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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายพิเดช เป็นแผ่น
2
นายวิชัย มีกลิ่น
3
นายมูล ปลุกเสก
4
นางใหนลีน แซ่จ๋าว
5
นายอํานวย เป็นเอก
6
นายสีมา คนฟู
7
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
8
นายสมศักดิ์ จําแม่น
9
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
10 นายเจริญ แข็งแรง
11 นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
12 นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
13 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
14 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ขาดประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายนคร ไหวพินิจ
3
นายมงคล เป็นแผ่น
4
นายจิรภัทร กันธิยาใจ

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

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

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
นคร ไหวพินิจ
มงคล เป็นแผ่น
จิรภัทร กันธิยาใจ

2
5
6
7
8

นายมงคล แสงสว่าง
นายจีระศักดิ์ ปิงผล
นายณรงค์ เป็นแผ่น
นายกฤษดา พงษ์พันธ์

หัวหน้าด่านแม่หยวก
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ที่ ผท. 5 ตาดน้อย
เลขานุการนายก อบต.ปงดอน
ผู้อํานวยการกองช่าง

มงคล แสงสว่าง
จีระศักดิ์ ปิงผล
ณรงค์ เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภา อบต. ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดํ า เนิ น การประชุ ม สามั ญ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน สมั ย ที่ 3
ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ประธานสภาฯ
ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ประจําปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ เมื่อได้ตรวจดูรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควร
แล้วคงตรวจดูครบถ้วนแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี
2564 สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังนี้
รับรองเป็นเอกฉันท์
จํานวน 13 เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน – เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

:
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 อุทยานแห่งชาติถ้าผาไทเสนอขอความเห็นชอบเข้าทาประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขต
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จานวน 3 โครงการ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ ด้วยได้รับญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขอให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ
ส่วนตําบลปงดอนพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จํานวน 3 โครงการ ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ฯ

ด้วยได้รับหนังสือของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส
0961.504/303 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอนในการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอน จํานวน 3 โครงการ และรายละเอียดประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่
ดังกล่าวได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
จึงขอให้ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ผู้ยื่นคําขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายจิรภัทร กันธิยาใจ

