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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  

วันจันทร์ ที่  22 กุมภาพันธ์  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 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 นายกฤษฎา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฏา 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 นางเฟ่ืองฟูา แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เฟ่ืองฟูา  แสงทิพย์เรืองชัย  

10 นายปฏิวัติ รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิวัติ รุ่งเรือง  
11 นายนนทวัฒน์ ค าผม นายช่างโยธา นนทวัฒน์ ค าผม  

 
ผู้เข้าประชุม 20 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 
 
 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภาอบต. ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภาอบต.กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ปุาโมง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่

1  ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอให้สมาชิกสภา 
อบต.ปุาโมง ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใด
หรือไม่อย่างไร 

 
ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  18 เสียง 

ไม่รับรอง – เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
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3.1 การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

ประธานฯ  ขอเชิญปลัดอบต. ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมาย 
 
ปลัดอบต. เ รี ยนท่ านประธานสภาอบต .  และสมาชิกสภาอบต .ทุ กท่ าน  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

   ข้อ 89 อปท. อาจใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการ 
ชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท. หรือตาม
กฎหมายก าหนด 
2.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท. ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนั้นเป็นอันพ้นไป 
 ทั้งนี้ให้ อปท. ใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ อปท. และ
เสถียรภาพในระยะยาว 
ยอดเงินสะสมปัจจุบัน   = 8,554,285.97 บาท 
กันไว้ส ารองงบบุคลากร = 2,100,000.00 บาท 
คงเหลือ                  = 6,454,285.97 บาท  
กันไว้ 10 %             = 3,100,000.00 บาท 
คงเหลือน าไปใช้ได้       = 3,354,285.97 บาท 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 3,002,900 บาท 
ส าหรับรายละเอียดจะให้ทางรองปลัดอบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 

