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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

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

ลายมือชื่อ
ใหนลีน
แซ่จ๋าว
พิเดช
เป็นแผ่น
สุขแก้ว
จี๋บุญมี
สมบูรณ์
ไหวพินิจ
สมศักดิ์
จําแม่น
อํานวย
เป็นเอก
บุญ
ไทยใหม่
วิชัย
มีกลิ่น
มูล
ปลุกเสก
สีมา
คนฟู
หลู่โจ้
แซ่จิว
เจริญ
แข็งแรง
ขวัญชัย
ชมเชย
สมชัย
พงศ์ธัญวลัย
เอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
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
นายมงคล
เป็นแผ่น
4
นายสมบุญ มีธรรม
5
นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
6
นายกฤษดา พงษ์พันธ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปงดอน
เลขานุการนายก อบต.
รองนายก อบต. ปงดอน
ผู้ใหญ่บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7
รองปลัด อบต.ปงดอน
ผู้อํานวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
มงคล
เป็นแผ่น
สมบุญ มีธรรม
วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2562 สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
- การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

- ด้วยการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2562 สมัยที่
3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เนื่องจากรายละเอียดในการจัดพิมพ์รายงานการ
ประชุมมีจํานวนมากไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ทันและไม่สามารถจัดส่ง เอกสารรายงานฯ
ให้ ส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตําบลปงดอนได้ก่อนการดําเนินการประชุมครั้งนี้
ตามระเบียบฯกําหนดได้ จึงขอมติการเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
ไปในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 การพิจารณาแปรญัตติ และวาระที่ 3 การพิจารณาลงมติ
เห็นชอบ
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วาระที่ 2 การพิจารณาการแปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงาน
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาแห่งนี้ต่อไป

นายพิเดช เป็นแผ่น
ประธานกรรมการฯ

: ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้กําหนดเวลายื่นญัตติตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 – 18.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. และวันที่
16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนท่านใดยื่นคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วขอยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม ไม่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดลดใน
ตอนใดหรื อข้อใด เห็ นว่าตามร่างเดิมมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความ
เหมาะสมในการบริหารงบประมาณและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ดีแล้ว

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วาระที่ 2 เมื่อ ไม่มสี มาชิกสภาผู้ใดยื่นขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการ
แปรญัตติยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดลดในตอนใดหรือ
ข้อใด จึ ง เป็ น อั นว่ าผ่ านวาระที่ 2 การพิ จารณาแปรญัต ติ จึง ขอสภาแห่ ง นี้ใ ห้ ค วาม
เห็นชอบผ่านในวาระที่ 2 นี้ เพื่อจะได้พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป จึงขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติเห็นชอบวาระที่ 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 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การลงมติ
ให้ความเห็นชอบนี้โดยไม่มีการอภิปราย ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นสมควร
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้
เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่
:

ระเบียบวาระที่ 4

มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

จํานวน 15 เสียง

เรื่องที่เสนอใหม่ ๆ
4.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหมู่ "บ้านห้วยสะเหน้า" หมู่ที่ 7 ตาบลปงดอน
เป็น "บ้านห้วยศรีสุข" หมู่ที่ 7 ตาบลปงดอน
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับหนังสือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2562 ถึงองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่
7 จาก "บ้านห้วยสะเหน้า " เป็น "บ้านห้วยศรีสุข" ซึ่งก่อนการพิจารณาลงมติให้ความ
เห็นชอบหรือไม่นั้น จึงขอให้ผู้ใหญ่บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการกรณีนี้
ได้ชี้แจงที่มาเหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและมีความจําเป็นเหมาะสมประการ
ใดให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งนี้เพื่อทราบและในการพิจารณาต่อไป