ด้วยอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท เป็นหน่วยงานของรัฐได้เข้าทําประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน รวมจํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท. 5 (ตาดน้อย) ตําบลปงดอน อําเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา
2. โครงการจุดสกัดดอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
3. โครงการการจุดสกัดแม่หยวก อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ตําบลปงดอน อําเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ตามวัตถุประสงค์
1. เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือบํารุงป่าสงวนแห่งชาติให้เกิดความ
สมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยถูก
รบกวนหรือถูกทําลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
3. เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ทํากินในพื้นที่อนุรักษ์
4. เพื่อได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การร่วมกันดําเนินการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผช.หน.อุทยานฯ
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ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ได้ดําเนินการใช้พื้นที่ป่าไม้มานานแล้ว เนื่องจากการเข้าทํา
ประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าดังกล่าวนั้น ยังไม่ได้ขออนุญาตพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงจําเป็นจะต้องดําเนินการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์ใช้
พืน้ ที่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2563 ซึ่งการขออนุญาตดังกล่าวจะต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้นก่อน ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไทจึงขอ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
กล่าวข้างต้นต่อไป
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : สมาชิกสภาทุกท่านได้รับคําชี้แจงรายละเอียดจากผู้ยื่นคําขอแล้ว และสมาชิกสภาทุก
ประธานสภาฯ
ท่านคงรู้และเห็นพื้นที่ตามคําขอนั้นเพราะมีการดําเนินการใช้พื้นที่นั้นมานานแล้วคง
เป็นที่รู้และรับรู้ของประชาชนทั่วไปในพื้นที่นั้นอย่างดี ดังนั้นการพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ ข ออนุ ญ าตนั้ น ว่ า เป็ น พื้ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชน
ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็นสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุ เป็นพื้นที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร หรือพื้นที่ควรสงวนไว้เพื่อประการใดๆเป็น
ต้นหรือไม่ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนเห็นควรให้ความเห็นชอบในการขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้นหรือไม่ เนื่องจากมีคําขอจํานวน 3 โครงการ
จึงจะขอพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ ทีละโครงการ ดังนั้น จึงขอพิจารณาและ
มีมติ ให้ความเห็นชอบโครงการที่ 1 คือโครงการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท.
5 (ตาดน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านเปียงใจ ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 3
ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามประการใด
แล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจะให้ความเห็นชอบการ
ขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามโครงการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
ผท. 5 (ตาดน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านเปียงใจ หรือไม่
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบเอกฉันท์
จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : โครงการที่ 2 โครงการจุดสกัดดอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท บ้านเลาสู หมู่ที่ 8
ประธานสภาฯ
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประการใดหรือไม่
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นางใหนลีน แซ่จ๋าว : ด้วยจุดสกัดดอยหลวง อยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประชาชน
ส.อบต. ม .8
บ้านเลาสูก็มีการเก็บหาของป่าในการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าอาจมีผลกระทบกับการดําเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งการดําเนินการที่มี
ผลกระทบประชาชนเห็นควรให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมรับรู้หรือเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมานั้นยัง
ไม่มีการผ่านการประชาคมหมู่บ้านบ้านเลาสูเห็นควรมีการประชาคมหมู่บ้าน บ้านเลาสู
หมู่ที่ 8 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน ซึ่งสมาชิกสภาแห่งนี้ไม่อาจ
รับทราบปัญหาหรือผลกระทบของประชาชนนั้นอย่างแท้จริงได้ จึงเห็นควรให้ผู้ขอได้
ทําประชาคมหมู่บ้านบ้านเลาสูก่อนต่อไป
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
3 เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : คําขอที่ 3 โครงการจุดสกัดแม่หยวก อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตําบล
ประธานสภาฯ
ปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา จะมีสมาชิกสภา
หรือท่านใดจะอภิปรายเสนอหรือซักถามประการใดหรือไม่
นายจิรภัทร กันธิยาใจ

ผช.หน.อุทยานฯ
นายพิเดช เป็นแผ่น
ส.อบต. หมู่ที่ 3

ด้วยโครงการจุดสกัดแม่หยวก ได้ดําเนินการจัดตั้งมานานแล้ว เป็นการตั้งจุดสกัด
ชั่วคราวเพื่อได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยจุดสกัดแม่หยวกตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านไฮ หมู่ที่ 3 พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
สันอ่างเก็บน้ําแม่หยวก ซึ่งตั้งจุดสกัดมานานหลายปีแล้วตอนตั้งจุดสกัดนั้นบอก
ประชาชนว่าเป็นจุดสกัดชั่วคราวตามภารกิจของอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท จุดสกัด
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ
1. การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ไม่ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน บ้านไฮ หมู่
ที่ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบจากประชาชน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 แต่อย่างใด
2. พื้นที่ตั้งดังกล่าวเป็นการตั้งทับซ้อนพื้นที่ของสันอ่างเก็บน้ําแม่หยวกที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมและปิดทางการเข้า – ออก อ่างเก็บน้ําเกิดความไม่สะดวกการเข้า
อ่างเก็บน้ํา เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การประกอบอาชีพและอื่นๆ
3. จุดสกัดนั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านชุมชน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาจมีความ
เสี่ยงความปลอดภัยของประชาชนได้ เช่น การต่อสู้ขัดขวางของผู้กระทําผิด
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กฎหมายหากมีการใช้อาวุธปืนหรือขับขี่ยานพาหนะหลบหนีด้วยความเร็วสูงจะ
ไม่มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนได้
ดังนั้นการที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจะพิจารณาเห็นชอบนี้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนส่วนมากคงไม่ได้รับรู้ปัญหาหรือผลกระทบของ
ประชาชนในพื้นที่ที่แท้จริง ขอเสนอเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไทได้ดําเนินการ
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน ความ
ต้องการและปัญหาต่างๆและการให้ความเห็นชอบจากประชาชนก่อน เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่และตามแนวทางที่เคยถือ
ปฏิบัติกันมา ซึ่งเมื่อพิจารณาตามโครงการจุดสกัดแม่หยวกนี้มิใช่เป็นจุดสกัดชั่วคราว
เพราะมีระยะเวลาดําเนินการ 30 ปี
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ จะมีสมาชิกสภาท่านใดที่จะซักถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไทหรือจะอภิปราย
ประธานสภาฯ
เสนอเพิม่ เติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมอีก จึงขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้จะให้ความเห็นการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้
บริเวณสันอ่างเก็บน้ําแม่หยวก บ้านไฮ หมู่ที่ 3 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ตามโครงการจุดสกัดแม่หยวกของอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไทหรือไม่
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนมีมติดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จํานวน 13 เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
3.2 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ประธานสภาฯ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแทนการครบวาระ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากสภาองค์การบริห ารส่ว นตําบลปงดอน
ซึ่งแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้
จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านก่อนแล้ว โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนกําหนด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน และมีการเสนอขอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางกันตนา ไหวพินิจ
2. นางวิไล คนฟู
3. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์
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4. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา
ดังนั้น จึงจะมีมติขอความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตํ า บลปงดอน เป็ น
รายบุคคลดังนี้
1. นางกันตนา ไหวพินิจ ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน –
จํานวน –

