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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖2  ครั้งที่  1 
------------------------------------------------------------------ 

 
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่ว นต าบลป่าโมงได้นัดประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2562  เพ่ือพิจารณาญัตติต่อไปนี้ 
 

1.ญัตติ  เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562  ครั้งที่  1 

 
 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่  1   เมื่อวันที่  
13  พฤษภาคม  2562 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรค  ๔  จึงประกาศรายงานประชุมที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (นายธงชัย  สวัสดิ์วร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2562   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 พรมสี  

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 นางสาวสุดาวรรณ  หอมเงิน หัวหน้าส านักปลัด สุดาวรรณ  หอมเงิน  
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 

ระเบียบวาระที่ 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต .ป่าโมง  สมัย สามัญสมัยที่  1 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทา นบันทึกรายงานการประชุม  ว่า จะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1)  การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  
ประธานฯ ขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต .และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน ตามที่ อบต .ป่าโมง ได้รับ

เรื่องร้ องทุกข์จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน ทั้ ง 10  หมู่บ้านว่าได้รับความ
เดือดร้อน เนื่องจากถนน เป็นหลุมเป็นบ่อช ารุดเสียหาย  น้ าท่วมขังไหลเข้าสู่ บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  การสัญจรไปมาล าบาก ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคและ
ทาง อบต.ป่าโมง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกา รออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 เพ่ือให้สภา อบต .ป่าโมง  ได้
พิจารณาอนุมัติดังนี ้

  
1.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2  ต าบลป่าโมง    ตั้งจ่ายไว้  
406,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล . บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2  
ต าบลป่าโมง พร้อมบ่อพัก   ตามรายละเอียดดังนี้ 
-วางท่อระบายน้ า คสล. Ø  0.30 X 1.00 เมตร (มอก.)พร้อมบ่อพัก  ยาว 297  เมตร 
-วางท่อระบายน้ า คสล. Ø  0.80 X 1.00 เมตร (มอก.) จ านวน  21  ท่อน  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด   
จ านวน  1  ป้าย)  
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมขยายไหล่ถนน คสล .บ้านป่าโมง (เส้น
ซอยถนนลาประวัติ)   หมู่ที่ 10 ต าบลป่าโมง  ตั้งจ่ายไว้  399,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมขยายไหล่ถนน คสล . บ้านป่าโมง 
(เส้นซอยถนนลาประวัติ)   หมู่ที่ 10  ขนาดภายใน 0.30 X 0.30  เมตร  ยาว  145   
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง) พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด   
จ านวน  1  ป้าย 
3.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบลป่าโมง  ตั้งจ่ายไว้ 
394,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าโมง ดังนี้ 
-วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø  3 นิ้ว ชั้น 8.5   ยาว 521  เมตร 
-วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø  2.5 นิ้ว  ชั้น 8.5   ยาว 1,504  เมตร  
-วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø  2 นิ้ว  ชั้น 8.5   ยาว  73  เมตร  
 (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย  หมู่ที่ 4 ต าบลป่าโมง (จาก
ศาลาประชาคม-ถนนทางหลวงหมายเลข 24) ตั้งจ่ายไว้ 364,800 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย  หมู่ที่ 4 ต าบลป่าโมง 
(จากศาลาประชาคม- ถนนทางหลวงหมายเลข 24)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 160 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  640 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก .213 – 2552.ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ ท .1-01กรมการ
ปกครอง  (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5 (เส้นหนองโน ) 
ต าบลป่าโมง ตั้งจ่ายไว้ 401,100 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5 (เส้นหนองโน ) 
ต าบล   ป่าโมง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. 
/ ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50  เมตรหรือตามสภาพ
ถนน  รายละเอียดตามแบบ ท .1-01กรมการปกครอง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 

