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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่  3  กรกฎาคม  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 นางเฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายฯ เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  

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

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  2 

ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563  ขอให้สมาชิก
สภา  อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
ประจ าปี  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  ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  
เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน  จึงต้องจัดท าแผนท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 1.เพ่ือใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและการจ่ายจากเงินสะสม 

  2.เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 ส าหรับรายละเอียดกระผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเรียนชี้แจงต่อที่

ประชุม 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านส าหรับร่างแผนดิฉันได้ส าเนา

ส่งให้ทุกท่านแล้ว ต่อไปก็จะอ่านทีละหน้า  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูไปพร้อมๆกัน จากนั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ 

ประธานฯ มีท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดสงสัยและสอบถาม 
ประธานฯ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยและสอบถามผมขอมติโดยการยกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบ  19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสีง 
 
 3.2  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2 ประจ าปี  พ.ศ.2563 
ประธานฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  เนื่องจากการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน อบต.ป่าโมง  จึงต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  
รายละเอียดขอให้ทางนักวิเคราะห์นโยบานและแผนได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2  ดิฉันได้ส่งส าเนาให้ทุกท่านแล้ว ต่อไปก็จะ
ได้อ่านไปทีละหน้าขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูไปพร้อมกัน  จากนั้น ทางนักวิเคราะห์ฯได้อ่าน
ตั้งแต่หน้าแรกจนจบ 

ประธานฯ มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใด  สงสัยในประเด็นใดหรือไม่สอบถามได้ถ้าไม่มีผมก็จะขอ
มต ิ

ที่ประชุมฯ ไม่มีท่านใดสงสัยและสอบถาม 
ประธานฯ  ผมขอมติเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
ประธานฯ สรุปสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง มีมติให้ความเห็นชอบทั้ง  3.1  และ  3.2   
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ประธานฯ เนื่องจากขณะนี้เวลา  12.00  น.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.
2554  ข้อ  30  จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหารและขอให้ทุก
ท่านเข้าประชุมพร้อมกันเวลา 13.00 น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
รองปลัด อบต. เรียนท่านสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านกระผมขอสรุปรายการเก็บ

เงินกองทุน ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุต าบลป่าโมง  ณ  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.
2563  ดังนี้ 

 1.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่  1  ช าระล่วงหน้าศพที่  164 – 168  วันที่   9  เมษายน  
2563  เป็นเงิน  5,000  บาท  สมาชิก  51  คน 

 2.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่  2  ช าระล่วงหน้าศพที่ 164 -168  วันที่  16  มีนาคม  
2563  เป็นเงิน 5,100  บาท  สมาชิก  52  คน 

   -ค้างส่ง  ศพที่ 144-148 = 300  บาท 
   -ค้างส่ง ศพที่  149  - 153 = 100  บาท 
   -ค้างส่ง  ศพที่  154 – 158 = 700  บาท 
   -ค้างส่ง  ศพที่ 159 – 163 = 500  บาท 
   -ค้างส่ง  ศพที่  164  - 168 = 900  บาท 
 3.บ้านป่าโมงน้อยหมู่ที่  3  ช าระล่วงหน้า  ศพที่ 164-168 เป็นเงิน  5,300  บาท  

จ านวนสมาชิก  60  คน 
 4.บ้าป่าหวายหมู่ที่  4  ช าระล่วงหน้าศพที่ 164-168  วันที่  29  เมษายน  2563  

เป็นเงิน  4,900  บาท  วันที่  14  พฤษภาคม  2563  เป็นเงิน  400  บาท  สมาชิก  
53  คน 

  5.บ้านค ากลางหมู่ที่  5  ช าระล่วงหน้าศพที่  149 – 168  วันที่  29  เมษายน  
2563  เป็นเงิน  6,600  บาท   จ านวนสมาชิก  65  คน 

 6.บ้านโนนค้อหมู่ที่  6  ช าระล่วงหน้าศพที่  164 – 168  วันที่  19  มีนาคม  2563  
จ านวน เงิน  2,400  บาท  จ านวน สมาชิก  24  คน 

 7.บ้านหนองย่ าเต่าหมู่ที่  7  ช าระล่วงหน้าศพที่  164 – 168  วันที่ 17  มีนาคม  
2563  จ านวน  3,600  บาท  จ านวนสมาชิก  36  คน 

 8.บ้านดอนพะยอมหมู่ที่  8  ช าระล่วงหน้าศพที่  164 – 168  วันที่  24  กุมภาพันธ์  
2563  จ านวนเงิน  2,200  บาท  จ านวนสมาชิก  24  คน 

 9.บ้านหนองผอุง  หมู่ที่  9  ช าระล่วงหน้าศพที่  164-168  วันที่  20  กุมภาพันธ์  
2563  จ านวนเงิน  3,300  บาท  จ านวนสมาชิก  33  คน 

 10.บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่  10  ช าระล่วงหน้าศพที่ 164 -168  วันที่ 24  มีนาคม  
2563  จ านวนเงิน  3,400  บาท  จ านวนสมาชิก  40  คน 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก สภา อบต.ป่าโมง  ทุกท่านดิฉันขอแจ้งเรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

 1.คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่  ประกอบด้วย 
   -  นายบุญส่ง  พัตรา    ประธานคณะกรรมการ 
   ส่วนกรรมการรอการแต่งตั้ง 
 2.คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง  ประกอบด้วย 
   -  นายเส็ง  แสงงาม  ประธานกรรมการ 
   ส่วนกรรมการรอการแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วย 
 1.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาฯคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
 2.ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก  จ านวน  3  คน 
  3.ผู้แทนสถานศึกษาที่หัวหน้าสถานศึกษาคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
 4.ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
 5.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  จ านวน  1  คน 
 6.ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาจ านวน 1  คน 
 7.ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสถานศึกษาฯคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ  1  คนท าหน้าที่ประธานกรรมการและ

กรรมการอีก  1  คน  ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอปิด

ประชุม 
เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 
 
  (ลงชื่อ) ประสาท  อุดมญาติ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายประสาท  อุดมญาติ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕๖3  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


