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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  

วันอังคาร ที่  10 สิงหาคม 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 วงค์ค าผุย รองประธานสภาอบต. พุก วงค์ค าผุย  

3 นางหนูเวียง ภาประจง ส.อบต.หมู่ 1 หนูเวียง ภาประจง  

4 นายประจักร์ 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 นายกฤษฎา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฎา วันแสวง  

18 นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 10 เจียม โฉมงาม  

19 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ 10 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  

20 นายประสาท  อุดมญาติ เลขานุการสภา อบต. ประสาท  อุดมญาติ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายก อบต. แก้ว  ยิ่งวงค์  
2 นายทองเสาร์ อินทนนท์ รองนายก อบต. ทองเสาร์ อินทนนท์  
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายก อบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
4 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานุการนายก อบต. 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 นางสุดาวรรณ  เรืองอร่าม หน.ส านักปลัด อบต. สุดาวรรณ  เรืองอร่าม  

10 นายปฏิวัติ รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิวัติ รุ่งเรือง  
11 นางสุพักตร์  เงินอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ สุพักตร์  เงินอนันต์  

 
ผู้เข้าประชุม 20 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 
 
 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภาอบต. ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้
เชิญประธานสภาอบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอให้สมาชิก
สภา อบต.ป่าโมง ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

 
ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติโดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  18 เสียง 

ไม่รับรอง – เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
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3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 

ประธานฯ  ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร อบต.

ป่าโมง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต่อสภาอบต.อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ป่าโมง จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึง สถานะคลัง ตลอดจนหลักการ และ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อปท.มีสถานะ 
  การเงินดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคารจ านวน 23,002,928.72 บาท 
   1.1.2 เงินสะสมจ านวน 55,923,004.05 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน 12,276,841.16 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 
0โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 4 โครงการ 
รวม 77,644.00 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 รายรับจริง จ านวน 28,946,904.12 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 51,630.39 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตจ านวน 15,889.90 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 136,155.84 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 170.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,142.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,750,774.99 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 13,991,141.00บาท 
    2.2เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 70,117.00บาท 
    2.3รายจ่ายจริงจ านวน 26,298,766.40 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง  จ านวน 7,145,518.00 บาท 
    งบบุคลากร จ านวน 10,261,643.97 บาท 
    งบด าเนินงาน จ านวน 4,019,084.43 บาท 
    งบลงทุน  จ านวน 3,154,700.00 บาท 
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    งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,687,820.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น จ านวน 30,000.00 บาท 

2.4รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 
70,117.00 บาท 
2.5มี ก ารจ่ า ย เ งิ นสะสม เ พ่ื อด า เนิ นการตามอ าน าจหน้ าที่ จ า นวน 
4,061,600.00 บาท 
2.6รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน 0.00 บาท 
2.7รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
   ผู้บริหาร อบต.ป่าโมง ประมาณการรายรับไว้ที่  30 ,000,000 บาท
ประมาณรายจ่ายไว้ที่ 30,000,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 11,180,240 บาท 
 -แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 145,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 -แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,360,492 บาท 
 -แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 305,000 บาท 
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 60,000 บาท 
 -แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 30,000 บาท 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 117,500 บาท 
 -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม 185,000 บาท 
ด้านเศรษฐกิจ 
 -แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 4,536,960 บาท 
 -แผนงานการเกษตร ยอดรวม 60,000 บาท 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 -แผนงานงบกลาง ยอดรวม 8,019,808 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 30,000,000 บาท 

   รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
   ที่ทางเลขาฯสภาอบต.ป่าโมง ได้ส าเนาส่งให้ทุกท่านแล้ว 
ประธานฯ  ตามท่ีท่านนายก อบต.ป่าโมง ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาแล้วในล าดับต่อไป 
   ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ได้อธิบายระเบียบข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาอบต. เ รี ยนท่ านประธานสภาอบต .  และสมาชิกสภาอบต .ทุกท่ าน  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 47 ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ
ที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจะอภิปรายห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ข้อ 62 เมื่อได้อภิปราย
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ไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น ขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 

ประธานฯ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญยกมือ 
นายสมปอง ประจญยุทธ เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
สอบต.หมู่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ท่านได้ส าเนาส่งให้พิจารณาก่อนล่วงหน้าพบว่าในปี

นี้ทางนายก อบต.ได้เสนอร่างงบประมาณได้ครอบคลุมภารกิจและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีตามสถานะการคลังที่มีอยู่ กระผมเห็นสมควรรับหลักการ 

นายพุก วงค์ค าผุย เรียนท่านประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก กระผมขอเสนอให้ปิดอภิปราย 
รองประธานสภา อบต. เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ 
ประธานฯ ขอผู้รับรองค าเสนอของนายพุก วงค์ค าผุย รองประธานสภา อบต. 
มติที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 18 เสียง 
 ไม่รับรอง - เสียง 
ประธานฯ ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ป่าโมงเรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ ถ้าท่านใดเห็นชอบให้รับ
หลักการขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุมฯ รับหลักการ 18 เสียง 
 ไม่รับหลักการ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาอบต.ป่าโมง มีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติ อบต.ป่าโมง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
มีมติรับหลักการ 18 เสียง เมื่อเวลา 11.20 น. 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ชี้แจงระเบียบ 
   ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบ 
เลขานุการสภาอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่2ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 ข้อ 103(1)คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน 

 ข้อ107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อและมีผู้
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 ข้อ109การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการคณะหนึ่ งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นๆ 
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 ข้อ115คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใดให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก าหนดเวลาการประชุม 

ประธานฯ ตามที่เลขานุการสภาอบต.ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอได้ 