เสียง
เสียง
เสียง

2. นางวิไล คนฟู ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน –
จํานวน –

เสียง
เสียง
เสียง

3. นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
4.

มติที่ประชุม

:

จํานวน 13
จํานวน –
จํานวน –

เสียง
เสียง
เสียง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาแห่งนี้

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน –
จํานวน –

เสียง
เสียง
เสียง

3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จานวน 2 รายการ
-หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ประธานสภาฯ

2564 สํ านั กปลั ด องค์ก ารบริห ารส่ ว นตําบล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวนเงิน 7,000.00 บาท จํานวน 3 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีก
ครั้ ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ เป็นอํานาจของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่
เป็ น เวลาพอสมควรแล้ ว เมื่อไม่ มีการอภิปรายหรือซั กถามประการใด จึง ขอมติ ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

-หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) จานวน 20,000.00
นายสมบูรณ์ ไหพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564
ประธานสภา ฯ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค เงิ น ชดเชยสั ญ ญาแบบปรั บ ราคา (ค่ า K) จํ า นวน
20,000.00 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดู
รายละเอี ย ดอี ก ครั้ ง ซึ่ ง การโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี หมวดครุ ภั ณ ฑ์
เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความ
คิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

13
-

เสียง
เสียง
เสียง

3.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอยหนอง
ปู่สิงห์ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

ประธานสภาฯ

สะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอยหนองปู่สิงห์ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 – 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร
ความยาวรวม 520.00 เมตร หรื อ มี ป ริ ม าณดิ น ลู ก รั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 53 4.38
ลู ก บาศก์ เมตร พร้ อมวางท่ อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จํา นวน 12.00 ท่ อน และ
ก่อสร้างกําแพงปากท่อทั้งสองด้าน รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 144,300.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น
สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติ
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ต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่ง
การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถาม
ประการใด จึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ซอย
หนองปู่สิงห์ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จํานวน 144,300.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสาม
ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 004 ถนนสายบ้านแม่ตา ซอย 5
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 004 ถนน
สายบ้านแม่ตา ซอย 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 152.00
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบที่ ทถ – 7 – 201 แบบที่ ทถ – 3 – 110 (1) แบบที่ ทถ – 7 – 601
จํานวน 255,300.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้
สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็น
อํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิ น การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ข้ อ 89 ดั ง นั้ น จึ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้
ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิ ว ลาดยางแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต รหั ส สายทาง
ลป.ถ. 73 – 004 ถนนสายบ้านแม่ตา ซอย 5 จํานวน 255,300.00 บาท (สองแสนห้า
หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
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มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15
บ้านไฮ หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 311.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวน 152,800.00 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้
เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และการขนส่ งผลผลิต สิ นค้าต่างๆของ
ประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มี
การซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 15 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 152,800.00 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3
บ้านไฮ หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน คสล.

