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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

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

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

ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5

ลายมือชื่อ
-

ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ เป็นแผ่น
2
นายมงคล เป็นแผ่น
3
นายนคร ไหวพินิจ
4
นายณรงค์ ไปเร็ว
5
นายกฤษดา พงษ์พันธ์

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ เป็นแผ่น
มงคล เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
ณรงค์ ไปเร็ว
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภา อบต.

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4
ครั้งที่ 3 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ ไหวินิจ
ประธานสภา อบต. ฯ

: เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
- 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี
2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
ประธานสภา อบต.ฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้ และ
เมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จครบถ้วน
แล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
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มติที่ประชุม

:

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564
เป็นเอกฉันท์ จํานวน
12
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จําวน
–
เสียง
- 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประจาปี
2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
ประธานสภา อบต.ฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้ และ
เมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จครบถ้วน
แล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ 3

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เป็นเอกฉันท์ จํานวน
12
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จําวน
–
เสียง
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 การพิจารณาแปรญัตติ และวาระที่ 3 การพิจารณา
ลงมติเห็นชอบ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ประธานสภาฯ
วาระที่ 2 การพิจารณาการแปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงาน
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาแห่งนี้ต่อไป
นายพิเดช เป็นแผ่น

: ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้กําหนดเวลายื่นญัตติตั้งแต่วันที่ 10 - 12 สิงหาคม
ประธานกรรมการแปรญัตติ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ปรากฏว่าไม่มีผู้ บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตําบลปงดอนท่านใดยื่น
คําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วขอยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดลดในตอนใดหรือข้อใด เห็นว่าตามร่างเดิมมีก ารตั้ง
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งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความเหมาะสมในการบริหารงบประมาณและการบริหาร
สาธารณะและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดีแล้ว
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ประธานสภา อบตฯ วาระที่ 2 เมื่อ ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดยื่นขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการ
แปรญัตติยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดลดในตอนใดหรือ
ข้อใด จึ ง เป็ นอั 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 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ก่อนที่จะพิจารณาวาระที่ 3 ขอพักการประชุม 10 นาที เมื่อครบ 10 นาทีแล้ว และ
ประธานสภา อบตฯ
ที่ประชุมพร้อมขอดําเนินการประชุมต่อไป การพิจารณาการลงมติให้ความเห็ นชอบใน
วาระที่ 3 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การลงมติ
ให้ความเห็นชอบนี้โดยไม่มีการอภิปราย ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นสมควร
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้
เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่

มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ 4

มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
เรื่องที่เสนอใหม่ ๆ
4.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน จานวน 287,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติการขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ประธานสภา อบต.ฯ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในอาคารที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 287,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงรายละเอียด
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นายกฤษดา พงษ์พันธ์ : ด้วยกองช่างได้ดําเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ผู้อานวยการกองช่าง พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
การประชุ ม สามั ญ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ประจํ า ปี 2563 สมั ย ที่ 3
ครั้งที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขนาดพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน 307.00 ตาราง
เมตร พร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ในอาคาร ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอนได้
ดํา เนิ น การจั ด ซื้ อจั ดจ้ า งและได้ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ช นะการเสนอราคาแล้ ว เนื่ อ งจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด จึงยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและ
ไม่สามารถเบิกจ่ายในปี พ.ศ. 2564 ได้ทัน จึงขอขยายระยะเวลาการกันเงินเพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.

: เนื่องจากรายการข้างต้นมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแต่ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้
ผูกพัน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามผู้อํานวยการ
กองช่างแถลงต่อสภาฯดังกล่าว

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะ
ประธานสภา อบต.ฯ อนุมัตกิ ารขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่าเพดานพร้อมติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 287,500.00
บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

: มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามเสนอ
เป็นเอกฉันท์
จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
กองช่าง จานวน 4 รายการ
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4.2.1 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารหอประชุ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปงดอน
จานวน 2,681,000.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จํานวน 2,681,000.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร สู ง 4.10 เมตร ก่อสร้างบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่ วนตําบล
ปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอน พร้อมจัดทําป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 -2565 ) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน หน้ า 107 (กองช่ า ง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการดังกล่าวมีความจํา เป็นเพื่อประโยชน์
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
มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.2.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องตบดิน จานวน 1
เครื่อง จานวน 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็น และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตาม
เสนอหรือไม่
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มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.2.3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า
จานวย 1 เครื่อง จานวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็น และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็ นอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตาม
เสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.2.4 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องตัดคอนกรีต จานวน
1 เครื่อง จานวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก่ อสร้ า ง ค่ า เครื่ อ งตั ด คอนกรี ต จํ า นวน 1 เครื่ อ ง
จํานวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็น และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็ นอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตาม
เสนอหรือไม่
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มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 รายการ
4.2.5 แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร รายการค่า
เครื่องเป่าใบไม้ จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.00 บาท รวม 16,000.00
บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เ กษตร รายการค่าเครื่องเป่า
ใบไม้ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.00 บาท รวม 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การ
กันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และรายการดังกล่าวมีความจําเป็น และจะ
มีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการ
ใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม
: อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว รายการค่ า ตู้ เ ย็ น
จานวน 1 เครื่อง จานวน 14,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการค่าตู้เย็น จํานวน 1 เครื่อง
จํ า น ว น 14 ,500.00 บา ท ( หนึ่ งห มื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อย บา ทถ้ ว น) ต ามร ะเ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจาก
ยั ง มิ ไ ด้ก่ อ หนี้ ผู ก พั น และรายการดั ง กล่ า วมี ค วามจํ าเป็ น เพื่ อ ให้ มี ตู้ เ ย็ นไว้ ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปราย
หรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
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มติทปี่ ระชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องบันทึกเสียง
จานวน 1 เครื่อง จานวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1
เครื่อง จํานวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
บันทึกเสียง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจาก
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และรายการดังกล่าวมีความจําเป็น เพื่อให้มีเครื่องบันทึกเสียงไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการ
อภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4
รายการ ดังนี้