  6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที ่6 ต าบลป่าโมง
   (บ้านโนนค้อ-ศพด.หนอง ผอุง) ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ต าบลป่าโมง  (บ้านโนน
ค้อ-ศพด.หนองผอุง )  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15  
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700 ตร .ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตร
หรือตามสภาพถนน  รายละเอียดตามแบบ ท .1-01กรมการปกครอง    (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7 ต าบลป่าโมง ต้ัง
จ่ายไว้    349,100 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่า หมู่ที่ 7 ต าบลป่าโมง 
ต าบลป่าโมง ดังนี้ 
สายที่ 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อประเสริฐ – ส านักสงฆ์  ผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 70 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
175  ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก .
213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หมู่ที่ 7 – บ้านโนนยาง ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร  ยาว 125 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  437.50 ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม . ตาม มอก .213  – 
2552.ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน  รายละเอียด 
ตามแบบ ท .1-01กรมการปกครอง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  
ป้าย) 
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8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9 ต าบลป่าโมง (สาย
บ้านนางสุภี – บ้านห่องค า) ตั้งจ่ายไว้ 339,700 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9 ต าบลป่าโมง 
(สายบ้านนางสุภี – บ้านห่องค า )   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 149 เมตร 
หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  596 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง
อัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก .213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   
0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ ท .1-01กรมการปกครอง 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 
9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบลป่าโมง    ตั้งจ่ายไว้  
355,100  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบล
ป่าโมง    ตามรายละเอียดดังนี้ 
สายที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูก รัง เส้นห้วยนางตุ้ม (นานางซ้อน )โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจร
ตามรายละเอียดดังนี้  
-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย  
-ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 960  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเบิกบาน โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจรตามรายละเอียด
ดังนี้  -ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรหรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 3  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองคูเวียง โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจรตาม
รายละเอียดดังนี้  
-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรหรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7  ต าบลป่าโมง (เส้นบ้านนาย
ประยงค์ –  มิยาซาว่า)    ตั้งจ่ายไว้  52,400  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7  ต าบลป่าโมง (เส้นบ้าน
นายประยงค์ –    มิยาซาว่า)  โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 403.20  ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 
11.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9  ต าบลป่าโมง     ตั้งจ่ายไว้  
59,100  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9 ต าบลป่าโมง        
ตามรายละเอียดดังนี้ 
สายที่ 1  ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายสุข –ทางเข้านานางถวิล  เอ้กา – นานางแดง  
รายละเอียดดังนี้  

   -วางท่อระบายน้ า คอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 X 1.00  เมตร  จ านวน  8  ท่อน 
-ลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 41.65  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
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-ลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2  ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนายทองค า – นานางนวลศรี  โดยลงลูกรังซ่อม
ผิวจราจรตามรายละเอียดดังนี้  
-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรหรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 252  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
12.โครงการขุดลอกร่องพยอม   บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ต าบลป่าโมง ตั้งจ่ายไว้   
470,900  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกร่องพยอม   บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ต าบลป่าโมง  สภาพเดิม 
กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ลึกเฉลี่ย  1.00  เมตร ขุดลอกใหม่รวม กว้าง  10.00 เมตร 
ลึก 3.00  เมตร ยาว  645 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  11,610  ลบ.ม. พร้อม
ตกแต่งคันคู   รายละเอียดตามแบบ อบต .ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ป้าย) 
 
 รวม  12  โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 3,991,800  บาท  จึงน าเรียนต่อ 
สภา อบต.ป่าโมง ได้พิจารณารายละเอียดได้ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว 
 

ประธานฯ  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ 19  เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 
ประธานฯ เนื่องจากบัดนี้  เวลา  12.00  น.  อาศัยอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2554  ข้อ  30  จึงหยุดพักการประชุมไว้
ชั่วคราว  เพื่อรับประทานอาหารและขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00  น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประชุมต่อ เวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด  อบต.ป่าโมง เรียนท่านประธานสภา อบต.กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
 1.โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภ อยิ้มเคลื่อนที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนบ้านโนนค้อ  หมู่ที่  5  บ้านค ากลาง ต าบลป่าโมง  เริ่มตั้งแต่
เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  จะมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  น างานบริการ
มาให้บริการประชาชน  ขอให้สมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในหมู่บ้านของท่านเข้ารับบริการดังกล่าว 

 2.ต าแหน่งก านันยอดเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย 
 (1)นายไชยวัฒน์  ศรีสว่าง  ก านันต าบลเมืองเดช อ.เดชอุดม 
 (2)นายสงวน  จุฬา  ก านันต าบลนาเยีย อ.นาเยีย 
 (3)นายทรงวิทย์  ค าม่ัน  ก านันต าบลห้วยยาง  อ.โขงเจียม 
 3.วันท าการตรวจเลือกทหาร  

- วันที่  3  เมษายน 2562  มี  7  ต าบล ได้แก่ ต.ทุ่งเทิง ต .ตบหู ต.โนนสมบูรณ์ ต .ท่า
โพธิ์ศรี ต.แก้ง ต.ค าครั่ง และ ต.นาเจริญ 
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-วันที่ 4 เมษายน 2562 มี 5 ต าบล ได้แก่ ต .กุดประทาย ต .สมสะอาด ต .โพนงาม ต .
บัวงาม และ ต.กลาง 
-วันที่ 5 เมษายน 2562 มี 4 ต าบล ได้แก่ ต.เมืองเดช ต.นากระแซง ต .นาส่วง และ ต .
ป่าโมง 
หลักฐานที่จะต้องน ามาแสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกฯ ดังนี้ 
 1.บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.ใบส าคัญ แบบ สด.9 
 3.หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ.สด.35) 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิด

ประชุม 
เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 
 
 
 

                            (ลงชื่อ)     ประสาท  อุดมญาติ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาต)ิ  

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ป่าโมง 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  ๒๕๖2  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2562  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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 
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(ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


