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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที่  10  สิงหาคม  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.     - ลาป่วย 
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 นักวิเคราะห์นโยบายฯ เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  

10 นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน หัวหน้าส านักปลัด สุดาวรรณ หอมเงิน  
11 นายปฏิวัติ  รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิวัติ  รุ่งเรือง  

 
ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  10 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัยวิสามัญสมัยที่  1 

ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวัน  3  กรกฎาคม  2563  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ   
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ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.ป่าโมง ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าโมงทุกท่านกระผมขอชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อดังนี้ 
๑.  พ.ร.บ. สภาต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
- มาตรา  ๔๖(๒)  สภา  อบต.มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม 
- มาตรา  ๘๗  บัญญัติไว้โดยมีวาระส าคัญดังนี้ 

(๑)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  อบต.   ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติอบต.  
และจะเสนอได้ก็แต่ โดยนายก อบต.   ตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

(๒)  เมื่อสภา อบต. เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติและให้นายอ าเภอพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ 

(๓) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสภา อบต.ต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 

(๔) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติสมาชิกสภา อบต.จะแปรญัตติเพ่ิมเติม
รายการหรือจ านวนในรายการมิได้  แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัด
ทอนรายจ่าย  ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  
หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๔๓  ก าหนดว่า  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี ้
(๑)  หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒)  เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  ๔๔  วรรคท้าย  การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความในหมวด  ๔  ว่าด้วยงบประมาณ 

ประธานสภา อบตฯ ขอเชิญ  นายก อบต.ป่าโมง  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  ต่อสภา อบต.ป่าโมง 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงทุกท่านบัดนี้
ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น
ในโอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  ดังต่อไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  ณ วันที่  29  กรกฎาคม  2563  องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมงมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
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    ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารจ านวน  29,529,702.83  บาท 
    ๑.๑.๒  เงินสะสมจ านวน         8,572,989.91  บาท 
    ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน  11,700,610.50  บาท 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบลป่ า โมงประมาณการรายรับ ไว้ที่ 

31,000,000.00  บาท  ประมาณรายจ่าย  31,000,000.00  บาท  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2564  โดยแบ่งการ

บริหารออกเป็น  4  ด้านดังนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  ๑1,989,360  บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม  294,400 บาท

  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  ๕,457,454   บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม     425,๐๐๐   บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม      70,๐๐๐   บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม  1,576,870   บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม       62,500   บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม  ๒15,๐๐๐ บาท 

ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม    3,046,๐๐๐  บาท 
- แผนงานการเกษตร   ยอดรวม    80,๐๐๐   บาท 

ด้านการด าเนินการงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง    ยอดรวม 7,783,416    บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     31,000,000       บาท 
 รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2564  ที่ทาง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
ประธานฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ต่อที่ประชุมแล้วในล าดับต่อไปขอเชิญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้อธิบายระเบียบข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมงทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2554 

 ข้อ  ๔๗  ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
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 ข้อ  ๖๒  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญยกมือ 
นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง 
ส.อบต หมู่ที่ 10 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงกระผมได้พิจารณาข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  ที่ท่านประธานสภา อบต.  ได้ส าเนา
ส่งให้พิจารณาก่อนล่วงหน้าพบว่าในปีนี้พบว่าทางนายก  อบต.  ได้เสนอร่างงบประมาณ
ได้ครอบคลุมภารกิจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ตามสถานะการคลังที่มีอยู่ 
กระผมเห็นควรรับหลักการ 

นายพุก  วงค์ค าผุย  
รองประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก  กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับ 
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  หรือไม ่
ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองค าเสนอของนายพุก วงค์ค าผุย  รองประธานสภา อบต. 
ที่ประชุมฯ  มีมติรับรอง  ๘  เสียงประกอบด้วย 
   ๑.นายสมปอง  ประจญยุทธ ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
   ๒.นายประจักร  เรืองแสง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
   ๓.นางนวลจันทร์  สิมมาเคน ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 
   ๔.นางวรรณี  วงศ์ศรี  ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
   ๕.นายประมวล  เกื้อสุข  ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
   ๖.นายถวิล  ดวงราช  ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
   ๗.นายชัยยนต์ ศรีดาเรือง  ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 
   ๘.นายสาคร  ค าสอน  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  อบต.ป่าโมง  เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  หรือไม่  ท่านใดเห็นชอบให้รับ
หลักการขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุมฯ รับหลักการ  ๑๙  เสียง     
 ไม่รับหลักการ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภา อบต. ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า  มติที่ประชุมสภา อบต.ป่าโมง  มีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติ  อบต.ป่าโมง  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
โดยมีมติรับรอง  ๑๙  เสียง  เมื่อเวลา  ๑๑.00  น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ต่อไปก็จะเป็นการพิจาณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้
ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภา อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ข้อ  ๔๕  วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่  ๒  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
ข้อ  ๑๐๓(๑)  คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ  ๑๐๗  วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อและมีผู้
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ  ๑๑๕  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใดให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น  บัดนี้จะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายถวิล  ดวงราช  
ส.อบต. หมู่ที่  ๖ กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนห้าคน 
 
