รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/25๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน 25๖๔
ณ ห,องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
- ผู,มาประชุม
ที่

ชื่อ –สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายพิเชษฐ กอเกิด
นายสมศักดิ์ เทพวงค$
นายณรงค$ พงษ$ด'วง
นายเมือง อินป,ญญา
นายเพชร ฮังคำ
นางสาวนันท$นลิน หอมดอก
นายบุญชุม วงศ$สุวรรณ
นายเด็ด หอมดอก
นายป,8ง หอมดอก
นายสีไท จิตอารี
นายชุติพนธ$ วันต=ะ
นายสกล เกียรติมีแสง
นายสุจินต$ ท'าวคาม
นายจารึก ท'าวคาม
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ผู'ลา ผู'ขาด -

ตำแหนง

ประธานสภาฯอบต.ปอน
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 3
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 5
สมาชิก อบต. หมู 6
สมาชิก อบต. หมู 7
สมาชิก อบต. หมู 8
สมาชิก อบต. หมู ๘
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ

พิเชษฐ กอเกิด
สมศักดิ์ เทพวงค$
ณรงค$ พงษ$ด'วง
เมือง อินป,ญญา
เพชร ฮังคำ
นันท$นลิน หอมดอก
บุญชุม วงศ$สุวรรณ
เด็ด หอมดอก
ป,8ง หอมดอก
สีไท จิตอารี
ชุติพนธ$ วันต=ะ
สกล เกียรติมีแสง
สุจินต$ ท'าวคาม
จารึก ท'าวคาม
สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

-2ผู,เข,ารวมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอธิศพัฒน$ เรศมณเทียร
2 นางสาวสุปาณี ศรีใหญ
3 ส.อ.เอกพจน$ ทะกอง
4 นายสุพงษ$ ขะจาย
5 นายวรจักษ$ กิตติวงค$
6 นายกฤษฎาภัณฑ$ นันต=ะปIน
7 นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
8 นายสุกิจ เทพจันตา
9 นางสาวเพชรรัตน$ นิ่มพริก
10 นายสม หอมดอก
11 นายถนัด บานเย็น
12 นายเอนก กอเกิด

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
ปลัด อบต.ปอน
นักวิเคราะห$นโยบายและแผน
รองนายก
รองปลัด อบต.ปอน
ผู'อำนวยการกองการศึกษา
ผู'อำนวยการกองคลัง
นายชางโยธา
เลขานายก อบต.ปอน
ผู'ใหญบ'าน หมู 4
กำนันตำบลปอน
ผู'ชวยผู'ใหญบ'าน หมู 5

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน$ เรศมณเทียร
สุปาณี ศรีใหญ
เอกพจน$ ทะกอง
สุพงษ$ ขะจาย
วรจักษ$ กิตติวงค$
กฤษฎาภัณฑ$ นันต=ะปIน
ระเบียบ ไชยวิชู
สุกิจ เทพจันตา
เพชรรัตน$ นิ่มพริก
สม หอมดอก
ถนัด บานเย็น
เอนก กอเกิด

