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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

วันพุธ ที่  10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
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 พรมสี  

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  

 

 

 

 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายกอบต. แก้ว  ยิ่งวงค์  
2 นายทองเสาร์ อินทนนท์ รองนายกอบต. ทองเสาร์ อินทนนท์  
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายกอบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
4 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานุการนายกอบต. จันทัย บัวใหญ่  
5 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. ลอราช  สารพัฒน์  
6 นายสัมฤทธิ์  ชนะภัย ผอ.กองคลัง สัมฤทธิ์  ชนะภัย  
7 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผอ.กองช่าง ก าพล บุญไพโรจน์  
8 นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง ผอ.กองการศึกษา อภิญญานุช บัวกิ่ง  
9 นางสางสุดาวรรณ หอมเงิน หน.ส านักปลัด อบต. สุดาวรรณ หอมเงิน  

10 นางเฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  
11 นายบุญชม วงทองนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บุญชม วงทองนิล  
12 นายปฏิวัติ รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิวัติ รุ่งเรือง  

 
ผู้เข้าประชุม 20 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 
 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภาอบต. ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภาอบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  4 

ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

 
ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  18 เสียง 

ไม่รับรอง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
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3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.(2561 – 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

ประธานฯ  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันขอน าเรียนรายละเอียด

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าโมง (เส้น
บ้านแม่ตุ๋ย  อนุคง ถึงร่องเหล่า)  งบประมาณ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1  ต าบลป่าโมง (เส้นบ้านแม่ตุ๋ย  อนุคง 
ถึงร่องเหล่า ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 524  ตร.ม.  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / 
ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพ
ถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน  
1  ป้าย)   
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าโมงใหญ ่หมู่ที่ 2  ต าบลป่าโมง ตั้งจ่ายไว้ 
153,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2  
ต าบลป่าโมง ดังนี้ 
สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3 ถึงห้วยนางตุ้ม  ตามรายละเอียดดังนี้  
-ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว60 เมตรสูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.และปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง 
-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 725  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตร.ม.และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 406 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 เมตร x 1.00 เมตร 1 แถว รวม  7 ท่อน 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 เมตร x 1.00 เมตร 1 แถว รวม 1 ท่อน 
สายที่  2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าโมง (วัดป่ า) ถึงห้วยแดง ตาม
รายละเอียดดังนี้  
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 291.20 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 155.40 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 157.50 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่าโมงพร้อม
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 
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3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลป่าโมง 
(ซอยเกษมสุข) ตั้งจ่ายไว้  469,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3  ต าบลป่าโมง (ซอยเกษมสุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 250ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
 พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน  1  ป้าย 
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ต าบลป่าโมง ตั้งจ่ายไว้  
291,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหวายหมู่ที่ 4 ดังนี้ 
สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกบ้านป่าหวาย (เส้นหลังวัดป่าหวาย) ตามรายละเอียด
ดังนี้  
-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397.60 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่2ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากสาย24ถึงนานายเล บุญถมตามรายละเอียด
ดังนี้  
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252  
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว535 เมตร หนาเฉลี่ย0.10เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,337.50 ตร.ม.และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
187.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 474  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,422 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 199.08 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 4 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,077.50 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
570.85 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) 
บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5 – บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 4 ซม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ 
300,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ต าบลป่าโมง (จาก
บ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร 
หนา 0.15  เมตรหรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม งบประมาณ 300,000 บาท 
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7.โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ าร่องดวน บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7 ต าบลป่า
โมง ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน  งบประมาณ 159,000 บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่า (หน้าบ้านนายประยงค์ – 
นานายประยุทธ์)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 52 เมตร หนา 0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  208 ตร.ม  งบประมาณ  118,000  บาท  
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7 (หน้า
บ้านนางนิยม) ต าบลป่า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 7 เมตร หนา 0.15  
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  28 งบประมาณ   21,500  บาท  
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ต าบลป่าโมง 
(จากบ้านดอนพะยอม – บ้านค ากลาง)   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 131 
เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  524 ตร.ม  งบประมาณ   300,000  
บาท 
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) 
บ้านหนองผอุง (จากเส้นกลางบ้านไปนานางหนูพิน  งบประมาณ  300,000 บาท  
12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ต าบลป่า
โมง  ขนาดภายใน 0.30 X 0.30  เมตร  ยาว  61   เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีต  
โมง  งบประมาณ  246,600 บาท  
13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ต าบลป่าโมง (จากนา
นายพิศ  กลิ่นหอม ถึงห้วยนางตุ้ม)  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.และ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  336 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย งบประมาณ   
44,800  บาท 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 18 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 