ที่ประชุม ผู้รับรองได้แก่    ๑.นายบุญกอง  วันแสวง ส.อบต.หมู่ที่  ๖ 
   ๒.นายสุเทพ  โฉมงาม ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุมฯ เห็นชอบ   ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา อบต. ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ป่าโมงมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖4  จ านวนห้าคน 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายบุญกอง บุญแสวง 
ส.อบต หมู่ที่ 6 เสนอ  นายเจียม  โฉมงาม  ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่  1 
 ผู้รับรอง 1.นายณรงค์ศักดิ์   จันทร์พวง  ส.อบต.หมู่ที่  10 
  2.นางหนูเวียง  ภาประจง   ส.อบต.หมู่ที่  1 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายเจียม  โฉมงาม  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ

คนที่  1 
นายถวิล  ดวงราช 
ส.อบต หมู่ที่ 6 เสนอ  นายสาคร  ค าสอน  ส.อบต. หมู่ที่ 8   เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2 
 ผู้รับรอง 1.นายสมปอง  ประจญยุทธ   ส.อบต.หมู่ที่  2 
  2.นายประจักร  เรืองแสง  ส.อบต.หมู่ที่  1 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
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ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายสาคร  ค าสอน  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่  2 

นางนวลจันทร์ สิมมาเคน 
ส.อบต หมู่ที่ 3 เสนอ  นายสุเทพ  โฉมงาม  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3 
 ผู้รับรอง 1.นายวรรณี  วงค์ศรี   ส.อบต.หมู่ที่  4 
  2.นายเพ็ง   มีแววแสง ส.อบต.หมู่ที่  4 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายสุเทพ  โฉมงาม  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ

คนที่  3 
นายสุเทพ  ประเสิร์ฐศรี 
ส.อบต หมู่ที่ 7 เสนอ  นายกฤษฎา  วันแสวง  ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  4 
 ผู้รับรอง 1.นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง    ส.อบต.หมู่ที่ 7  
  2.นายประมวล  เกื้อสุข  ส.อบต.หมู่ที่  5 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายกฤษฎา  วันแสวง  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปร

ญัตติคนที่  4 
นายสมพร  พรมศรี 
ส.อบต หมู่ที่ 8 เสนอ  นายสมพงษ์  ยานสงัด  ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  5 
 ผู้รับรอง 1.นายพุก  วงค์ค าผุย   ส.อบต.หมู่ที่  9 
  2.นายเจียม  โฉมงาม ส.อบต.หมู่ที่  10 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายสมพงษ์  ยานสงัด  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปร

ญัตติคนที่  5 
 เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.

๒๕๖4  ประกอบด้วย 
  ๑.นายเจียม  โฉมงาม  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๐ 
  ๒.นายสาคร  ค าสอน  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
  3.นายสุเทพ  โฉมงาม  ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
  4.นายกฤษฎา  วันแสวง  ส.อบต.หมู่ที่  ๙ 
  ๕.นายสมพงษ์  ยานสงัด  ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมงชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.ป่าโมง ทุกท่าน กระผมขอน าเรียนต่อที่
ประชุมว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔   

 ข้อ  ๔๙  ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
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คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ประธานสภา อบต. ร่างข้อบัญญัติที่สภา  อบต.  ลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็
ได้รับไปแล้ว  ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ  ควรก าหนดวันใด  
ระยะเวลาเท่าใดและเสนอได้ที่ไหน 

นายพุก  วงค์ค าผุย  
รองประธานสภา กระผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติวันที่  ๑1,12,13  สิงหาคม ๒๕๖3  

