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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่        ชื่อ-สกุล        ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธงชัย สวัสดิ์วร ประธานสภาอบต. ธงชัย สวัสดิ์วร  

2 นายพุก วงศ์ค าผุย รองประธานสภาอบต. พุก วงศ์ค าผุย  

3 นางหนูเวียง ภาประจง ส.อบต.หมู่ 1 หนูเวียง ภาประจง  

4 นายประจักร เรืองแสง ส.อบต.หมู่ 1 ประจักร เรืองแสง  

5 นายสุเทพ โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 2 สุเทพ โฉมงาม  

6 นายสมปอง ประจญยุทธ ส.อบต.หมู่ 2 สมปอง ประจญยุทธ  

7 นางนวลจันทร์ สิมมาเคน ส.อบต.หมู่ 3 นวลจันทร์ สิมมาเคน  

8 นายเพ็ง มีแววแสง ส.อบต.หมู่ 4 เพ็ง มีแววแสง  

9 นางวรรณี วงศ์ศรี ส.อบต.หมู่ 4 วรรณี วงศ์ศรี  

10 นายสมพงษ์ ยานสงัด ส.อบต.หมู่ 5 สมพงษ์ ยานสงัด  

11 นายประมวล เกื้อสุข ส.อบต.หมู่ 5 ประมวล เกื้อสุข  

12 นายถวิล ดวงราช ส.อบต.หมู่ 6 ถวิล ดวงราช  

13 นายบุญกอง วันแสวง ส.อบต.หมู่ 6 บุญกอง วันแสวง  

14 นายชัยยนต์ ศรีดาเรือง ส.อบต.หมู่ 7 ชัยยนต์ ศรีดาเรือง  

15 นายสุเทพ ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ 7 สุเทพ ประเสริฐศรี  

16 นายสมพร พรมสี ส.อบต.หมู่ 8 สมพร พรมส ี  

17 นายสาคร ค าสอน ส.อบต.หมู่ 8 สาคร ค าสอน  

18 นายกฤษฏา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฏา วันแสวง  

19 นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 10 เจียม โฉมงาม  

20 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ 10 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  

21 นายประสาท  อุดมญาติ ปลัด อบต./เลขานุการสภา ประสาท  อุดมญาติ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายกอบต. แก้ว  ยิ่งวงค์  
2 นายค าพา  การะปังหา รองนายกอบต. ค าพา  การะปังหา  
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายกอบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
4 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานุการนายกอบต. จันทัย บัวใหญ่  
5 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. ลอราช  สารพัฒน์  
6 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผอ. กองช่าง ก าพล บุญไพโรจน์  
7 นายสัมฤทธิ์  ชนะภัย ผอ.กองคลัง สัมฤทธิ์  ชนะภัย  
8 นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง ผอ.กองการศึกษา อภิญญานุช บัวกิ่ง  
9 นางเฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  

 

ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  9 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  4 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เมื่อวันศุกร์ที่  22  พฤศจิกายน  2562  ขอให้
สมาชิกสภา  อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการ
แก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
 

 
 



3 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
3.1  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.(2561 – 2565 )  เปลี่ยนแปลง    
ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ประธานฯ  ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ทางเลขานุการสภา อบต.ป่าโมงได้ส าเนาส่งให้ทุกท่านแล้ว
ขอให้ทุกท่านดูไปพร้อมๆกันผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอ่านไปทีละหน้า
จากนั้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อ่านตั้งแต่หน้าแรกทีละหน้าจนจบ 

ประธานฯ มีท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ 
ที่ประชุมฯ ไม่มีท่านใดสงสัย 
ประธานฯ เมือ่ไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ  19 เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ - เสียง  
 

3.2  การพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ประธานฯ  ขอเชิญนายก อบต.ป่าโมง ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านด้วยทาง อบต.ป่าโมง  ได้ใช้

เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเก่ามานานหลายปีแล้วเกิดการช ารุด ซ่อมหลายครั้งแล้วแต่ก็
ช ารุดอีก การซ่อมไม่คุ้มค่าก็เลยขออนุมัติซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่  จ านวน  1  
เครื่อง  พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์อีกจ านวน  2  เครื่อง รายละเอียดให้ทาง รองปลัด.
อบต ชี้แจงต่อที่ประชุม 

