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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สามัญสมัยแรก ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายสมศักดิ์ จําแม่น
2
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
3
นายมูล ปลุกเสก
4
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
5
นายวิชัย มีกลิ่น
6
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
7
นายขวัญชัย ชมเชย
8
นายอํานวย เป็นเอก
9
นายบุญ ไทยใหม่
10 นางใหนลีน แซ่จ๋าว
11 นายพิเดช เป็นแผ่น
12 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
13 นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
14 นายเจริญ แข็งแรง
15 นายสีมา คนฟู
16 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ขาดประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายณรงค์ เป็นแผ่น
3
นายนคร ไหวพินิจ
4
นายมงคล เป็นแผ่น
5
นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ
6
นายกฤษดา พงษ์พันธ์

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

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

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ เป็นแผ่น
มงคล เป็นแผ่น
นุชรินทร์ ปลุกใจ
กฤษดา พงษ์พันธ์
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดํ า เนิ น การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน สามั ญ สมั ย แรก
ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ประจําปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญ ประจําปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่
ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจําปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน – เสียง

:

ระเบียบวาระที่ 3
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลคุณลักษณะเฉพาะสังเขปรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการสมทบงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 1,843,800.00
บาท ในการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2562 สมัย
ที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากการขออนุมั ติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการดังกล่ าวได้ กําหนดคุณสมบัติ รถบรรทุ กขยะตามมาตรฐานครุภัณ ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 เนื่องจากปัจจุบัน ได้มี
การกําหนดใช้ มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์งบประมาณ 1 สํานักงาน
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งบประมาณ ธันวาคม 2562 จึงจําเป็นจะต้องกําหนดคุณลักษณะคุณสมบัติและการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามคุณสมบัติมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 จึงจะต้องแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ค รุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วจึ ง ขอเสนอสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตํ า บลปงดอนพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ข องรถบรรทุ ก ขยะ
แบบอัดท้ายตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ตามที่ได้จัดส่ง
ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่เห็นชอบ

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

15
-

เสียง
เสียง
เสียงฃ

3.2 การกาหนดจานวนสมัยและระยะเวลาการประชุมสามัญประจาปี 2563
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กําหนดให้หารือการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปีและ
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย ดังนั้นขอให้ที่
ประชุมร่วมหารือการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2563ตามข้างต้น

นางใหนลีน ฯ :
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ขอเสนอการกําหนดการประชุมสามัญประจําปี 2563 มีจํานวน 4 สมัย

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติเห็นชอบตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

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

:

นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี 2563

นายขวัญชัย ฯ :
ส อบต. หมู่ที่ 4

ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563
ในวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 มีระยะเวลา 15 วัน

นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

4
มติที่ประชุม

:

- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 ในวันที่ 1 - 15
พฤษภาคม 25623 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี 2563

นายเจริญ ฯ :
ส อบต. หมู่ที่ 2

ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563
ในวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2563 มีระยะเวลา 15 วัน

นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

:

- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 ในวันที่ 6 – 20
สิงหาคม 2563 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุมสภาสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี 2563

นายเอกลักษณ์ ฯ:
ส อบต. หมู่ที่ 5

ขอเสนอให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2563
ในวันที่ 11 – 25 พฤศจิกายน 2563 มีระยะเวลา 15 วัน

นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่และเมื่อไม่มีแล้ว จึงขอให้ลงมติ
ว่าเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

:

- เห็นชอบให้กําหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562 ในวันที่ 11 – 25
พฤศจิกายน 2563 มีระยะเวลา 15 วัน
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง
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3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายหลัก บ้า นเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริ เ วณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านเปียงใจ) จานวน 261,500.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริวเณ
หน้าโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตําบล บ้านเปียงใจ) ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกั นไม่น้อยกว่า 485.00
ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทํา
ป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 261,500.00 บาท (สองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตําบลปง
ดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการสั ญ จรและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดัง นั้นจึ งให้ ที่ประชุม สภาแห่ ง นี้
ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่
ที่ 4 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านเปียงใจ) หรือไม่

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หลักบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านห้วยปง)
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณ
บ้านห้วยปง) ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรัง
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน
134,900.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามประมาณการราคา
และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุก
ท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่ งการของรัฐ บาล
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
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ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซั กถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านห้วยปง) งบประมาณที่ขอ
อนุมัตจิ ํานวน 134,900.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
หมู่บา้ นแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (บริเวณป่ากล้วย)
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ด้ว ยได้รับ ญัตติผู้ บริห ารองค์การบริห ารส่ ว นตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่
5 (บริ เ วณป่ า กล้ ว ย) ถนน คสล. ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 740.00 เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วย
ดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้าย โครงการฯ จํานวน 1 ป้า ย
จํานวน 394,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามประมาณการราคาและ
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน
แล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (บริเวณป่ากล้วย) หรือไม่