หมายเหตุ

นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ- เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน ดิฉันได'ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
องค$การบริหารสวนตำบลปอน หมู ที่ 1 – 8 แล'ว ตามที่ได'สงหนังสือเชิญประชุม ปรากฏวาสมาชิกสภาทุกทาน
มาครบองค$ประชุมแล'ว และหนวยงานที่เรียนเชิญเข'ารวมด'วย มาถึงที่ประชุมแล'ว ก็ขอเรียนเชิญทาน
ประธานสภาองค$การบริหารสวนตำบลปอน ได'ทำการเปIดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 /25๖๔ เปSนลำดับ
ตอไป
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมพร'อมแล'ว ผมก็ขอเปIดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 25๖๔
ตามประกาศอำเภอทุงช'าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปU ๒๕๖๔ ของสภาองค$การบริหาร
สวนตำบล มีกำหนด ไมเกิน ๑๕ วัน ตั้งแตวัน ที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อพิ จารณาอนุมัติกั้นเงิน
งบประมาณ หมวดครุ ภั ณ ฑ$ ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร' า ง ตามข' อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจำปU ประจำปU
งบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได'
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ,งให,ทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - 1.1 การประกาศใช'ข'อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปU 256๕
นางสาวสุ ปาณี ศรีใหญ เลขานุ การสภาฯ - ขอนำเรียนสมาชิกสภา ฯ ได'ทราบวา นายอำเภอได' อนุ มัติ ข'อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำปUเปSนที่เรียบร'อยและ ได'สงให' อบต.ปอน ประกาศใช' และจัดทำเปSนรูปเลมแจกให'ทุก
หมูบ'านตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - เรียนเชิญทางเลขานุการสภาฯ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ - แจ'งรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา เมื่อวันอาทิตย$ ที่ ๑๕
สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ เปSนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย 3 ครั้งที่ ๓ / 25๖๔ ซึ่งได'สงสำเนารายงานการ
ประชุมให'กับสมาชิกสภาฯทุกทานพร'อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล'ว ยังมีสมาชิกทานใดที่จะเพิ่มเติมหรือแก'ไข
ก็ขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม - ไมมี
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - หากที่ประชุมไมมีการแก'ไข เพิ่มเติม ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล'ว
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ด'วยคะแนนเสียง 1๓ – 0 เสียง ประธานสภางดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงิน
งบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท
4.2 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ คาจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ'ง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
4.3 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการกอสร'างเมรุ บ'านหมู ๗ วงเงินงบประมาณ
๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท
๔.๔ การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการกอสร'างรางระบายน้ำพร'อมฝาปIด บ'านหมู ๒
วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๕ การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ$หอกระจายขาว บ'านหมู ๘ วงเงิน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ข'อ 4.1 เรียนเชิญนายก อบต.ปอน ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปอน ตามที่ทราบโดย
ทั่วกันวา รายรับงบประมาณประจำปU ๒๕๖๔ ได'รับการจัดสรรมาลาช'า ทำให'การดำเนินงานตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ'าง ลาช'า และอาจไมทันการกั้นเงินที่อยูในอำนาจของฝaายบริหาร คือ ต'องกอหนี้ผูกพันให'แล'วเสร็จ
กอน จึงได'ขออนุมัติ ผู'ควบคุมกำกับดูแล คือ ทานนายอำเภอทุงช'าง ในการเปIดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/
๒๕๖๔ เพื่อให'สมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกทานได'พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ ในโครงการตอไปนี้
4.1 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงิน
งบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท โดยที่ อบต.ปอน ได'ทำหนังสือเชิญชวนผู'ประกอบการจำหนายรถยนต$ ที่จด
ทะเบียน SME มากกวา ๖ ราย ให'ยื่นเอกสารและเสนอราคา ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแล'ว ซึ่ง
การพิจารณา จะดำเนินการในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ และต'องมีระยะเวลาให'ผู'ที่ยื่นข'อเสนอ แตไมผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการ อุทธรณ$ อีก ๗ วัน จึงไมสามารถทำสัญญาได'ทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

