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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่  13  มีนาคม  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. 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 นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง ผอ.กองการศึกษา อภิญญานุช บัวกิ่ง  
9 นางสาวสิริจิตร  วงศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได ้
สิริจิตร  วงศรี  

 
ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  9 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 เมือ่ได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  1 

ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2563  ขอให้สมาชิก
สภา  อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

3.1  การพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ประธานฯ  ขอให้ นายก อบต.ป่าโมง ชี้แจงต่อที่ประชุม 
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นายก อบต.ป่าโมง เรียนท่านประธาน  สภา.อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ตามที่  อบต.ป่าโมง  
ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนทั้ง  10  หมู่บ้านว่าได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจาก
ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาล าบาก  และปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน    ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  
จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

ประธานฯ ขอให้ทางเลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุม 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา และ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านกระผมขอน าเรียนชี้แจงดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561  
ดังนี้  
ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น  ภายไต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้  
  (1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมายก าหนด  
  (2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (3)ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้    จ านวน  6,274,389.91  บาท 
ขอจ่ายขาด   จ านวน  3,976,500.00  บาท 
คงเหลือ    จ านวน  2,297,889.91  บาท 

 ส าหรับรายละเอียดให้ทางรองปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก สภา.อบต.  ทุกท่านกระผมขอขี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(1)ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       จ านวน    3,849,800
 บาท 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบล  
ป่าโมง (ซอยอุดมสุข)    งบประมาณ  398,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบลป่าโมง (ซอยอุดมสุข) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
702 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.
213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  
ป้าย)   

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2 ต าบลป่า
โมง (ซอยสุขสามัคคี)    งบประมาณ  411,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2 ต าบลป่าโมง (ซอยสุขสามัคคี)ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
720 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.
213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  
ป้าย)  

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบล
ป่าโมง (ซอยร่องแดงตอนล่าง) งบประมาณ  273,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบลป่าโมง (ซอยร่องแดงตอนล่าง)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 160 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  480 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  
ป้าย)  

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4  
ต าบลป่าโมง(จากถนนหมายเลข 24 – บ้านนายสมศักดิ์  ชินป่า) งบประมาณ  
400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บ้านป่าหวาย 
หมู่ที่ 4  ต าบลป่าโมง(จากถนนหมายเลข 24 – บ้านนายสมศักดิ์  ชินป่า)  ขนาดภายใน 
0.30 X 0.30  เมตร  ยาว  162   เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง) พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม)  
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5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่า
โมง (เส้นอนามัย) งบประมาณ   368,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (เส้นอนามัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 161.50 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  646 ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง  (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย)  

6.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (ร่องมัน
เหลือง) งบประมาณ389,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านค ากลาง  
หมู่ที่ 5  ต าบลป่าโมง (ร่องมันเหลือง) ขนาด1.80 X 1.80 เมตร  ยาว 7.20 เมตร (2 
ช่อง) รายละเอียดตามแบบ กรมทางหลวงชนบท  (พร้อมป้าย โครงการตามแบบ
ก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6 ต าบลป่าโมง 
(สายบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง) งบประมาณ   399,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6  ต าบลป่าโมง (สายบ้านโนนค้อ 
– 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.ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50  เมตรหรือตาม
สภาพถนน  รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ป้าย)  

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7  ต าบล
ป่าโมง  งบประมาณ398,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7  ต าบลป่าโมง ดังนี้ 

สายที่ 1 จากบ้านหนองย่ าเต่า – ส านักสงฆ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 60.00  เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  240 ตร.ม  โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน  

สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 – บ้านโนนยาง  ต าบลสระสมิง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  175 ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน  

สายที่ 3 จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ – นานายประศาสตร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 71.00  เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  284 ตร.ม  โดยใช้
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คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน  

รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  
จ านวน  1  ป้าย)  

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ต าบล
ป่าโมง (จากบ้านดอนพยอม – บ้านค ากลาง) งบประมาณ  399,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ต าบลป่าโมง (จาก
บ้านดอนพยอม – บ้านค ากลาง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  175 เมตร 
หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700  ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง
อัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50  
เมตรหรือตามสภาพถนน  รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย)  