นายสมบุญ มีธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

ด้ ว ยผมผู้ ใ หญ่ บ้ า น หมู่ ที่ 7 ได้ มี ห นั ง สื อ กราบทู ล สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอประทานตั้งชื่อหมู่บ้านโดยขอให้
นายสุวัฒน์ เฮี้ยนชาศรี เป็นผู้ จัดส่งหนังสือนั้น และได้รับหนังสือสํานักงานเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราชได้แจ้งว่าสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทาน
นามหมู่ บ้ า นว่ า "บ้า นห้ ว ยศรี สุ ข " ซึ่ งที่ มาการขอประทานนามหมู่ บ้า นและการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก "บ้านห้วยสะเหน้า" เป็น "บ้านห้วยศรีสุข" นั้น
เนื่ อ งจากบ้ า นห้ ว ยสะเหน้ า หมู่ ที่ 7 ตามสภาพพื้นที่ มีอ ยู่ 2 คุ้ม ห่ า งกั นประมาณ 2
กิโลเมตร คือ "คุ้มปงดอน" กับ "คุ้มห้วยสะเหน้า" ด้วยมีทางกลุ่มคุ้มปงดอน จํานวน
80 หลังคาเรือน เห็นว่าการเรียกชื่อบ้านมีความสับสนมีการโต้แย้งกัน จึงได้เสนอขอ
เปลี่ ยนชื่อหมู่บ้านจาก "บ้านห้ ว ยสะเหน้า " เป็น "บ้านปงดอน" อย่างเดิม (ก่อนแยก
หมู่บ้านออกจากหมู่ที่ 2) ผมจึงได้ดําเนินการหาทางแก้ไขโดยได้จัดประชุมประชาชน
จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกได้เชิญปลัดอําเภอแจ้ห่มและกํานันตําบลปงดอนเข้าร่วมประชุม
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจึงได้มีการสํา รวจผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน ผลของการสํารวจมีผู้
ต้องการเปลี่ยน จํานวน 128 คน ไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน จํานวน 63 คน และผู้ไม่
แสดงความคิดเห็น จํานวน 2 คน และต่อมาทําประชาคมหมู่บ้าน โดยได้เชิญนายณรงค์
ไปเร็ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน เข้ า ร่ ว มประชุ ม หาแนวทางการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จึงได้มีการเสนอขอมติที่ประชาคมเพื่อขอประทานนามหมู่บ้าน
กราบทูลต่อสมเด็จพระสังฆราชและที่ประชาคมมีมติเห็นด้วย จํานวน 79 คน งดแสดง
ความคิดเห็ น จํานวน 5 คน ผมจึงได้ทําหนังสื อขอรับประทานนามหมู่บ้านกราบทูล
สมเด็จพระสังฆราช โดยส่งผ่านนายสุวัฒน์ เฮี้ยนชาศรี เพื่อดําเนินการดังกล่าวต่อไป จึง
ถือว่าผมทําตามหน้าที่และได้รับประทานนามหมู่บ้านมาแล้ว จึงได้เสนอต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก "บ้านห้วยสะเหน้า" เป็นชื่อ "บ้านห้วย
ศรีสุข" เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปและเพื่อจะได้เป็นประโยชน์อันเป็นมงคลต่อบ้านหมู่
ที่ 7 ต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านแล้ว จะ
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

การเปลี่ ย นชื่อ หมู่บ้า นตามชื่ อที่ขอเปลี่ ยนหากเปลี่ ยนแล้ ว ราษฎรบ้านหมู่ที่ 7 จะได้
ประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างไร

นายสมบุญฯ

ถือเป็นเรื่องทางจิตใจ ได้ใช้ชื่อพระราชทานส่วนประโยชน์ทางรูปธรรมก็เหมือนเดิม
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

เมื่อเปลี่ ย นชื่อแล้ ว หากมีค่าใช้จ่ายของราษฎรที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ ยนชื่อใครเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ผมรับผิดชอบ

นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่7

ชื่อบ้านห้วยสะเหน้าไม่ดีอย่างไร

นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ชาวบ้ า นไม่ พ อใจอยากได้ ชื่ อ บ้ า นปงดอนเหมื อ นเดิ ม เมื่ อ ตกลงกั น ไม่ ไ ด้ ผมจึ ง หา
ทางออกเช่นนี้

นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

หนังสือการขอประทานนามชื่อหมู่บ้านนั้นเขียนว่าชาวบ้านห้วยสะเหน้าทุกหลังคาเรือน
และคณะกรรมการหมู่บ้านและพุทธศาสนิกชนชาวบ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ทุกคน อัน
ไม่ เ ป็ น ความจริ ง ทํ า ไมไม่ เ สนอตามความเป็ น จริ ง เนื่ อ งจากกรรมการหมู่ บ้ า นและ
ชาวบ้านจํานวนมากไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านแต่อย่างใด

นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ด้วยเป็นเทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อที่จะให้ได้ชื่อหมู่บ้านมา

นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ

ทําไมมีรายชื่อชาวบ้านที่ขอประทานนามชื่อหมู่บ้านทั้งที่ผู้นั้นไม่ได้ลงลายมือชื่อจริงและ
ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านด้วย

นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ที่จะทําเช่นนั้นได้

นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน มีประชาชนจํานวนมากผู้ไม่
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยจะถือว่าทุกคนเห็นด้วยได้
อย่างไร

นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

การประชาคมหมู่บ้านผู้ที่ไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

หากมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านตามนี้แล้ว ประชาชนบ้านหมู่ที่ 7 ที่มีความขัดแย้งเกิดจาก
การจะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านนี้จะหมดไปหรือไม่และจะไม่มีความขัดแย้งกันเช่นนี้อีกและ
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นหรือจะไม่มีการร้องเรียนเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือไม่

นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ผมไม่อาจรับรองได้ว่าจะมีความขัดแย้งกันอีกหรือจะมีการร้องเรียนหรือไม่

นายสมศักดิ์ฯ
สมาชิกสภา หมู่ 7

มีการใช้ข้อความเท็จกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าชาวบ้านทุกครัวเรือนและ
คณะกรรมการหมู่บ้านและพุทธศาสนิกชนชาวบ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ทุกคนและมี
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การลงลายมือชื่อแทนประชาชนขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชไม่ตรงตามความเป็นจริง
เป็นการถูกต้องและเป็นการสมควรหรือไม่
นายสมบุญฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผมสามารถทําได้เป็นเทคนิคการทําหนังสือ

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

เรียนถามปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลว่าการทําหนั งสือดังกล่าวเป็นการทําหนังสือเท็จ
หรือไม่และผิดกฎหมายหรือไม่

นายนิพนธ์ฯ
ปลัด อบต.ฯ

ตามตัวหนังสือหากไม่เป็นจริงตามนั้นส่วนตัวแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นการใช้ข้อความเท็จ
ส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่นั้นจะต้องมีประกอบด้วยข้อเท็จจริง เจตนาการกระทําและ
ข้อกฎหมายของการกระทํานั้น จึงไม่สามารถบอกได้ว่าผิดกฎหมายหรือไม่

นายณรงค์ฯ
นายก อบต.

การที่ผมเข้าร่วมประชาคมบ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ครั้งนั้น ผมไปชี้แจงงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ส่วนการจะขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านนั้นเป็นการประชุม
ประชาคมครั้งที่มีมติเห็นด้วย 79 คน งดแสดงความเห็น 5 คน ผมได้แนะนําผู้ใหญ่บ้าน
ทําแบบสอบถามทุกครัวเรือนเพื่อสอบถามความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะประชาชน
ทุกคนในหมู่ที่ 7 มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับรู้และเข้าใจจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการ
ตัดสินใจโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อได้มีการชี้แจงและซักถามกันเป็นการสมควรแล้ว ซึ่งจริงแล้วชื่อบ้านห้วยสะเหน้าก็มี
มาร่วม 20 ปีแล้ว ประชาชนในหมู่บ้านมีความขัดแย้งกันหรือชื่อหมู่บ้านดีหรือไม่ดี
อย่างไรหรือไม่นั้น สมาชิกสภาทุกท่านคงทราบและหากมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านแล้ ว
หรือไม่มกี ารเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านสมาชิกสภาทุกท่านคงจะพิจารณาได้ว่าความขัดแย้งความ
สามัคคีในหมู่บ้านชุมชนจะเป็นอย่างไร จึงให้ทุกท่านพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขและ
ความสงบเรี ยบร้อยความสามัคคีของประชาชน หมู่ที่ 7 ด้ว ย จึงขอมติสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ว่ า จะเห็ น ชอบการเปลี่ ย นชื่ อ หมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 7 จาก
"บ้านห้วยสะเหน้า" เป็น "บ้านห้วยศรีสุข" หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
งดการออกเสียง