-๔จึงขอให'สมาชิกสภา อบต.ปอน ได'พิจารณาอนุมัติให'กั้นเงินงบประมาณ คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได' เพื่อโปรดพิจารณา
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ที่ประชุมมีความคิดเห็น หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม
- ถ'าไมมี ผมขอมติที่ประชุม ทานผู'ใดควรอนุมัติให'กั้นเงินงบประมาณ คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได'
ที่ประชุม - มีมติเห็นอนุมัติ ด'วยคะแนนเสียง 1๓ – 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ข'อ 4.๒ เรียนเชิญนายก อบต.ปอน ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปอน ตามที่ทราบโดย
ทั่วกันวา ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ จะมีการเลือกตั้งผู'บริหารและสมาชิกสภาองค$การบริหารสวนตำบลปอน
และข'อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปU ได'ตั้งงบประมาณ จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ'ง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช'ในกิจกรรมตาง ๆ ของตำบลปอน เนื่องจากงบประมาณเพิ่งได'รับจัดสรรเพียง
พอที่จะดำเนินการ แตไมสามารถดำเนินการกอหนี้ผูกพันได'ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได' จึงขอให'สมาชิก
สภา อบต.ปอนทุกทาน ได'พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ คาจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ'ง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ที่ประชุมมีความคิดเห็น หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม
- ถ'าไมมี ผมขอมติที่ประชุม ทานผู'ใดควรอนุมัติให'กั้นเงินงบประมาณ คาจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ'ง จำนวน ๑
ชุด วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได'
ที่ประชุม - มีมติเห็นอนุมัติ ด'วยคะแนนเสียง 1๓ – 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ข'อ 4.๓ เรียนเชิญนายก อบต.ปอน ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปอน
อบต.ปอน ได'ดำเนินการจัดซื้อจัดจ'างตามระเบียบพัสดุ ในการหาผู'รับจ'างดำเนินการกอสร'างเมรุ บ'านหมู ๗ ซึ่ง
ได'ผู'ที่เสนอราคา วงเงินงบประมาณ ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท แตยังอยูในชวงระยะเวลาการอุทธรณ$ และเสนอราคา
อาจมาทำสัญญาไมทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอให'สมาชิกสภา อบต.ปอนทุกทาน ได'พิจารณาอนุมัติ
กันเงินงบประมาณ โครงการกอสร'างเมรุ บ'านหมู ๗ วงเงินงบประมาณ ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท ให'เบิกจายเหลื่อมปU
ได' ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ที่ประชุมมีความคิดเห็น หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม
- ถ'าไมมี ผมขอมติที่ประชุม ทานผู'ใดควรอนุมัติให'กั้นเงินงบประมาณ โครงการกอสร'างเมรุ บ'านหมู ๗ วงเงิน
งบประมาณ ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได' เชิญครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นอนุมัติ ด'วยคะแนนเสียง 1๓ – 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ข'อ 4.๔ เรียนเชิญนายก อบต.ปอน ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปอน โครงการกอสร'าง
รางระบายน้ำพร'อมฝาปIด บ'านหมู ๒ วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งไว'ตามข'อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปUงบประมาณ ๒๕๖๔ ไมสามารถกอหนี้ผูกพันได'ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงใครขอให'
ทุกทานได'พิจารณาอนุมัติให' อบต.ปอน กันเงินงบประมาณ โครงการกอสร'างรางระบายน้ำพร'อมฝาปIด บ'านหมู
๒ วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได'ครับ

-๕นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ที่ประชุมมีความคิดเห็น หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม
- ถ'าไมมี ผมขอมติที่ประชุม ทานผู'ใดควรอนุมัติให'กั้นเงินงบประมาณ โครงการกอสร'างรางระบายน้ำพร'อมฝา
ปIด บ'านหมู ๒ วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได' เชิญครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นอนุมัติ ด'วยคะแนนเสียง 1๓ – 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ข'อ 4.๕ เรียนเชิญนายก อบต.ปอน ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปอน
โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ$หอกระจายขาว บ'านหมู ๘ วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมสามารถกอ
หนี้ผูกพันได'ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงใครขอให'ทุกทานได'พิจารณาอนุมัติให' อบต.ปอน กันเงิน
งบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ$หอกระจายขาว บ'านหมู ๘ วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ที่ประชุมมีความคิดเห็น หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม
- ถ'าไมมี ผมขอมติที่ประชุม ทานผู'ใดควรอนุมัติให'กั้นเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ$หอกระจายขาว
บ'านหมู ๘ วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจายเหลื่อมปUได' เชิญครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นอนุมัติ ด'วยคะแนนเสียง 1๓ – 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ – ถ'าหากที่ประชุมไมมีเรื่องอื่นๆแจ'งที่ประชุมทราบ ต'องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ
และผู'เข'ารวมประชุมทุกทาน ปIดการประชุม
ปIดประชุมเวลา 1๐.๓0 น
สุปาณี ศรีใหญ
( นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ) ผู'บันทึกการประชุม
เลขานุการสภาองค$การบริหารสวนตำบลปอน
ป,8ง หอมดอก
(นายป,8ง หอมดอก) ผู'ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกองค$การบริหารสวนตำบลปอน หมู ๔
จารึก ท'าวคาม
(นายจารึก ท'าวคาม) ผู'ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกองค$การบริหารสวนตำบลปอน หมู ๘
สภาได'มติรับรองเรียบร'อยแล'ว
พิเชษฐ กอเกิด
(นายพิเชษฐ กอเกิด) ผู'ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาองค$การบริหารสวนตำบลปอน