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 
ต าบลป่าโมง งบประมาณ413,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด  บ้านป่าโมง    หมู่ที่ 10  ขนาดภายใน 0.30 X 0.30  เมตร  ยาว  167   
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง) พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  
1  ป้าย  
(2)ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  126,700บาท 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3 ต าบลป่าโมง  
งบประมาณ  126,700  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านป่า
โมงน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลป่าโมง ดังนี้ 

สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ซอยนานายเกรียงไกร   อรุณเรือง) ตาม
รายละเอียดดังนี้  

-เสริมดินคันทาง กว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ยาว 
630.00  เมตร สูงเฉลี่ย  0.30  เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 926 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 

-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 

-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด ศก.0.40 x 1.00  เมตร จ านวน  3 จุดๆละ 
5 ท่อน รวมเป็น  15  ท่อน 

สายที่ 2  ซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นวัดป่า) ตามรายละเอียดดังนี้  
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
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-เปลี่ยนท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาด ศก.0.40 x 1.00  เมตร   1 จุด จ านวน  
2  ท่อน 

 (พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 
สรุป 

  จ านวน   11  โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,976,500  บาท  
มติที่ประชุมฯ   อนุมัต ิ   19  เสียง 

ไมอ่นุมัติ  - เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
3.2  การพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ประธานฯ  ขอเชิญนายก อบต.ป่าโมง ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ตามที่ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ของ อบต.ป่าโมงได้ตั้งจ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนพยอม หมู่ที่  8  ต.ป่าโมง ตั้งไว้  
จ านวน  270,000  บาท  ต่อมาทางหมู่บ้านเดือดร้อนถนนผ่านร่องดอนพยอมขาดจึง
ขอโอนเปลี่ยนแปลงมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่องดินพยอมแทนจ านวน  
270,000  บาท  รายละเอียดให้ทาง ผอ.กองช่างชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการสภา อบต. ระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุม 
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
 ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ 3) พ.ศ.2543ข้อ  27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านกระผมขอเรียนชี้แจง
รายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 

  โอนลด งบประมาณรวมทั้งสิ้น     270,000 บาท จ านวน 1รายการ    ดังนี้ 
  รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8   

ต าบลป่าโมง  (จากบ้านดอนพยอม – บ้านค ากลาง)  ตั้งไว้  270,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ต าบลป่าโมง 
(จากบ้านดอนพยอม – บ้านค ากลาง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 118.50 
เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  474 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  ( พ ร้ อ ม
ป้ายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ป้าย) 
โอนเพิม่ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  270,000  บาท จ านวน    1 รายการ    ดังนี้ 
รายการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่องดอนพยอม หมู่ที่ 8  
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จ านวน  270,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่อง       
ดอนพยอม  ขนาดกว้าง  2.10 X  1.8  เมตร  ยาว  7.20 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ท่อลอดเหลี่ยม  คสล.(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1  ป้าย) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  19  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  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. 
 

  3.3  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  1  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ประธานฯ ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต. ตามที่ อบต.ป่าโมง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  

เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในการนี้ อบต.ป่าโมง มีความ
จ าเป็นที่ตะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  904 
วปร.  และกระทรวงมหาดไทย  จึงขอความเห็นชอบสภา อบต. เพ่ิมเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้ 

 1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  วัตถุประสงค์เพ่ิมเพ่ิมเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้บุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน  50  คน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563, 2564  และ 2565  ปี ละ  
170,000  บาท  โดยใช้งบประมาณ จาก อบต. 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต. ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ ดังนี้ 
 1.ทางดิฉันจะออกเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับภาษที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอให้ท่านและ

ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย  ซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมไว้คือ  โฉนด,นส.3.
ก,สปก.  ถ้าเป็นที่ว่างเปล่าใช้ประโยชน์อะไรจากที่ดินและเก็บภาษีบ้านด้วย  จะแจ้ง
วันที่จะออกอีกครั้งหนึ่ง 
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 3.ตลาดจะเหมือนเทศบาล  คือ  ถ้าเปลี่ยนมือล็อคที่ขายของเสียค่าเปลี่ยน  100 บาท  
ค่าเช่า  100  บาท  รวมเป็น  200  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิด

ประชุม 
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.                                                                                                                                                                      
 
 
 

                            (ลงชื่อ)  ประสาท  อุดมญาติ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาติ)  
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่  1  ครั้งที่  

1  ประจ าปี  ๒๕๖3  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2563  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 
 