เวลา  ๐๘.๓๐  น.-๑๖.๓๐  น.  รวมระยะเวลา  ๒๔  ชั่วโมงโดยให้เสนอค าแปรญัตติได้
ที่ห้องส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประธานฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา อบต. ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง มีมติเห็นชอบ
ให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่  11,12,13  สิงหาคม  ๒๕๖3    รวมระยะเวลาเท่ากับ  
๒๔  ชั่วโมง  โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ห้องส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น. 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิก สภา อบต.ป่าโมง ทุกท่านกระผมขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกเพ่ือที่จะได้ด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้  เวลา  15.0๐  น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภา อบต.ป่าโมง 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานสภา อบต. เนื่องจากบัดนี้เวลา  ๑๒.๐๐  น.แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ  ๓๐  จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหารและขอให้ทุก
ท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประชุมต่อเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ประธานสภา อบต. ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงทราบว่าผมขอนัดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงนัดต่อไปคือ  สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  วาระที่  
๒  ขั้นแปรญัตติ   และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  วาระที่  ๓  ขั้นลงมติ  โดยขอนัดประชุมในวันศุกร์ที่  21  
สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  โดยขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ป่าโมง ทุก
ท่านทราบว่าผมขอนัดการประชุมนัดต่อไปโดยการแจ้งในที่ประชุม  โดยท่านใดอยู่ในที่
ประชุมในเวลานี้จะไม่ได้รับหนังสือ เชิญประชุมในนัดต่อไปอีก   ส่วนผู้ที่ลาประชุมและ
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ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเวลานี้  ผมจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือตามระเบียบที่ก าหนดฯ
ต่อไป  การแต่งกายเครื่องแบบสีกาก ี

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ประธาน ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านด้วย อบต.ป่าโมงมีความ

จ าเป็นที่จะเสนอญัตติเพ่ือขอโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เพ่ือปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ อบต.ป่าโมง และปรับปรุงส านักงาน อบต.ป่าโมง 
ส าหรับรายละเอียดให้รองปลัด อบต.ชี้แจง 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. และสภา อบต. ทุกท่านกระผมขอ
น าเรียนขี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563  ดังนี้ 

 โอนลดงบประมาณท้ังสิ้น  362,000  บาท  จ านวน  1  รายการดังนี้ 
 กองการศึกษา 
 งบบุคลากร 
 เงินเดือนฝ่ายประจ า 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน(ข้าราชการครู/พนักงานครู)  ตั้งไว้ 388,560  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครู/พนักงานครู ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 

2  อตัรา  ตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ของ อบต.ป่าโมง (กองการศึกษา) 
 งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้  388,560  บาท  โอนลดครั้งที่แล้ว  -  บาท 
 งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท  โอนลดครั้งที่แล้ว  -  บาท  
 คงเหลืองบประมาณถือจ่าย  26,560  บาท 
 ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ.

2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา  อบต.ป่าโมง  ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ดังนี้ 

 งบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 โอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 362,000  บาทจ านวน  2  รายการดังนี้ 
 กองช่าง(โอนเพิ่ม) 
 งบลงทุน 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ อบต.ป่าโมง  ตั้งไว้ 250,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ  อบต.ป่าโมง  รายละเอียดตามแบบ  อบต.

ป่าโมง  พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน  1  ป้าย   
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 2.โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต.ป่าโมง  ตั้งไว้ 112,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงส านักงาน  อบต.ป่าโมง  ดังนี้ 

 -ปรับปรุงห้องท างานประธานสภา อบต. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00  เมตร 
 -เปลี่ยนประตูอาคารส านักงานขนาดกว้าง 2.60 เมตร สูง 2.50  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนดจ านวน  1  

ป้าย 
 งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้  -  บาท  โอเพ่ิมเติมครั้งที่แล้ว  -  บาท 
 งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  362,000  บาท 
 คงเหลืองบประมาณถือจ่าย  362,000  บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติ  19  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก สภา อบต.ป่าโมง  ทุกท่านดิฉันขอน าเรียนให้ที่

ประชุมทราบว่าวันพุธที่  12  สิงหาคม  2563  ทางอ าเภอเดชอุดมได้แจ้งก าหนดการ
จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนี
พันปีหลวง ณ ศาลาหอประชุมอ าเภอเดชอุดม  ดังนี้ 

 เวลา  07.00  พิธีท าบุญตักบาตร 
 เวลา  17.30  พิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง 
 จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เสื้อสีฟ้ากางเกงด า) 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ ถ้าไมม่ีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอปิด

ประชุม 
เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 
 
  (ลงชื่อ) ประสาท  อุดมญาติ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายประสาท  อุดมญาติ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  2  
ประจ าปี  ๒๕๖3  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2563  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