4.3.1 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุ ภัณ ฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ าง ประเภทครุ ภัณ ฑ์สานักงาน ค่าเครื่ องดูดฝุ่น
จานวน 1 เครื่อง จานวน 15,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้ว ยได้รั บญั ตติ ขอผู้ บ ริห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลปงดอนขออนุมั ติโ อนเงิ น
ประธานสภา อบต.ฯ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สํานักงาน ค่าเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
สองร้ อ ยบาทถ้ ว น) เนื่ อ งจากรายการค่ าเครื่ องเครื่ อ งดูด ฝุ่ น ไม่ ไ ด้ตั้ ง งบประมาณไว้
จึ งจํ าเป็ น ต้องทําการโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เพื่ อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้
ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้
เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

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

4.3.2 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าเตาแก๊ส
จานวน 1 เตา จานวนเงิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้ว ยได้รั บญั ตติ ขอผู้ บ ริห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลปงดอนขออนุ มั ติโ อนเงิ น
ประธานสภา อบต.ฯ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ค่าเตาแก๊ส จํานวน 1 เตา จํานวนเงิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจาก
รายการค่าเตาแก๊สไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจําเป็นต้องทําการโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบัญชีโอน
เงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

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

4.3.3 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 8 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 37,000.00 บาท (สามหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้ว ยได้รั บญั ตติ ขอผู้ บ ริห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลปงดอนขออนุมั ติโ อนเงิ น
ประธานสภา อบต.ฯ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 37,000.00 บาท (สาม
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากรายการค่าเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึง
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จําเป็นต้องทําการโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ํา
อุ ป โภคบริ โ ภคของบ้ า นเปี ย งใจ หมู่ ที่ 4 ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้ว ขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจ
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

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

4.3.4 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่อง
เล่น DVD จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภา อบต.ฯ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเครื่องเล่น DVD จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 3,000.00 บาท (สามพัน
บาทถ้วน) เนื่องจากรายการค่าเครื่องเล่า DVD ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจําเป็นต้องทํา
การโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้
แล้ว ขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวด
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น อํ า น า จ ข อ ง ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

- มีมติอนุมัติให้โอน เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
4.4 กาหนดวันประชุมและระยะเวลาการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
ปงดอน สมัยแรก ประจาปี 2565
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ประธานสภา อบต.ฯ ให้กําหนดสมัยประชุมตาม ข้อ 21 การกําหนดสมัยและวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีของ
ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป
ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือการกําหนด และวันเริ่มประชุม และระยะเวลานั้น ส่วนการ
กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี 2565 และวันเริ่มประชุมและระยะเวลา
ดังกล่าว ขอหารือให้ไปกําหนดในที่ประชุมสามัยสมัยแรก ประจําปี 2565 เนื่องจากไม่
อาจคาดการณ์จะมีการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ จึงขอให้ทุกท่านเสนอ
วันเริ่มประชุมและระยะเวลาประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565 ได้
นายพิเดช เป็นแผ่น : ขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรกให้เริ่มการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 วันที่ 27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีกําหนด 15 วัน ส่วนการ กําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 , 3 และ 4 หรือไม่นั้น ขอให้กําหนดอีกครั้งในการประชุม
สามัญสมัยแรก
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : จะมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่าง
ประธานสภา อบต.ฯ อืน่ จึงขอมติเห็นชอบตามที่เสนอกําหนดการประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี 2565 คือ
วันที่ 27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีระยะเวลา 15 วัน ส่วนการกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 , 3 , และ 4 นั้น ขอให้มีการหารือกําหนดกันในสมัยการ
ประชุมสามัญสมัยแรก จึงขอมติความเห็นชอบตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

:

- มีมติเห็นชอบตามเสนอเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ก่อนจะพิจารณาวาระประชุมต่อไป ขอพักการประชุมสภาฯ 20 นาที ให้พักการ
ประธานสภา อบต.ฯ ประชุมได้
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เริ่มประชุมต่อ
ประธานสภา อบต.ฯ
4.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 4 รายการ
4.5.1 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุ ภัณ ฑ์ที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้ าง ประเภทครุ ภัณ ฑ์สานักงาน ค่าเครื่ องดูดฝุ่น
จานวน 1 เครื่อง จานวน 15,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
15,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
และโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีท่านใดจะ
อภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติ
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.5.2 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าเตาแก๊ส
จานวน 1 เตา จานวนเงิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าเตาแก๊ส จํานวน 1 เตา จํานวนเงิน
5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการดังกล่าว
มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่น
หรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะ
อนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.5.3 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 8 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 37,000.00 บาท (สามหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 แรงม้า จํานวน
1 เครื่ อ ง จํ า นวนเงิ น 37,000.00 บาท (สามหมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ้ ว น) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจาก
รายการยั งมิ ได้ก่อหนี้ผู ก พัน และโครงการดังกล่ าวมีความจํ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปราย
หรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 12 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

4.5.4 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่อง
เล่น DVD จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้
ประธานสภา อบต.ฯ เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเล่น DVD จํานวน 1
เครื่อง จํานวนเงิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน และโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีท่านใด
จะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอ
มติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม
: อนุมัติเป็นเอกฉันท์
จํานวน 12 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจฯ : เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภา อบต.ฯ
ปิดการประชุม เวลา 15.50 น.
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(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 3 ประจําปี 2564
ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