นายถวิล ดวงราช กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนห้าคน 
ส.อบต.หมู่ 6 
ประธานฯ ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุมฯ ผู้รับรองได้แก่ 1.นายบุญกอง วันแสวง ส.อบต.หมู่ที่ 6 
           2.นายสุเทพ โฉมงาม ส.อบต. หมู่ที่ 2 
ประธานฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ  18 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสี่ยง 
ประธานฯ ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาอบต.ป่าโมงมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 5 คน 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
นายบุญกอง วันแสวง เสนอนายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ส.อบต. หมู่ 6 ผู้รับรอง  1.นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ที่ 10 
    2.นางหนูเวียง ภาประจง ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นายถวิล  ดวงราช เสนอนางหนูเวียง  ภาประจง ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ 6 ผู้รับรอง  1.นายสมปอง  ประจญยุทธ ส.อบต. หมู่ที่ 2 
    2.นายประจักร เรืองแสง ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นางนวลจันทร์ สิมมาเคน เสนอนายสุเทพ  โฉมงาม ส.อบต.หมู่ที่2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ส.อบต.หมู่ 3 ผู้รับรอง  1.นางวรรณี วงศ์ศรี ส.อบต. หมู่ที่ 4 
    2.นายเพ็ง  มีแววแสง ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายสุเทพ ประเสริฐศรี เสนอนายกฤษฎา วันแสวง ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ 7 ผู้รับรอง  1.นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง ส.อบต. หมู่ที่ 7 
    2.นายประมวล เกื้อสุข ส.อบต. หมู่ที่ 5  
นายสมพร พรมส ี  เสนอนายสมพงษ์ ยานสงัด ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ 8  ผู้รับรอง  1.นายพุก วงค์ค าผุย ส.อบต. หมู่ที่ 9 
    2.นายเจียม  โฉมงาม ส.อบต. หมู่ที่ 10 
ประธานฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม ่
ที่ประชุมฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมอีก 
ประธานฯ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
   1.นายเจียม โฉมงาม 
   2.นางหนูเวียง  ภาประจง 
   3.นายสุเทพ  โฉมงาม 
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   4.นายกฤษฎา วันแสวง 
   5.นายสมพงษ์ ยานสงัด 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ป่าโมงชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมาย 

เลขานุการสภาอบต. เ รี ย นท่ า นประธ าน สภ าอบต . กร ะผมขอน า เ รี ย นต่ อที่ ป ร ะชุ ม ว่ า ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 ข้อ49 ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานฯ ร่างข้อบัญญัติที่สภาอบต. ส่งมติรับหลักการแล้วนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับ
ไปแล้ว ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด 
ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายพุก วงค์ค าผุย กระผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 11,12,13 สิงหาคม พ.ศ. 
รองประธานฯ 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ที่ห้องส านักปลัดอบต.ป่าโมง รวมระยะเวลา 

24 ชั่วโมง 
ประธานฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ  18 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาอบต.ป่าโมง มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลา 

ยื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันที่ 11,12,13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องส านัก
ปลัดอบต.ป่าโมง ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
เลขานุการสภาอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต.กระผมขอนัดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก

เ พ่ือที่จะได้ด า เนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.ป่าโมง 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยงและขอให้ทุกท่าน
เข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
ประธานฯ ผมขอนัดประชุมสภาอบต.ป่าโมง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 20 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่2 ขั้นแปรญัตติและพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลง
มติ โดยขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ป่าโมงทุกท่านทราบว่าผมขอนัดการประชุมโดย
การแจ้งในที่ประชุม โดยท่านที่อยู่ในที่ประชุมในเวลานี้จะได้รับหนังสือเชิญประชุม ส่วน
ท่านที่ไม่อยู่ในที่ประชุมและลาประชุม ผมจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือตามระเบียบที่
ก าหนดต่อไป การแต่งกายเครื่องแบบสีกาก ี

 3.2การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานฯ ขอเชิญท่านนายกอบต.ชี้แจง 
นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต.ด้วยอบต.ป่าโมงมีความจ าเป็นที่จะเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ

โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ โต๊ะหมู่บูชา และ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อบต.ป่าโมง ส าหรับรายละเอียดให้รองปลัดอบต.
ชี้แจง 

รองปลัดอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต.กระผมน าเรียนชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   
โอนลดงบประมาณท้ังสิ้น 527,500 บาท จ านวน 2 รายการดังนี้ 

ส านักปลัดอบต. 
   งบด าเนินงาน 

-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตั้งไว้ 200,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 200,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของอปท. ตั้งไว้ 400,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 327,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 72,500 บาท ข้อกฎหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 หมวด4
ข้อ27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  
โอนไปตั้งรายการใหม่ 
ส านักปลัดอบต.งบลงทุน 
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับส านักงานจ านวน 1 เครื่องๆละ16 ,000 
บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาส่งให้ทุกท่านแล้ว 
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารส าเนาส่งให้ทุก
ท่านแล้ว 
กองการศึกษา 
งบลงทุน 
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับส านักงานจ านวน 1 เครื่องๆละ16 ,000 
บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาส่งให้ทุกท่านแล้ว 
-ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 7 หน้า 6 นิ้ว ยาว 75 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร กว้าง 60 
เซนติเมตร จ านวน 1 ชุดๆละ 3,000 บาท 
กองช่าง 
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งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว8.00
เมตร จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 485,000 บาทรายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาส่งให้
ทุกท่านแล้ว 

มติที่ประชุมฯ  อนุมัต ิ  18 เสียง 
   ไมอ่นุมัต ิ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี 
ประธานฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิด

การประชุม   
เลิกประชุม  เวลา 14:30 น. 

 

  (ลงชื่อ)    ประสาท อุดมญาติ      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายประสาท    อุดมญาติ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง    
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                 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  
ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๖4  เมือ่วันที่  20  สิงหาคม  2564  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม 
    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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


