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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
นายสีมา คนฟู
นายวิชัย มีกลิ่น
นายพิเดช เป็นแผ่น
นายสมศักดิ์ จําแม่น
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
นางใหนลีน แซ่จ๋าว
นายมูล ปลุกเสก
นายอํานวย เป็นเอก
นายหลู่โจ้ แซ่จิว
นายเจริญ แข็งแรง
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ

ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

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

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่5
ตาแหน่ง
-

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

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
-
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ เป็นแผ่น
2
นายมงคล เป็นแผ่น
3
นายนคร ไหวพินิจ
4
นายณรงค์ ไปเร็ว
5
นายกฤษดา พงษ์พันธ์
6
นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภา อบต.

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ เป็นแผ่น
มงคล เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ ไปเร็ว
กฤษดา พงษ์พันธ์
นุชรินทร์ ปลุกใจ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ปลัด อบต.

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การจาแนกแผนงานตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การ ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และหนังสื อกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
รับทราบ
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นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ปลัด อบต.

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
: ด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่ข่าวสารทุกท่านคง
ทราบ ส่วนของจังหวัดลาปางมีโครงการรับคนลาปางกลับบ้านซึ่งมาจากพื้นที่มีความ
เสี่ ย งสู ง จะต้องเข้ารั บ การคัดกรองประเมินและต้องกักกันในสถานที่กักกันและผู้ ว่า
ราชการจังหวัดลาปางได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมจัดสถานที่
กักกันเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ สถานที่แยกกักตัวในชุมชนและให้การสนับสนุนเครื่อง
อุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็นและเหมาะสมซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนจะต้องถือปฏิบัติ จึงได้กาหนดสถานที่กักกันหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านตามที่แต่ละหมู่บ้านเห็นชอบ ส่วนสถานที่กักกันส่วนกลางในพื้นที่อยู่ระหว่าง
การขออนุญาตใช้สถานที่ของหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้าจืด เขื่อนกิ่วคอหมา หมู่ที่
7 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง จึงให้ทุกท่านทราบและให้ความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
รับทราบ
การรับรองรายงานการประชุม
- 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี
2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
ประธานสภา อบต.ฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้
และเมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จ
ครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ 3

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นเอกฉันท์ จํานวน
12
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ขออนุ ญ าตเข้ า ใช้ ประโยชน์ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ งชาติ ตามมาตรา 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแจ้ห่ม บ้านห้วยปง
สาขาบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง เพื่อใช้
เป็น แหล่งเรี ยนรู้สาหรั บประชาชนชาวไทยภูเ ขาชนเผ่า เมี่ยน (เย้า ) บ้า น
ห้ว ยปง สาขาบ้ า นเปีย งใจ หมู่ที่ 4 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ ม จั ง หวั ด
ลาปาง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอการขออนุญาตใช้
ประธานสภา อบต.ฯ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณ บ้านห้วยปง หมู่ที่ 4 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับประชาชนชาวไทยภูเขาชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ตามหนังสือศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ ศธ 0210.6704/243 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้
เป็นทีอ่ าคารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยปง หมู่ที่
4 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จด ป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเรือนราษฎร)
ด้านทิศตะวันออก
จด ป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเรือนราษฎร)
ด้านทิศใต้
จด ป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเรือนราษฎร)
ด้านทิศตะวันตก
จด ป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเรือนราษฎร)
รายละเอียดขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแจ้งต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ปงดอน

ด้วยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ลําปาง ได้
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยปง หมู่ที่
4 ตําบลปงดอน มานานหลายปีแล้ว เพื่อใช้เป็นแหล่ งเรียนรู้และจัดการเรียนสําหรับ
ประชาชนชาวไทยภูเขาชนเมี่ยน (เย้า) ในพื้นที่ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเรียนต่อสภาแห่งนี้
เพื่อพิจารณาการขอใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สถานที่ตามที่กล่าวมานั้น ต่อ
สภาฯว่าตามวัตถุประสงค์และการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่และการดําเนินกิจการดังกล่าว
จะมีผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและประการอื่นๆหรือไม่ รายละเอียดสถานที่ดังกล่าว
นั้นตามเอกสารจัดส่งให้ทุกท่านแล้วขอได้โปรดพิจารณาต่อไป
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ตามที่ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอนชี้แ จงต่อ สภาแห่ ง นี้ นั้ น และตาม
ประธานสภา อบต.ฯ ทีเ่ อกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาและจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ชี้แจงหรือสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยและจะซักถามประการใดแล้ว
จึงขอมติที่ป ระชุมสภาแห่งนี้ ว่า จะให้ความเห็ นชอบให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัยอําเภอแจ้ห่ มขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติตามข้างต้นเพื่อใช้เป็น ศูนย์เรียนรู้สําหรับประชาชนชาวไทยภูเขาชนเผ่าเมี่ยน
(เย้า) บ้านห้วยปง สาขาบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
รวมเนื้อที่ 3 งาน 29 ตารางวา หรือไม่
มติที่ประชุม

: เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
4.2

12
-

เสียง
เสียง
เสียง

ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่า ไม้ พุทธศักราช 2484 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กถนนสายบ้า นไฮ หมู่ที่ 3 – บ้า นเปียงใจ หมู่ที่ 4 อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รั บญัตติจากผู้ บริห ารองค์การบริห ารส่ว นตําบลปงดอนการขออนุญาตเข้า
ประธานสภา อบต.ฯ ทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนสายบ้ า นไฮ หมู่ ที่ 3 – บ้ า นเปี ย งใจ
หมู่ที่ 4 อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนให้
รายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ปงดอน

: ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีหน้าที่และแผนงานโครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตําบล
ปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 14.5 กิโลเมตร
พิกัดเริ่มต้น 47Q E 567769 N2076415 พิกัดสิ้นสุด Q E 578154 N 2080694
ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นทางสาธารณะเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 ,8 ตําบลปงดอน
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

โดยผลของกฎหมายมาตรา 67 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา 1 วรรค 3
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินรวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 และเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 โดยถนนสายนี้ผ่าน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งหรือ ปัญหาการตีความถนนสาธารณะ
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สายนี้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของหน่วยงานใดและตามเทคนิคการก่อสร้างอาจ
คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้ นที่ป่าไม้ตามแผนงานโครงการก่อสร้างการ
ปรับปรุงทางสาธารณะสายดังกล่าวข้างต้น ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและตามหน้าทีข่ องรัฐต่อไป
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อได้รับการชี้แจงจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแล้วและสมาชิกสภา
ประธานสภา อบต.ฯ ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วถนนสายนี้เป็นทางสาธารณะโดยไม่ทราบมีมาแต่เมื่อใดซึง่ ต้องมี
และคงมีต่อไป ต้องปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามลําดับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นที่รัฐต้องจัดให้ จะมีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติการให้ความเห็นชอบตามเสนอ
หรือไม่
มติที่ประชุม

: ให้ความเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง

ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
4.3

จํานวน
จํานวน

-

เสียง
เสียง

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลปงดอน จานวน 1 ,319,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ด้วยได้รับญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
นายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 1,319,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เพื่อ
เสนอต่อสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการดังกล่าว ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จํา นวน 2,681,000.00 บาท และองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ตรวจสอบ
และรั บ รองแบบแปลนก่ อ สร้ างของทางราชการโครงการก่ อ สร้ างอาคารหอประชุ ม
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจั ดจ้ างและการพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสํ านักงานโยธาธิการและผั งเมือง
จังหวัดลําปาง ได้แนะนําให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดโครงสร้างของอาคารให้มีการ
ออกแบบและประมาณการในส่วนของโครงการแบบฐานชนิดตอกเข็ม ซึ่งกองช่าง ได้
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ดํา เนิ น การออกแบบและประมาณการในส่ ว นของโครงสร้า งแบบฐานชนิ ดตอกเข็ ม
เรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1 ,319,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนสมทบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนและประโยชน์ของ
ทางราชการ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อ
ไม่มีการซักถามประการใด จึงขอลงมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ สมทบงบประมาณ
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน งบประมาณที่ขอ
อนุมัติ จํานวน 1,319,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

