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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ ที่  21  สิงหาคม  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. - ลาป่วย 
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 นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน หัวหน้าส านักปลัด สุดาวรรณ หอมเงิน  

10 นายปฏิวัติ  รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิวัติ รุ่งเรือง  
11 นางสาวเพียรพิศ  พรมศรี นักทรัพยากรบุคคล เพียรพิศ พรมศร ี  

 

ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  3 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 10  สิงหาคม 2563  ขอให้สมาชิก
สภา  อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธาน ขอเรียนเชิญนายเจียม  โฉมงาม  ประธานคณะกรรมการการแปรญัตติข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานผลการรับค าแปรญัตติ
และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 

นายเจียม  โฉมงาม เรียนท่านประธานสภา อบต.ป่าโมง  ตามคณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดรับค าแปรญัตติ
ประธานคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่  11,12,13  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.           
แปรญัตติฯ  รวมระยะเวลา   ๒๔  ชั่วโมง  โดยให้เสนอค าแปรญัตติ  ได้ที่ห้องส านักงานปลัด  อบต.  
   ผลปรากฏว่าใน 

ช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯแต่อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้
ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  ตามร่างเดิม 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต. ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่ 

๑.  พ.ร.บ. สภาต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ

จ านวนในรายการมิได้  แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย  ซึ่ง
มิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินท่ีก าหนดให้จ่าย
ตามกฎหมาย 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  ๒  ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

- ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติและคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯและไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใดๆ 

- จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเรื่อง งบประมาณ



4 
 

 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  ที่นายก  อบต.เสนอโดยไม่มีการ
แปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระท่ี  ๒  นี้ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี  ๓  ต่อไป 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ  ๑๙  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ สรุปสภา  อบต.ป่าโมง  เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ อบต.ป่าโมง เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  ที่นายก  อบต.เสนอโดยไม่มีการแปรญัตติ
ใดๆและผ่านวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตต ิ

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๒  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖4  วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา  อบต.  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภา อบต. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  ๓  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  ผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี  ๓  นี้หรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอขอมติอภิปราย 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการขอให้มีการอภิปรายในวาระที่  ๓  นี้  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าสภา อบต.   

ป่าโมงเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  หรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทราบว่าสภา  อบต.ป่าโมง  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมงเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖4    เมื่อเวลา  11.55  น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา  ๑๒.๐๐  น.  แล้ว  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ  ๓๐  จึงหยุดพักประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารและขอให้ทุกท่าน
เข้าประชุมต่อในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ประชุมต่อเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
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 3.3  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาชี้แจงต่อที่ประชุม 
ผู้อ านวยการกอง 
การศึกษา เรียนท่านประธานสภา อบต. ดิฉันขอความเห็นชอบจากสภา อบต. เรื่องการแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ป่าโมง  ได้แก่ 

 1.นายพุก  วงค์ค าผุย 
 2.นายประจักร  เรืองแสง 
ที่ประชุม ทราบและเห็นชอบ  19  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
  3.4  การรายงานการบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านการจัดบริการสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบ่งเป็น  7  ด้าน  
21  ภารกิจ 213 ตัวชี้วัดส าหรับรายละเอียดดิฉันจะอ่านไปทีละด้านภารกิจและตัวชี้วัด
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูไปพร้อมกันจากนั้นหัวหน้าส านักปลัด อบต.ได้อ่านจนครบทุก
ด้าน ภารกิจและตัวชี้วัด 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ 
หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านดิฉันขอสรุปรายการเก็บเงินกองทุน

ฌาปกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุต าบลป่าโมง  ดังนี้ ( ณ วันที่  3  สิงหาคม  2563) 
 1.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่  1  ช าระล่วงหน้าศพที่  169 – 173  วันที่   24 กรกฎาคม  

2563  เป็นเงิน  5,100  บาท  สมาชิก  55  คน สมัครใหม่ 4  ราย 
 2.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่  2  ช าระล่วงหน้าศพที่ 169 – 173  วันที่   24 กรกฎาคม  

2563  เป็นเงิน 5,400  บาท  สมาชิก  52  คน 
 3.บ้านป่าโมงน้อยหมู่ที่  3  ช าระล่วงหน้า  ศพที่ 164 -168 วันที่ 13  มีนาคม  

2563  200  บาท ,24 เมษายน 2563 1,000  บาท,10  มิถุนายน  2563  900 
บาท ,25  มิถุนายน 2563  3,200  บาท , 3 กรกฎาคม 2563  1,100  จ านวน
สมาชิก  61  คน 

 4.บ้าป่าหวายหมู่ที่  4  ช าระล่วงหน้าศพที่ 169-173  วันที่  20  กรกฎาคม  2563  
เป็นเงิน  4,900  บาท  วันที่  29 กรกฎาคม  2563  เป็นเงิน  400  บาท  สมาชิก  
52  คน  ตาย  1  คน 

  5.บ้านค ากลางหมู่ที่  5  ช าระล่วงหน้าศพที่  169-173  วันที่  3 กรกฎาคม  2563  
เป็นเงิน  4,800  บาท   จ านวนสมาชิก  48  คน 

 6.บ้านโนนค้อหมู่ที่  6  ช าระล่วงหน้าศพที่  169 – 173  วันที่  3 กรกฎาคม  2563  
จ านวน เงิน  2,400  บาท  จ านวน สมาชิก  24  คน 
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 7.บ้านหนองย่ าเต่าหมู่ที่  7  ช าระล่วงหน้าศพที่  169 – 173  วันที่ 8 กรกฎาคม  
2563  จ านวน  3,600  บาท  จ านวนสมาชิก  36  คน 

 8.บ้านดอนพะยอมหมู่ที่  8  ช าระล่วงหน้าศพที่  169 – 173  วันที่  3  กรกฎาคม  
2563  จ านวนเงิน  2,200  บาท  จ านวนสมาชิก  22  คน 

 9.บ้านหนองผอุง  หมู่ที่  9  ช าระล่วงหน้าศพที่  169-173  วันที่  3  กรกฎาคม  
2563  จ านวนเงิน  3,300  บาท  จ านวนสมาชิก  33  คน 

 10.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่  10  ช าระล่วงหน้าศพที่ 169 -173  วันที่ 15 กรกฎาคม  
2563  จ านวนเงิน  3,400  บาท  จ านวนสมาชิก  40  คน 

 รวมทั้งหมด  425  ราย 
ที่ประชุม รับทราบ 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานและสมาชิก สภา อบต. ทุกท่านกระผมขอแจ้งให้ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทราบว่าทาง อบต.ป่าโมงจะเปิดรับ
สมัครสมาชิกกองทุนวันละบาทในเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  อยากให้สมัครกันเยอะๆ
ผมว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการออมถ้าเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะมีเงินช่วยเหลือ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผมขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา  15.00  น. 

                            (ลงชื่อ)  ประสาท  อุดมญาติ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาติ)  
      ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ป่าโมง 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  4  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  ๒๕๖3  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  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 
 
 