รองปลัด อบต.ฯ เรียนท่านประธานสภา  อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านกระผมขอเรียนชี้แจง
รายละเอียดรายการขออนุมัติโอนดังนี้ 

 
โอนลด งบประมาณรวมทั้งสิ้น     125,200 บาท จ านวน  1 รายการ    ดังนี้ 
ส านักปลัด(โอนลด) 
งบบุคลากร 
เงินเดือน  ( ฝ่ายประจ า)   
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  2,451,840 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่าง ๆ   ได้แก่  ปลัด  อบต.   
รองปลัด อบต. , หัวหน้าส านักปลัด  , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน , 
นักทรัพยากรบุคคล , เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน   7   อัตรา   

 
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้    2,451,840   บาท   โอนลดครั้งที่แล้ว     -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว   864,200  บาท  โอนลดครั้งนี้  125,200      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย  1,462,440        บาท 

 
ข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ 3) พ.ศ.
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2543    ข้อ  27    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้  ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
โอนเพิ่ม งบประมาณรวมทั้งสิ้น  125,200 บาท จ านวน  3 รายการ    ดังนี้ 
ส านักปลัด(โอนเพ่ิม) 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซือ้เครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้   120,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว – ด า)  ความเร็ว  30  แผ่น
ต่อนาที   จ านวน   1   เครื่องๆละ  120,000  บาท   รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
2)เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 
3)เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้ 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   178      ล าดับที่    78    
(ส านักปลัด)  
ส านักปลัด(โอนเพ่ิม) 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED  ขาวด า(18  หน้า/นาที)   
ตั้งไว้   2,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า(18  หน้า/นาที)    
จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท   รายละเอียดดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   600 x 600   dpi   
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A4   ไม่น้อยกว่า   18   หน้าต่อนาที(ppm)  
-มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ  Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
ประจ าปี  พ.ศ.2562)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   173    ล าดับที่    27      
(ส านักปลัด)  
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้           -    บาท โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -     บาท โอนเพิ่มครั้งนี้  2,600    บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย     2,600       บาท 
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กองช่าง(โอนเพิ่ม) 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED  ขาวด า(18  หน้า/นาที)   
ตั้งไว้   2,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า(18  หน้า/นาที)   
จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท   รายละเอียดดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   600 x 600   dpi   
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A4   ไม่น้อยกว่า   18   หน้าต่อนาที(ppm)  
-มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ  Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ประจ าปี  
พ.ศ.2562)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    173    ล าดับที่     33       
(กองช่าง)  
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้           -    บาท      โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -    บาท        โอนเพิ่มครั้งนี้         2,600     

บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย     2,600       บาท 
 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ 19  เสียง 
 ไมอ่นุมัต ิ -  เสียง 
 

  3.3  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.2563  และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  (พ.ศ.2564) 

ประธาน เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น.แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.2554  
ข้อ  30  จึงหยุดพักประชุมชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหารและขอให้ทุกท่านเข้าประชุม
ต่อในเวลา  13.00 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประชุมต่อเวลา  13.00 น. 
ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  กระผมขอเรียนให้ที่ประชุม

ทราบว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.
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2547 หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม สมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายถวิล ดวงราช 
ส.อบต ม.6 เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านผมขอเสนอ 4 สมัย 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้เสนออีกจึงขอมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมปอง ประจญยุทธ 
ส.อบต ม.2 เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผมขอเสนอก าหนดวันประชุมและสมัยประชุมดังนี้ 
 สมัยที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 เริ่มวันที่ 10  มีนาคม  2563  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม  2563 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2563 เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  มีก าหนดไม่เกิน 

15 วัน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายบุญกอง  วันแสวง 
ส.อบต. ม.6 เรียนท่านประธานสภา อบต.กระผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ       

สมัยแรก   พ.ศ.2564  เดือนกุมภาพันธ์  2564 และก าหนดวันเริ่มประชุมวันที่           
10  กุมภาพันธ์  2564  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิด

ประชุม 
เลิกประชุม เวลา 14.50 น.                                                                                                                                                                      
 
 
 

                            (ลงชื่อ)  ประสาท  อุดมญาติ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาติ)  
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  ๒๕๖3  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2563  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