3.2 การพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

ประธานฯ  ขอเชิญรองปลัดอบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม  
 
รองปลัดอบต.    เ รี ยนท่ านประทานสภาอบต . และสมาชิ กสภาอบต . ทุ กท่ านตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. พศ.2552 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 
2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินคืน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้รับซ้ าซ้อนกับกรณีผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยบ านาญพิเศษ หรือเงิน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน จากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และให้ อปท.เรียก
คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบดังกล่าว และทาง อบต.ป่าโมง ได้เรียกคืนจาก
นายสุวรรณ แพงดี จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม – กันยายน 2563
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จ านวนเงิน 6,300 บาทซึ่งทางนายสุวรรณ แพงดี ได้รับเงินจากส านักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเขตอุบลฯ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 หมวด 9 การถอนเงินรายรับ ข้อ95(1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนเงินคืน
เงินรายรับที่น าส่งเป็นรายรับแล้ว และข้อ96(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่
รับรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ อปท. จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้น าส่งเข้าบัญชีน าฝากธนาคารของ 
กรมบัญชีกลางที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย ตามหนังสือด่วนที่สุ ด ที่ กค 0402.2/ว
148 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 18 เสียง 
   ไม่อนุมัติ – เสียง 

3.3 การรายงานงบรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 

ประธานฯ  ขอเชิญ ผอ.กองคลังชี้แจงต่อท่ีประชุม 
 
ผอ.กองคลัง  เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ส าหรับเอกสารแถลงงบ

รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 กระผมได้ส าเนาให้กับทุกท่านแล้วจะอ่านทีละหน้าขอให้ทุกท่าน 
ตรวจสอบดูไปพร้อมๆกันจากนั้น ผอ.กองคลังได้อ่านทีละหน้าจนจบ 

 
ประธานฯ  มีท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ 
 
ทีป่ระชุมฯ  ไม่มีท่านใดสงสัยและสอบถาม 
 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอให้ทุกท่านเข้า
ประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

 
ทีป่ระชุมฯ  รับทราบ 
 
ประชุมต่อเวลา   13.00 น. 
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   3.4 การก าหนดสมัยประชุมสภาอบต. ป่าโมง สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
   วันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) 
ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 
นายถวิล ดวงราช กระผมขอเสนอ 4 สมัย 
ส.อบต.หมู่6 
 
ประธานฯ  มีท่านใดเสนออีกหรือไม ่
 
ที่ประชุมฯ  ไม่มีท่านใดเสนออีก 
 
ประธานฯ  เป็นอันว่าสภา อบต.ป่าโมง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 
   จ านวน 4 สมัย 
นายสมปอง ประจญยุทธ กระผมขอเสนอก าหนด สมัยประชุม และวันที่เริ่มประชุมดังนี้ 
ส.อบต.หมู่2 
  -สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ไม่เกิน 15 วัน 
  -สมัยที่ 2 เดือนมิถุนายน เริ่มประชุมวันที่ 10 มิถุนายนไม่เกิน 15 วัน 
  -สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม เริ่มประชุมวันที่ 10 สิงหาคมไม่เกิน 15 วัน 
  -สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน เริ่มประชุมวันที่ 10 พฤศจิกายนไม่เกิน 15 วัน 
 
มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ 18 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 
นายพุก วงค์ค าผุย รองประธานสภาอบต. กระผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.

2565 เดือนกุมภาพันธ์ เป็นสมัยแรกเริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

   -ไม่มี 

ประธานฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ จึงกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 

  (ลงชื่อ)  ประสาท อุดมญาติ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายประสาท    อุดมญาติ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง    
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                     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖4  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