4.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ล าห้ ว ยแล้ ง ถนนสายบ้ า นปงดอน รหั ส สายทาง ลป.ถ73 – 016 สายบ้ า น
ปงดอน – ห้วยสะเหน้า จานวน 1,457,500.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ด้ว ยได้ รั บ ญัต ติ ขออนุ มั ติจ่ ายขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ างสะพานคอนกรี ต เสริ ม
ประธานสภา อบต.ฯ เหล็กข้ามลําห้วยแล้ง ถนนสายบ้านปงดอน รหัสสายทาง ลป. ถ 73 – 016 สายบ้าน
ปงดอน – ห้วยสะเหน้า ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง 7.00 เมตร จาก กม.
0+149 – 0+159 ยาว 10.00 เมตร พร้ อ มจั ด ทํ า ป้ า ยโครงการฯ จํ า นวน 1 ป้ า ย
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานสะพานสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
1,457,500.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันการลดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้สัญจรไป – มา ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาด
เงิ น สะสมเป็ น อํ า นาจของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้น จึงให้ที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดของโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใด จึ งขอลง
มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วย
แล้ง รหัสสายทาง ลป.ถ.73 – 016 สายบ้านปงดอน – บ้านห้วยสะเหน้า งบประมาณที่
ขออนุมัติ จํานวน 1,457,500.00 (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติอนุมัติตามเสนอ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
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4.5

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน จานวน 50,000.00 บาท

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้ ว ยได้ รั บ ญั ต ติ ข องผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอนเสนอขออนุ มั ติ โ อน
ประธานสภา อบต.ฯ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทรายจ่ า ย
ค่าบํ ารุ งรั กษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
จํานวน 50,000.00 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงจําเป็นต้องทําการ
โอนเพิ่มให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของ
สภาท้ องถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

: มีมติให้โอนเป็นเอกฉันท์
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
4.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ตั้งเป็นรายการใหม่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 รายการ
ดังนี้
- แผนงานการเกษตร งานอนุ รั ก ษ์แ หล่ งน้ าและป่ าไม้ งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์เกษตร รายการค่าเครื่องเป่าใบไม้ จานวน
2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.00 บาท รวม 16,000.00 บาท

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ด้ ว ยได้ รั บ ญั ต ติ ข อผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอนขออนุ มั ติ โ อน เงิ น
ประธานสภาฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่ งน้ํ าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทครุภัณ ฑ์
เกษตร รายการค่าเครื่องเป่าใบไม้ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.00 บาท รวม
16,000.00 บาท เนื่ อ งจากรายการค่ า เครื่ อ งเป่ า ใบไม้ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณไว้ จึ ง
จําเป็นต้องทําการโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้ตรวจดู
รายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้
เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

- มีมติอนุมัติให้โอน เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
-

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว รายการค่ า ตู้ เ ย็ น จ านวน
14,500.00 บาท

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ด้ ว ยได้ รั บ ญั ต ติ ข อผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอนขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
ประธานสภาฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว รายการค่าตู้เย็น จํานวน 14,500.00 บาท จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2564 รายการค่ า ตู้ เ ย็ น ไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณไว้ จึ ง
จําเป็นต้องทําการโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้
ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้
เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
-

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ รายการค่ า เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง
จานวน 15,000.00 บาท

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ด้ ว ยได้ รั บ ญั ต ติ ข อผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอนขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
ประธานสภาฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการค่าเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 15,000.00 บาท จํานวน 1 เครื่อง
เนื่องจากรายการค่าเครื่องบันทึกเสียงไม่ได้ตั้งในงบประมาณไว้ จึงจําเป็นต้องทําการ
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โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจ
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
4.7