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อมีมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนตามดังกล่าวแล้วจะได้แจ้งมตินี้ให้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เพื่อดําเนินการต่อไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
3
11

เสียง
เสียง
เสียง

4.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกในปี
ถัดไป โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู หมู่ ที่ 8 จานวน
167,600.00 บาท
นายสมบูรณ์ ฯ
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้
เบิกในปีถัดไป โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู หมู่ที่ 8
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ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง โดยก่อสร้างรั้ว ความยาวรวม 95.00 เมตร
สูง 1.35 – 1.60 เมตร และก่อสร้างประตู ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อม
จัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการ
ดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความ
คิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

:

นายสมบูรณ์ ฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกในปี
ถัดไป โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ซอย
11 – ซอย 12 จานวน 437,400.00 บาท
ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้
เบิกในปีถัดไป โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านไฮ หมู่ที่ 3
ซอย 11 – ซอย 12 จํานวน 437,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ซอย 11 – ซอย 12 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 325.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
รายละเอี ย ดตามแบบมาตรฐานงานบํ า รุ ง รั ก ษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์
ของประชาชน และจะมี ท่ า นใดจะอภิ ป รายมี ค วามคิ ด เห็ น อื่ น หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ก าร
อภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกใน
ปีถัดไป โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้า น แม่ตาใน
หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนาซอย 2 จานวน 222,000.00 บาท
นายสมบูรณ์ ฯ
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้
เบิกในปีถัดไป โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน
หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนาซอย 2 จํานวน 222,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน แม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 2 ตําบลปง
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ดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 165.00
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอี ยดตามแบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.
3/2546) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน
ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการดังกล่าวมีความจําเป็น
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี
การอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอ
หรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกในปี
ถัดไป โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6
ร่วมพัฒนาซอย 9 จานวน 197,800.00 บาท
นายสมบูรณ์ ฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้
เบิกในปีถัดไป โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน
หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนาซอย 9 จํานวน 197,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน แม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 9 ตําบลปงดอน
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 147.00 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานบํารุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์
ของประชาชน และจะมี ท่ า นใดจะอภิ ป รายมี ค วามคิ ด เห็ น อื่ น หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ก าร
อภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.6 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป งบลงทุน
หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
รายการเครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน
9,000.00 บาท
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นายสมบูรณ์ ฯ
ประธานสภาฯ

ด้ว ยได้ รั บ ญั ต ติผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ นขออนุมั ติเ ปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 9,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานคือ
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USD 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Custom
ข้อความใหม่
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ค่าเครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ที่ตั้งไว้ได้กําหนด
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ตามข้างต้น เนื่องจากกระทรวง
ICT ได้กําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 โดยกําหนดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์รายการดังกล่าว ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600×600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
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- สมารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Custom
รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่จัดส่ง
ให้ แ ล้ ว การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงครั้ ง นี้ เ ป็ น อํ า นาจของสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 29 ขอให้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลว่ามีความจําเป็นประการใด
หรือไม่ เมื่อไม่มีการเสนอเป็นประการใด จึงขอมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณข้างต้นหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.7

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ
1. รายการเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จานวน 4 หลัง จานวนเงิน 70,000.00 บาท

