1
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
สามัญสมัยแรก ประจาปี 2563 ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายอํานวย เป็นเอก
2
นายมูล ปลุกเสก
3
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
4
นายบุญ ไทยใหม่
5
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
6
นางใหนลีน แซ่จ๋าว
7
นายหลู่โจ้ แซ่จิว
8
นายวิชัย มีกลิ่น
9
นายขวัญชัย ชมเชย
10 นายพิเดช เป็นแผ่น
11 นายสมศักดิ์ จําแม่น
12 นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
13 นายสีมา คนฟู
14 นายเจริญ แข็งแรง
15 นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
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 1
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
ประธานสภา อบต. ปงดอน
เลขานุการสภา อบต.ปงดอน

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

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
มงคล เป็นแผ่น
นุชรินทร์ ปลุกใจ
กฤษดา พงษ์พันธ์
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภา อบต. ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้เปิดการประชุมและ
ดํ า เนิ น การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน สามั ญ สมั ย แรก
ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้
จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่
ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน – เสียง

:

ระเบียบวาระที่ 3
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอย 16
บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จานวนเงิน 99,800.00 บาท
- ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร
ความยาว 130.00 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 243.96 ลบ.ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 10 ท่อน และก่อสร้างกํา แพงปากท่อทั้งสองด้าน
จํานวนเงิน 99,800.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ
แปลน องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ตามที่จั ด ส่ ง ให้ ส มาชิก สภาทุ ก ท่ า นแล้ ว
และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้ อ 89
ดังนั้ น จึ ง ให้ ที่ประชุ มสภาแห่ งนี้ ซัก ถามรายละเอี ยดของโครงการได้ เมื่อ ไม่มี การ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อ ซอย 16 บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 งบประมาณที่ขออนุมัติจํานวน 99,800.00 บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัตติ ามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อม
กาแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายหน้าวัดบ้านแม่ตาถึงบ้านแม่ตาแพะ
บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จานวน 168,700.00 บาท
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
ก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. ข้างไหล่ทาง สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความยาว 67.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
หนา 0.15 แมตร ความยาว 67.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 67.00 ตร.ม.
พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวน 168,700.00 บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามที่ จั ด ส่ ง ให้ ส มาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นแล้ ว และได้ เ สนอต่ อ สภาแห่ ง นี้
เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตามนโยบายสั่ งการของรัฐ บาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็ น อํ า นาจของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึง ให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด
จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมกําแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าวัดบ้านแม่ตาถึงบ้านแม่ตาแพะ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1
จํานวน 168,700.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง
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3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8 บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จานวนเงิน 115,300.00 บาท
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
เพื่อก่อสร้างปรับระดับผิวทางโดยเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.60 – 3.80 เมตร
หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 246.00
ตร.ม. พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวน 115,300.00 บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้
เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตามนโยบายสั่ งการของรัฐ บาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็ น อํ า นาจของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด
จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8 บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จํานวน 115,300.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
ถนนสายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะ บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 จานวนเงิน 74,000.00 บาท

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ: ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
เพือ่ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตถนนสายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะ บ้านปงดอน โดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางสองข้างแต่ละข้าง กว้างประมาณ 0.80 – 1.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง 124.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
148.80 ตร.ม. จํานวน 74,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไ ขปัญหาการสัญจรและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้ อ 89
ดังนั้ น จึ ง ให้ ที่ประชุ มสภาแห่ งนี้ ซัก ถามรายละเอี ยดของโครงการได้ เมื่อ ไม่มี การ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตถนนสายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะ บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 จํานวน 74,000.00 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หรือไม่

5
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
3.5 . ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 จานวนเงิน 247,900.00 บาท
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะบ้านปงดอน หมู่ที่ 2
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม. พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวน
247,900.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ
แปลน องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และ
ได้ เ สนอต่ อ สภาแห่ ง นี้ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการสั ญ จรและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้ อ 89
ดังนั้ น จึ ง ให้ ที่ประชุ มสภาแห่ งนี้ ซัก ถามรายละเอี ยดของโครงการได้ เมื่อ ไม่มี การ
ซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 จํานวน 247,900.00 บาท
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
โรงสีข้าวชุมชนบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 จานวนเงิน 81,800.00 บาท
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. จํานวน 81,800.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่
จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาการสั ญจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนตาม
นโยบายสั่งการของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็ นอํานาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียด
ของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

6
เพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กทางเข้าโรงสีข้าวชุมชนบ้านปงดอน
จํานวน จํานวน 81,800.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

จํานวน 15
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนัน่ เอื้อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
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 ครั้งที่
2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

