสงสัยและจะ
สอบถามประการใดจึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

15 เสียง

3. ค่าเทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน ตามแผนงานเคหะและชุมชน หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ รายการค่าเทปวัดระยะทาง
เหล็กเคลือบไนล่อน จํานวน 3 ,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเทปวัด
ระยะทางเหล็กเคลือบด้วย ไนล่อน เทปมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร มีตัวเลข
บอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร หน้ากว้างของเส้นเทปไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร มี
ด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทป มีปลายแหลมสามารถจรด
พื้นได้และปลายสายเทปมีห่วงสํา หรับ ดึง ราคาตามท้องตลาด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้า 138 กองช่าง รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่าน
แล้ว จึงขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 เมื่อพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีท่านใดสงสัยและจะ
สอบถามประการใดจึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

15 เสียง

4. ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ ตามแผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 15 ,000.00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดหาค่าเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็น
เลื่อยโซ่ยนต์เครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียว 2 จังหวะ ความจุกกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 cc มีกําลังแรงไม่ต่ํากว่า 0.8 แรงม้า มีขนาดแผ่นบังคับโซ่(บาร์โซ่)
ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล
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ปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับ 1 หน้า 13 กองช่าง รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีก
ครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27
เมื่อพิจารณาเป็นเวลา
พอสมควรแล้วไม่มีท่านใดสงสัยและจะสอบถามประการใดจึงขอมติต่อสภาแห่งนี้
เห็นควรอนุมติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

15 เสียง

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2562 สํานักงานปลัด จํานวน 3 รายการ
1. ค่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จํานวน 25,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จํานวน 1
เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ เป็นเครื่องที่รับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องเล่นดีวีดี หรือ Visralizer ได้ เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ชนิด LCD ให้ภาพ
ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280 × 800 (WXGA) หรือชนิด DLP ความสว่าง
ของภาพไม่น้อยกว่า 3 ,300 ANSI Lumens ค่า Contrast Rateio ไม่น้อยกว่า
15,000:1 สามารถปรับความคมชัดของภาพได้ มีช่องต่อสัญญาณได้แก่ HDMI ,
USB POWER , VGA Audio อายุการใช้งานของหลอดภาพไม่น้อยกว่า 5,000 :1
สามารถปรับความคมชัดของภาพได้มีช่องต่อสัญญาณ ได้แก่ HDMI USB POWER
, VGA Audio อายุการใช้งานของหลอดภาพไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง มีอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องจําเป็นอื่นๆราคาตามท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับ 1 หน้า 13
สํานักงานปลัด รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว
จึงขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 เมื่อพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มีท่านใดสงสัยและจะ
สอบถามประการใดจึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมติหรือไม่

12
มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
2. ค่าเก้าอี้ผู้บริหาร ตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าเก้าอี้ผู้บริหาร
จํานวน
7,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริการ จํานวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้แบบ
ล้อเลื่อน ปรับระดับความสูงต่ําได้ปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้พนักพิงสูงมีที่
ท้าวแขน บุนวมหุ้มด้วยหนังเทียมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ราคาตามท้องตลาด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับ 1 หน้า 1 2 สํานักงานปลัด รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 เมื่อพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มี
ท่านใดสงสัยและจะสอบถามประการใดจึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมติ
หรือไม่

มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

15 เสียง

3. ค่าเครื่องสํารองไฟ ตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าเครื่องสํารองไฟ จํานวน
2,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือมีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับ 1 หน้า 1 3 สํานักงานปลัด รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 เมื่อพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่มี
ท่านใดสงสัยและจะสอบถามประการใดจึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมติ
หรือไม่

13

มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติให้โอนตามเสนอเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จํานวน
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง

15 เสียง

3.10 การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 7 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละค ณะที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวน 3 คน
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน
และให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาแห่งนี้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ปงดอน เพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 3 คน และทําการ
คัดเลือกทีละคนจนครบ

นายขวัญชัย ชมเชย กรรมการคนที่ 1 ขอเสนอนายพิเดช เป็นแผ่น ผู้รับรอง 1. นายอํานวย เป็นเอก 2.
ส อบต. หมู่ที่ 4
นายบุญ ไทยใหม่
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม :
มีมติเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน
15
เสียง
ไม่เลือก จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
เสียง
นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ
นายสมชัยฯ

เพื่อคัดเลือกคนที่ 2 ขอให้สมาชิกสภาแห่งนี้เสนอชื่อ
:

นายเจริญ แข็งแรง ผู้รับรอง 1. นายวิชัย มีกลิ่น 2. นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง

14
ส อบต. หมู่ที่ 8
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

:

มีมติเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่เลือก จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง

-

เสียง

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

เพื่อคัดเลือกคนที่ 3 ขอให้สมาชิกสภาแห่งนี้เสนอชื่อ

นายมูลฯ
:
รองประธานสภา

นายบุญ ไทยใหม่ ผู้รับรอง 1. นายพิเดช เป็นแผ่น 2. นายสีมา คนฟู

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

:

มีมติเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่เลือก จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง

-

เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ขอสรุปว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาฯ ปงดอน ได้แก่
1. นายพิเดช เป็นแผ่น
2.นายเจริญ แข็งแรง
3.นายบุญ ไทยใหม่
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 3 คน ขอให้กําหนดคัดเลือกที
ละคนจนครบ

นายหลู่โจ้
:
ส.อบต. หมู่ที่ 5

กรรมการคนที่ 1 ขอเสนอนายขวัญชัย ชมเชย ผู้รับรอง 1. นายอํานวย เป็นเอก
2. นายเจริญ แข็งแรง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

:

มีมติเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่เลือก จํานวน - เสียง

15

เสียง

15
งดออกเสียง
จํานวน
คนที่ 2 ขอให้สมาชิกสภาแห่งนี้เสนอชื่อ

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ
นางใหนลีนฯ :
ส อบต. หมู่ที่ 8

-

เสียง

นายมูล ปลุกเสก ผู้รับรอง 1. นายพิเดช เป็นแผ่น 2. นายสุขแก้ว จี๋บุญมี

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

:

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

มีมติเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่เลือก จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง

-

เสียง

คนที่ 3 ขอให้สมาชิกสภาแห่งนี้เสนอชื่อ

นายเจริญฯ :
ขอเสนอนายอํานวย เป็นเอก ผู้รับรอง 1.นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
ส.อบต.หมู่ที่ 2 2.นายสมศักดิ์ จําแม่น
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

:

มีมติเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่เลือก จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน

15

เสียง

-

เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ขอสรุปสมาชิกสภาฯผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้แก่
1. นายขวัญชัย ชมเชย
2.นายมูล ปลุกเสก
3.นายอํานวย เป็นเอก
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนัน่ เอือ้ ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)

16
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
(นายวิชัย มีกลิ่น)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่
1
ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เมื่อคราวประชุมสามัญ สมัย แรก ประจําปี 256 2 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