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการค่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จํานวน 70,000.00 บาท เนื่องจากสํานักงาน
ปลั ด ไม่ได้ตั้งรายการค่าเต็นท์ผ้ าใบทรงโค้ง ดังนั้นจึงมีความจํ าเป็นต้องโอนตั้งเป็ น
รายการใหม่ เพื่ อ เป็ น การจั ด หาเต็ น ท์ ผ้ า ใบทรงโค้ ง จํ า นวน 4 หลั ง ที่ จ ะต้ องใช้ ใ น
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบันทึกขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณที่จัดส่ งให้ แล้ว ขอให้ ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

2. รายการเก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน 20 ตัว จานวนเงิน 12,000.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
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สํานักงาน รายการเก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 12,000.00 บาท เนื่องจากสํานักงาน
ปลัด ไม่ได้ตั้งรายการเก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องโอน
ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นการจัดหาเก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว ที่จะต้องใช้ใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบันทึกขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณที่จัดส่ งให้ แล้ว ขอให้ ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4. รายการค่าเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จานวน 60,000.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการค่าเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จํานวน 60,000.00 บาท เนื่องจาก
สํานักงานปลัด ไม่ได้ตั้งรายการค่าเก้าอี้พลาสติก ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องโอนตั้งเป็น
รายการใหม่ ในการจัดหาเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จํานวน 200 ตัว ที่จะต้องใช้ใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบันทึกขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณที่จัดส่ งให้ แล้ว ขอให้ ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.8 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง
แผนงานบริ หารงานทั่วไป บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน รายการค่าโต๊ะทางานหน้า เหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก จานวน
37,500.00 บาท
ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 กองคลั ง แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริหารทั่ว ไป งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7
ลิ้นชัก จํานวน 37,500.00 บาท เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจัดหาโต๊ะทํางานจํานวน 5
ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในสํานักงานเนื่องจากโต๊ะทํางานเดิมมี
อายุการใช้งานนานหลายปี ชํารุด ผุกร่อน ประกอบกับงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินตั้งไว้ 200,000.00 บาท มีงบประมาณเหลือจ่ายและเพียงพอใน
การตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีความจําเป็นต้อง
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามขออนุมัติโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว
ขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภา
แห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
4.9

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ ค่ า ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมถนน จานวน 39,000.00 บาท

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน จํานวน 39,000.00 บาท ซึ่งงบประมาณรายการดังกล่าวที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ จึงมีความจําเป็นต้องโอนเพิ่ม รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่
จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เป็ น อํ า นาจของสภาท้ อ งถิ่ นตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.9 พิจารณาเห็นชอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ในการบริหาร
จัดการขยะฯกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขอความเห็นชอบการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปางที่ได้จัดทําข้อตกลงดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่
ตําบลปงดอนไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง เพราะองค์การบริหารส่วนตําบล
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ปงดอนไม่มีสถานที่และงบประมาณ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเกินฐานะการ
คลัง จะดําเนินการเองได้ ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดลําปางมีเพียงศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางแห่งเดียวเท่านั้นที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้แ ละ
พร้ อมรั บ ขยะมูล ฝอยจากท้องถิ่นอื่นๆในพื้นที่จังหวัดลําปาง ดังนั้นผู้ บริห ารองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนจึงมีความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของประชาชนตําบลปงดอน
จึงมีความประสงค์นําขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลปงดอนไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลํ า ปาง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลํ า ปางตอบรั บ
ไม่ขัดข้อง แต่การจะนําขยะมูลฝอยไปกําจัดนั้นจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
องค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดลํ าปาง และต้องมี การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
(MOU) เป็นหนังสือซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนกับผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางได้จัดทําหนังสือตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแห่ง
ข้อตกลงดังกล่าวนั้นได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านศึกษาล่วงหน้ามาหลายวันแล้ว จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ เพื่อจะให้ ท่านผู้ บริหารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลปงดอนได้ชี้แจง เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้ ว ไม่มีท่านใดจะซักถาม
ดังนั้นจึงขอมติสภาแห่งนี้จะให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการร่วมมือ (MOU) ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปางหรือไม่ประการใด
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการขยะฯ
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เป็นเอกฉันท์
จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
ที่ประชุมได้รับรองมติที่ประชุมเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

