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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

วันอังคาร ที่  10  พฤศจิกายน  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 นายกฤษฏา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฏา วันแสวง  

18 นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 10 เจียม โฉมงาม  

19 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ 10 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  

20 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    ยิ่งวงค ์  
2 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายกอบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
3 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานกุารนายก อบต. จันทัย บัวใหญ่  
4 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. ลอราช  สารพัฒน์  
5 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผอ. กองช่าง ก าพล บุญไพโรจน์  
6 นายปฎิวัติ  รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฎิวัติ  รุ่งเรือง  
7 นางเฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย  
8 นายนนทวัฒน์  ค าผม นายช่างโยธา นนทวัฒน์  ค าผม  
9 นางพิศมัย    โฮลตัน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พิศมัย    โฮลตัน  

10 นายศุภณัฐ   ศรีเมือง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ศุภณัฐ   ศรีเมือง  
11 นายอภิสิทธิ์   ทินโนรส ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อภิสิทธิ์   ทินโนรส  

 

ผู้เข้าประชุม 20 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  3 
ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 21  สิงหาคม 2563  ขอให้สมาชิก
สภา  อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  18 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1  รายงานผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธาน ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงต่อที่

ประชุม โดยการอ่านไปทีละหน้า ขอให้ท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ได้
ดูไปด้วยกันตามท่ีดิฉันได้ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว  จากนั้นทางนักวิเคราะห์ได้อ่านตั้งแต่ต้น
จนจบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
3.2  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.(2561 – 2565 )                        
การเปลี่ยนแปลงแผน และการเพิ่มเติมแผน  

ประธาน ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงตามเอกสาร

ส าเนาที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว โดยการอ่านทีละหน้าให้ทุกท่านดูไปพร้อมกัน จากนั้น
นักวิเคราะห์ก็ได้อ่านทีละหน้าจนจบ  

ประธานฯ มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ 
มติที่ประชุมฯ   อนุมัต ิ    18  เสียง 

ไมอ่นุมัต ิ - เสียง  
3.3  การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ประธานฯ  ขอเชิญรองปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา  อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านกระผมขอน าเรียน

โครงการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 
กองช่าง(ข้อความเดิม) 
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (ซอยนาย
สุนทร – ถนนทางหลวงชนบท)   ตั้งไว้    25,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (ซอยนายสุนทร 
– ถนนทางหลวงชนบท) ดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 483  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 เมตร x 1.00 เมตร  1 แถว  รวม  4 ท่อน 
ข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   ข้อ  29   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น 
กองช่าง(ข้อความใหม่) 
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (ซอย
นายสุนทร – ถนนทางหลวงชนบท)  ตั้งไว้    25,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (ซอยนายสุนทร 
– ถนนทางหลวงชนบท) ดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 483  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 169.05 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 เมตร x 1.00 เมตร  1 แถว  รวม  4 ท่อน 

มติที่ประชุมฯ   อนุมัต ิ    18  เสียง 
ไม่อนุมัต ิ - เสียง 

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.  
 
 3.4  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  
ประธาน ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา  อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านกระผมขอน าเรียนชี้แจง

การขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณท้ังสิ้น   19,000  บาท   จ านวน  1 รายการ    ดังนี้ 
ส านักปลัด(โอนลด) 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน   ตั้งไว้      24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จ านวน   2  เครื่อง ๆ  ละ 
12,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 

2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5   แรงม้า 
3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ  26 นิ้ว 
4)รัศมีตดัหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  นิ้ว 
5)ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  1.50  ลิตร 
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้   24,000    บาท     โอนลดครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -     บาท      โอนลดครั้งนี้       19,000      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย     5,000  บาท 
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ข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ 3) พ.ศ.
2543    ข้อ 27    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้างที่ท าให้  ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณท้ังสิ้น   19,000  บาท จ านวน  1 รายการ    ดังนี้ 
ส านักปลัด(โอนเพ่ิม) 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
1.ค่าจัดซือ้เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   ตั้งไว้     19,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน   2  เครื่อง ๆ  ละ 9,500  
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
4)พร้อมใบมีด 
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้           -    บาท      โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว          -          บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว        -   บาท     โอนเพิ่มครั้งนี้        19,000      บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย 19,000  บาท 

 จึงน าเรียนเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุมฯ   อนุมัต ิ    18  เสียง 

ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
 

 3.5 การพิจารณาระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของ สภา อบต.ป่าโมง พ.ศ.2563 

ประธานฯ  ขอเชิญรองปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา  อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านกระผมขอน าเรียนชี้แจง 

โดยอ่านทีละข้อตามเอกสารที่ส าเนาส่งให้ทุกท่านแล้วขอให้ดูไปพร้อมกัน 
 จากนั้น รองปลัด อบต.ได้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ 
มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ    18  เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมขอน าเรียนสรุปยอด

การรับซื้อ-ขายขยะประจ าเดือนตุลาคม 2563  ดังนี้ 
  1.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่ 1 สมาชิกท้ังหมด 52 คน ขาย 29 คน จ านวนเงิน 893  บาท 

2.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่ 2 สมาชิกท้ังหมด 40 คน ขาย 10 คน จ านวนเงิน 349  บาท 
3.บ้านป่าโมงน้อยหมู่ที่ 3 สมาชิกท้ังหมด 25 คน ขาย 19 คน จ านวนเงิน 952  บาท 
4.บ้านป่าหวายหมู่ที่ 4 สมาชิกทั้งหมด 18 คน ขาย 13 คน จ านวนเงิน 503  บาท 
5.บ้านค ากลางหมู่ที่ 5 สมาชิกท้ังหมด 34 คน ขาย 9 คน จ านวนเงิน 354  บาท 
6.บ้านหนองย่ าเต่าหมู่ที่ 7 สมาชิกท้ังหมด 39 คน ขาย 17 คน จ านวนเงิน 801  บาท 
7.บ้านดอนพยอมหมู่ที่ 8 สมาชิกท้ังหมด 23 คน ขาย 16 คน จ านวนเงิน 457  บาท 
8.บ้านหนองผอุงหมู่ท่ี 9 สมาชิกท้ังหมด 2 คน ขาย 2 คน จ านวนเงิน 200  บาท 
9.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่ 10 สมาชิกทั้งหมด 55 คน ขาย 46 คน จ านวนเงิน 1,818  
บาท 
รวมสมาชิกทั้งหมด  288  คน  ขาย 161  คน จ านวนเงิน 6,327  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ อีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิดการ

ประชุม 
เลิกประชุม เวลา  14.55  น. 
 
 

  (ลงชื่อ)  ประสาท  อุดมญาติ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาติ)  
      ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ป่าโมง 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕๖4  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  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 
 
 
 

 

 

 

 