รองปลัดอบต.  เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมขอน าเรียนชี้แจง 
   รายละเอียดที่ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบลปุาโมง
งบประมาณ  300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุา
โมงใหญ่ หมู่ที่ 1  ต าบลปุาโมง (เส้นบ้านแม่ตุ๋ย  อนุคง ถึงร่องเหล่า )  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 131 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  524 
ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213  – 
2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.50เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปุาโมง พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาโมงน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลปุาโมง
งบประมาณ 469,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุา
โมงน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลปุาโมง (ซอยเกษมสุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุาโมงพร้อม
ปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ต าบลปุาโมง
งบประมาณ  300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนค้อ หมู่ที่ 6 ต าบลปุาโมง (จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 131 เมตรหนา 0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม โดย
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.
ปุาโมง พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่าหมู่ที่ 7 ต าบลปุาโมง    
งบประมาณ  118,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองย่ าเต่าหมู่ที่ 7 ต าบลปุาโมง (หน้าบ้านนายประยงค์ – นานายประยุทธ์) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า208 
ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. /ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 
2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปุาโมง พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน  1  ปูาย 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่  8 ต าบลปุาโมง 
งบประมาณ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
พยอม หมู่ที่ 8 ต าบลปุาโมง (จากบ้านดอนพะยอม – บ้านค ากลาง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว131 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.
ปุาโมง พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย 
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านปุาโมง หมู่ที่ 10 ต าบลปุาโมง 
งบประมาณ  246,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
บ้านปุาโมง หมู่ที่ 10 ต าบลปุาโมง ขนาดภายใน 0.30 X 0.30  เมตร  ยาว  61 เมตร 
และขยายไหล่ทางคอนกรีต รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุาโมงพร้อมปูายโครงการตาม
แบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาโมงใหญ่  หมู่ที่  2 ต าบลปุาโมง  
งบประมาณ  153,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาโมงใหญ่ หมู่ที่ 
2 ต าบลปุาโมง ดังนี้ 
สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3 ถึงห้วยนางตุ้ม  ตามรายละเอียดดังนี้ 
-ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 6.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 60  เมตร 
สูงเฉลี่ย  0.30  เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.และปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง 
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-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 725  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
ผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตร.ม.และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 406 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 เมตร x 1.00 เมตร 1 แถว รวม  7 ท่อน 
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 เมตร x 1.00 เมตร 1 แถว จ านวน 1 ท่อน 
สายที่  2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดปุาโมง (วัดปุา) ถึงห้วยแดง ตาม
รายละเอียดดังนี้  
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 291.20 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 155.40 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
157.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายรายละเอียดตามแบบอบต.ปุาโมง พร้อม
ปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน  1  ปูาย 
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาหวาย หมู่ที่ 4 ต าบลปุาโมง งบประมาณ  
291,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาหวาย หมู่ที่ 4 ต าบลปุาโมง 
ดังนี้ 
สายที่  1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาหวาย (เส้นหลังวัดปุาหวาย) ตาม
รายละเอียดดังนี้  
-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397.60 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิว
จราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่  2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากสาย 24 ถึง นานายเล บุญถม ตาม
รายละเอียดดังนี้  
ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252  
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 535  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,337.50 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
187.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 474 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,422 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 199.08 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
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ช่วงที่ 4 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,077.50 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
570.85 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายรายละเอียดตามแบบอบต.ปุาโมงพร้อม
ปูายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ปูาย 
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) 
บ้านค ากลาง  หมู่ที่ 5 – บ้านปุาโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบลปุาโมง  งบประมาณ   
300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านค ากลาง   หมู่ที่ 5 – บ้านปุาโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบลปุาโมง   
ขนาดผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 4 ซม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.  แบบเลขที่ 
ทถ.-7-201  พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด  จ านวน  1  ปูาย 
10. โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ าร่องดวน บ้านหนองย่ าเต่า หมู่ที่ 7 ต าบลปุา
โมง งบประมาณ 159,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ าร่องดวน 
บ้านหนองย่ าเต่า หมู่ที่ 7  ต าบลปุาโมง ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุาโมง พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1  ปูาย 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ าเต่า หมู่ที่ 7     
ต.ปุาโมงงบประมาณ  21,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าบ้านนางนิยม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 7 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพถนน พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 5 ท่อน  รายละเอียดตามแบบ อบต.ปุาโมง 
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิว
จราจร) บ้านหนองผอุง (จากเส้นกลางบ้านไปนานางหนูพิน หมู่ที่ 9 ต าบลปุาโมง 
งบประมาณ  300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9  ต าบลปุาโมง ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 4 ซม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.  แบบเลขที่ ทถ.-7-
201 พร้อมปูายโครงการตามแบบก าหนด จ านวน 1 ปูาย 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปุาโมงหมู่ที่ 10 ต าบลปุาโมงงบประมาณ 
44,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านปุาโมง หมู่ที่ 10     ต าบลปุา
โมง (จากนานายพิศ  กลิ่นหอม ถึงห้วยนางตุ้ม) โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 

   จ านวน 13 โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,002,900 บาท 
มติที่ประชุมฯ  อนุมัต ิ18 เสียง 
   ไมอ่นุมัต ิ– เสียง 
 
ประธานฯ  เนื่องจากบัดนี้เวลา 12:00 น. อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
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ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอให้ทุกท่าน
เข้าประชุมต่อเวลา 13:00 น. 

 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ประชุมต่อ เวลา13:00 น.  
 
 3.2 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประธานฯ   ขอเชิญปลัดอบต. ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
 
ปลัดอบต. เ รี ยนท่ านประทานสภาอบต . และส มาชิ กสภาอบต .ทุ กท่ านตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ส าหรับรายละเอียดการโอนจะให้ทางรองปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมฯ 

 
รองปลัดอบต. เรียนท่านประทานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียด

ดังนี้ 
โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น 22,600 บาทจ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
ส านักปลัด(โอนลด) 
-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังตั้งไว้ 21,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆละ 21,000  
บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
คุณลักษณะ 
1)ท างานด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย 

    (1)แผ่นกรองอนุภาคฝุุนละอองระบบ Electronic  Collecting Cell 
    (2)สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

(3)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการ
ฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า90 % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือ
มาตรฐานสากล 
(4)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจาก
สถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้ 21,000 บาท โอนลดครั้งที่แล้ว - บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว - บาท โอนลดครั้งนี้ 21,000  บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย – บาท 

    โอนลด 
    ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
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   -ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ตั้งไว้ 24,000 บาท 
   งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้ 24,000 บาท  โอนลดครั้งที่แล้ว 19,000 บาท 

งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว - บาท โอนลดครั้งนี้ 1,600 บาท 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย 3,400 บาท 
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัด 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภทค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ตั้งไว้ 22,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู   
จ านวน  1 เครื่องๆละ 22,600 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
2)ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ เกิน  
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5  
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5)มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า 
7)การติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ 

    (1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้   
-สวิตช์  1  ตัว 

     -ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4  เมตร 
     -สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดในส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 

 
มติที่ประชุมฯ  อนุมัต ิ18 เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ– เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
รองปลัดอบต. เรียนท่านประทานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผมขอสรุปรายการเก็บ

เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ต าบลปุาโมง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ดังนี้ 

 1. บ้านปุาโมงใหญ่หมู่ที่ 1 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 24 มกราคม 2564 
จ านวนเงิน 5,600 บาท สมาชิกจ านวน 56 ราย 
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 2. บ้านปุาโมงใหญ่หมู่ที่ 2 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2564 จ านวนเงิน 3,400 บาท สมาชิกจ านวน 51 ราย 

 3. บ้านปุาโมงน้อยหมู่ที่ 3 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวนเงิน 900 บาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 900 บาทสมาชิกจ านวน 59 ราย 

 4. บ้านปุาหวายหมู่ที่ 4 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวนเงิน 4,600 บาท สมาชิกจ านวน 52 ราย สมัครใหม่ 1 ราย 
5. บ้านค ากลางหมู่ที่ 5 นายประมวล เกื้อสุข ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 26 
มกราคม 2564 จ านวนเงิน 3,600 บาท สมาชิกจ านวน 36 ราย  
-นายสมพงษ์ ยานสงัดช าระล่วงหน้าศพที่ 184-188 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 จ านวน
เงิน 400 บาท สมาชิกจ านวน 2 ราย 

 6. บ้านโนนค้อหมู่ที่ 6 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179 - 183 วันที่ 5 มกราคม 2564 
จ านวนเงิน 2,400 บาท สมาชิกจ านวน 24 ราย  
7. บ้านหนองย่ าเต่าหมู่ที่ 7 ช าระล่วงหน้าศพที่ 174- 178 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 
จ านวนเงิน 600บาท วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จ านวนเงิน 2,900 บาท วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179-183 จ านวน 3,600 บาท สมาชิกจ านวน 
36 ราย  
8. บ้านดอนพยอมหมู่ที่ 8 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 15 มกราคม 2564 
จ านวนเงิน 2,200 บาท สมาชิกจ านวน 22 ราย 
9. บ้านหนองผอุงหมู่ที่ 9 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวนเงิน 3,200 บาท สมาชิกจ านวน 34 ราย 
10. บ้านปุาโมงใหญ่หมู่ที่ 10 ช าระล่วงหน้าศพที่ 179- 183 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2564 จ านวนเงิน 3,100 บาท สมาชิกจ านวน 40 ราย 
 รวม 412 ราย 
 

ทีป่ระชุมฯ  รับทราบ 
 
นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวงเรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผมขอเรียนถาม          
ส.อบต.หมู่ 10  เรื่อง อพปร. ซึ่งปัจจุบัน มีทั้งที่ลาออก และอายุมาก อยากจะให้ทาง อบต.ปุาโมง ได้ด า
   เนินการฝึกอบรมเพ่ิมเติมทดแทน เพ่ือที่จะได้มีจ านวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ปลัดอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน เรื่องการฝึก อบรมเพ่ิมเติม

อพปร. นั้น ขอให้ทางแต่ละหมู่บ้านส ารวจส่งรายชื่อให้ได้อย่างต่ า 50 คนถึงจะ
ด าเนินการฝึกอบรมได้ ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการได้ ต้องจัดท าโครงการขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด และจะต้องส่งไปฝึกที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอวารินช าราบหรือ
ค่าย ตชด. 225 อ าเภอเดชอุดม จ านวน 5 วัน 4 คืน 

 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก จึงกล่าวปิดการประชุม 
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เลิกประชุม  เวลา 14:20 น. 

 

  (ลงชื่อ)  ประสาท อุดมญาติ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายประสาท    อุดมญาติ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง    
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                     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  1  
ประจ าปี  ๒๕๖4  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2564  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง  จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาโมง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ปุาโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