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

3.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หลิ่งลุงช่าง บ้านเลาสู หมู่ที่ 8
- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลิ่งลุงช่าง บ้าน
เลาสู หมู่ที่ 8 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้าง
ละไม่น้ อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัด ทําป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จํ านวนเงิ น
399,200.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)ตามประมาณการราคา
และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุก
ท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่ง
การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปง
ดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้
เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อ สร้า ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลิ่งลุงช่าง บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 หรือไม่

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.6 ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ าหน้ า ที่ ท าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน จานวนเงิน 373,400.00 บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่ อ ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า หน้ า ที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน
งานรางระบายน้ํา ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 94.00
เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ
จํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 373,400.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการสั ญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนตาม
นโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด
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ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563
ด้ว ยได้ รั บญั ตติผู้ บริห ารท้ องถิ่ นขอความเห็ นชอบ (ร่า ง) แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม รายละเอียดเหตุผลของการจัดทําร่างแผนดังกล่าว
ขอให้ นั ก วิเ คราะห์ น โยบายและแผนฯ ที่ นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลปงดอน
มอบหมายให้ชี้แจง ได้ชี้แจงต่อไป

นางสาวนุชรินทร์ฯ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีความจําเป็นที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายฯ พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563 ในโครงการและครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นในการ
บริ ห ารจั ด การเพื่อ การบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ แก้ ไขปัญ หาความเดื อดร้อ นและเป็ น
ประโยชน์ ต่อ ประชาชนตามที่ ผู้ บริ ห าร ผู้ นํา ชุม ชนและประชาชนเสนอและความ
ต้ อ งการของประชาชน เมื่ อ ไม่ มี บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ดํ า เนิ น การทางด้ า นงบประมาณได้ จึ ง ได้ จั ด ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ให้ ทุ ก ท่ า นได้ ศึ ก ษาตรวจสอบล่ ว งหน้ า แล้ ว ซึ่ ง ร่ า งแผนพั ฒ นา
ดังกล่ าวนี้ ได้รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาแผนพั ฒ นาท้องถิ่นตําบล
ปงดอนเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากได้รับความเห็นชอบจากสภา
แห่งนี้แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้ต่อไป
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

ขอให้ ส มาชิ ก สภาแห่ ง นี้ ทุ ก ท่ า นได้ ต รวจสอบและพิ จ ารณารายละเอี ย ดตามร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวและจะมีท่านใดจะซักถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ประการใดหรือไม่ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงศึกษาและตรวจสอบร่างแผนดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามประการใด จึงขอมติให้ความ
เห็นชอบจากสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม

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

:
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นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

3.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ด้ว ยได้ รั บญั ตติผู้ บริห ารท้ องถิ่ นขอความเห็ นชอบ (ร่า ง) แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดเหตุผลของการจัดทํา
แผนดังกล่าวขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอนมอบหมายให้ชี้แจง ได้ชี้แจงต่อไป

นางสาวนุชรินทร์ฯ : ด้ว ยองค์การบริห ารส่ ว นตําบลปงดอนมีความจําเป็นที่จะเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563 ในโครงการและครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็น
ในการบริหารจัดการเพื่อการบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็น
ประโยชน์ ต่อ ประชาชนตามที่ ผู้ บริ ห าร ผู้ นํา ชุม ชนและประชาชนเสนอและความ
ต้องการของประชาชน เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ชัดเจนครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การงบประมาณแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการทางด้านงบประมาณได้ จึงได้จัดทําร่าง
แผนพัฒ นาเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังกล่ าวปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านได้ศึกษาตรวจสอบ
ล่ ว งหน้ าแล้ ว ซึ่ งร่างแผนพัฒ นาดังกล่ าวนี้ได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลปงดอนเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หาก
ได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้ต่อไป
นายสมบูรณ์ :
ประธานสภาฯ

ขอให้ ส มาชิ ก สภาแห่ ง นี้ ทุ ก ท่ า นได้ ต รวจสอบและพิ จ ารณารายละเอี ย ดตามร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวและจะมีท่านใดจะซักถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ประการใดหรือไม่ เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงศึกษาและตรวจสอบร่างแผนเสร็จ
เรีย บร้อย เมื่อไม่มีส มาชิกสภาท่านใดจะซักถามประการใดแล้ ว จึงขอมติให้ความ
เห็นชอบจากสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2563
เป็นเอกฉันท์
จํานวน
15
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
เสียง

:

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.55 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนัน่ เอื้อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
(นายวิชัย มีกลิ่น)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลปงดอนได้ มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุม สามัญ สมัย แรก
ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อคราวประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563 ครั้ง ที่
2 ในวันที่ ................................................... เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จึงได้ล งลายมือชื่อไว้เป็ น หลั กฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