ขนาดกว้าง 2.20 – 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 275.50 ตารางเมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
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จํานวน 132,900.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามประมาณ
การราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิก
สภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
การสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่ ง
ผลผลิ ต สิ น ค้าต่างๆของประชาชน ซึ่ง การพิจารณาอนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสมเป็ น
อํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ข้ อ 89 ดั ง นั้ น จึ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้
ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ซอย 8/3 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จํา นวน
132,900.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21
บ้านไฮ หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน คสล.

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร จํานวน 20,700.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอีย ดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ว นตําบล
ปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สิน และการขนส่ งผลผลิ ต สิ นค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้น
จึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการ
ใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพือ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านไฮ
จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 20,700.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
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มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.9 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู
ทุ่งโป่ งบน บ้านไฮ หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาฯ
สะสมโครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ทุ่งโป่งบน บ้านไฮ หมู่ที่ 3

งานรางส่งน้ํา คสล. ตัวยู ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวน 56,300.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์ การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ตามที่ จั ด ส่ ง ให้ ส มาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นแล้ ว และได้ เ สนอ ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาแห่ ง นี้
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็ น อํ า นาจของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอ
ลงมติจ่ ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กตัว ยู ทุ่งโป่งบน
บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 56,300.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: -

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.10 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
8/3/1 บ้านไฮ หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

ประธานสภาฯ

สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3/1 บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ถนน
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร จํานวน 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อ

13
สภาแห่ ง นี้ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นการสั ญ จรความสะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น และการขนส่ ง ผลผลิ ต สิ นค้ า ต่า งๆของประชาชน
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547
ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซั กถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการ
ซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8/3/1 บ้ า นไฮ หมู่ ที่ 3 จํ า นวนงบประมาณที่ ข ออนุ มั ติ 21,400.00 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

:

อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.11 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลาเหมืองทุ่งโป่งล่าง
บ้านไฮ หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สะสมโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลําเหมืองทุ่งโป่งล่าง บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ดาดคอนกรีต
ลําเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา
0.05 เมตร ยาว 105.00 เมตร จํานวน 17,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่ว น
ตําบลปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภา
แห่งนี้ เพื่อมีระบบชลประทานที่ดี ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึ งให้ ที่ประชุมสภาแห่ งนี้ ซักถาม
รายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งก่ อ สร้ า งดาดคอนกรี ต ลํ า เหมื อ งทุ่ ง โป่ ง ล่ า ง บ้ า นไฮ หมู่ ที่ 3 จํ า นวน
งบประมาณที่ขออนุมัติ 17,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง
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3.12 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภา
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4

(บริ เวณหน้ าโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบล บ้านเปียงใจ ช่วงที่ 2) ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อและติดตั้งราวกันตกท่อเหล็ก ขนาด
Ø1.50 – 2.00 นิ้ว สู ง 1.00 เมตร ความยาวรวม 11.70 เมตร พร้อมจัดทํ าป้า ย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย จํานวน 413,700.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่
จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนการสั ญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน 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
ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถาม
ประการใด จึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายหลั ก บ้ า นเปี ย งใจ หมู่ ที่ 4 (บริ เ วณหน้ า โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
บ้านเปียงใจ ช่วงที่ 2) จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จํานวน 413,700.00 บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.13 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน ช่วงที่ 3)
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5
(หลิ่ งหั ว บ้ าน ช่ว งที่ 3) ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
190.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

15
ด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
จํ า นวน 397,800.00 บาท (สามแสนเก้ า หมื่ น เจ็ ด พั น แปดร้ อ ยบาทถ้ ว น)
รายละเอีย ดตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ว นตําบล
ปงดอน ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอ
ลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านแม่ตา
สามัคคี หมู่ที่ 5 (หลิ่งหัวบ้าน ช่วงที่ 3) จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ 397,800.00
บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.14 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 013 ถนน สายบ้านแม่ตาใน ซอย 5
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ

โครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.
73 – 013 ถนน สายบ้านแม่ตาใน ซอย 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้ นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อม
จัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ทถ – 7 – 201 แบบที่ ทถ – 3 – 110 (1) แบบที่
ทถ – 7 – 601 จํานวน 285,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามประมาณการราคาและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามที่
จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนการสัญจรความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็ น อํ า นาจของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปงดอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

16
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึงขอ
ลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 013 ถนน สายบ้านแม่ตาใน ซอย 5จํานวนงบประมาณที่ขอ
อนุมัติ จํานวน 285,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

: - อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.15 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 014 ถนนสายบ้านแม่ตาใน ซอย 7
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 - 014 ถนน
สายบ้านแม่ตาใน ซอย 7 ขนาดกว้างเฉลี่ ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 68.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมจัดป้ายป้ายโครงการฯ จํานวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ
ที่ ทถ – 7 – 201 แบบที่ ทถ 3-110 (1) แบบที่ ทถ – 7 – 601 จํานวน 114,200.00
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน
แล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อการสัญจรสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซัก ถาม
ประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 – 014
ถนนสายบ้านแม่ตาใน ซอย 7 จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จํานวน 114,200.00
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

:

- อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง
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3.16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. พร้อม
คอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้าชนิดกลม ถนนสายบ้าน
ปงดอน – บ้านห้วยสะเหน้า ลป. 73 – 016 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่
ปลายท่อระบายน้ําชนิดกลม ถนนสายบ้านปงดอน – บ้านห้วยสะเหน้า ลป. 73 – 016
บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ขยายไหล่ทางถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม
510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว้า 510.00 ตารางเมตร
รายละเอีย ดตามแบบแปลน อบต. ปงดอน พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ
ที่ปลายท่อระบายน้ําชนิดกลม ท่อ คสล. ขนาด Ø0.30 – 1.00 เมตร จํานวน 18 จุด
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอนกรีต
ดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ําชนิดกลม แบบเลขที่ ทถ – 5 – 103 แผ่น
ที่ 75 จํานวน 400,300.00 บาท (สี่แสนสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิก
สภาทุกท่านแล้ว และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อการสัญจรสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
89 ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถาม
ประการใดจึงขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ําชนิดกลม ถนน
สายบ้ า นปงดอน – บ้ า นห้ ว ยสะเหน้ า ลป. 73 – 016 บ้ า นห้ ว ยสะเหน้ า หมู่ ที่ 7
จํานวนงบประมาณที่ขออนุมัติ จํานวน 400,300.00 บาท (สี่แสนสามร้อยบาทถ้วน)
หรือไม่
:

- อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน 13
จํานวน จํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

3.17 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเข้าบ้านเลาสู บริเวณไร่นายเจียวเหยี่ยน แซ่ซั่น บ้านเลาสู หมู่ที่ 8
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนายเข้าบ้านเลาสู บริเวณไร่
นายเจียวเหยี่ยน แซ่ซั่น บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 153.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร พร้อม
ถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังข้างละไม่น้ อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปงดอน จํานวน 399,200.00 บาท
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
และได้เสนอขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อการสัญจรสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการขนส่งผลผลิต สินค้าต่างๆของประชาชน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ซักถามรายละเอียดโครงการได้ เมื่อไม่มีการซักถามประการใดจึง
ขอลงมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเข้าบ้านเลาสู
บริเวณไร่นายเจียวเหยี่ยน แซ่ซั่น บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 จํานวนงบประมาณที่ ขออนุมัติ
จํานวน 399,200.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หรือไม่
มติที่ประชุม

:

- อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13
เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ
ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

19
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสีมา คนฟู)
เจริญ แข็งแรง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
รายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี
2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ตามข้อ 12 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