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุ มชน งบลงทุ น หมวดครุ ภัณ ฑ์ที่ ดิน และสิ่ง ก่อ สร้ า ง โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ด้ ว ยได้ รั บ ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
ประธานสภา อบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
นายกฤษดา พงษ์พันธ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ผู้อานวยการกองช่าง พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทอาคารต่ า งๆ
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน งบประมาณจํานวน
2,681,000.00 บาท จํานวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.10
เมตร ก่อสร้างบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน พร้ อมจัดทําป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน หน้า 107 (กองช่าง) และองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สํา นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ตรวจสอบและ
รับรองแบบแปลนก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
จังหวัดลําปาง ได้แนะนําให้ ปรับปรุงแบบเพิ่มเติมรายละเอียดโครงสร้างของอาคารให้มี
การออกแบบประมาณการในส่วนของโครงสร้างแบบฐานชนิดตอกเข็ม ซึ่งกองช่าง ได้
ดําเนินการออกแบบ ประมาณการในส่วนของโครงสร้างแบบฐานชนิดตอกเข็มเรียบร้อย
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แล้ว จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1 ,319,000.00 บาท ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินการโครงการฯให้แล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายและความถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง ดังนี้
ข้อความเดิม
โครงการก่ อสร้า งอาคารหอประชุมองค์การบริห ารส่ ว นตํา บลปงดอน ตั้งไว้
2,681,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.10 เมตร ก่อสร้างบริเวณที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลปงดอน พร้ อมจัด ทํา ป้า ยโครงการ จํา นวน 1 ป้า ย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
หน้า 107 (กองช่าง)
ข้อความใหม่
โครงการก่ อสร้า งอาคารหอประชุมองค์การบริห ารส่ ว นตํา บลปงดอน ตั้งไว้
4,000,000.00 บาท จ่ายจากเงินรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2564 จํ า นวน 2,681,000.00 บาท และจ่ า ยจากเงิ นจ่ า ยขาดเงิ นสะสม จํ า นวน
1,319,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.10 เมตร (ฐานรากชนิดตอก
เข็ ม ) ก่ อ สร้ า งบริ เ วณที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน อํ า เภอแจ้ ห่ ม
จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน พร้อมจัดทํา
ป้ า ยโครงการ จํา นวน 1 ป้ าย ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หน้า 107 (กองช่าง)
มติที่ประชุม

:

อนุมัติให้แก้ไขตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
4.8

จํานวน 12 เสียง
เสียง
เสียง

ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
3/2564
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอขอความเห็นชอบ
ประธานสภา อบต.ฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด
เหตุผลของการจัดทําแผนดังกล่าวขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนมอบหมายให้ชี้แจง ได้ชี้แจงต่อไป

12

นางสาวนุชรินทร์ฯ:
ด้ว ยองค์การบริห ารส่ วนตําบลปงดอนมีความจําเป็นที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายฯ พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 ในโครงการและครุภัณฑ์มีความจําเป็นใน
การบริหารจัดการเพื่อ การบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนตามที่ผู้บริหาร ผู้นําชุมชนและประชาชนเสนอและความต้องการ
ของประชาชน หากไม่ มี บรรจุอ ยู่ ในแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น แล้ ว ก็ ไม่ ส ามารถดํ าเนิ นการ
ทางด้านงบประมาณได้ จึง ได้จัดทําแผนพัฒ นาท้องถิ่นเพิ่มเติม รายละเอียดดังกล่ า ว
ปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านได้ศึกษาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมตําบลปง
ดอน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรี ยนเพื่อโปรดพิจารณา หาก
ได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้ต่อไป
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ขอให้ ส มาชิ ก สภาแห่ ง นี้ ทุ ก ท่ า นได้ ต รวจสอบและพิ จ ารณารายละเอี ย ดตามร่ า ง
ประธานสภา อบต.ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 ดังกล่าวและจะมี
ท่านใดจะซักถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวประการใดหรือไม่ เมื่อเป็นเวลา
พอสมควรแล้วคงศึกษาและตรวจสอบร่างแผนฯ เสร็จเรียบร้อย เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะซักถามประการใดแล้วจึงขอมติให้ความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เป็นเอกฉันท์ จํานวน
12
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง

4.9 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเสนอร่างแผนพัฒนา
ประธานสภา อบต.ฯ ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามเหตุและผลความจําเป็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้จัดส่งให้ทกุ ท่านศึกษาและตรวจสอบล่วงหน้าแล้วขอให้
สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาว่าร่างแผนดังกล่าวนี้เป็นไปตามความต้องการและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีความจําเป็น เหมาะสมหรือไม่ เมื่อศึกษา
ตรวจสอบแล้ ง ไม่ มี ท่ า นใดสงสั ย จะสอบถามประการใด จึ ง ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วาม
เห็นชอบร่างพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หรือไม่
มติที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นเอกจํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
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นายสมบูรณ์ฯ :

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.40 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
ได้ตรวจรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564
ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

