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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. 
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 นายกฤษฏา 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 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 นายทองเสาร์ อินทนนท์ รองนายกอบต. ทองเสาร์ อินทนนท์  
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 นางสุดาวรรณ เรืองอร่าม หน.ส านักปลัด อบต. สุดาวรรณ เรืองอร่าม  

10 นางเฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  
11 นายปฏิวัติ รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิวัติ รุ่งเรือง  

 
ผู้เข้าประชุม 20 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 
 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภาอบต. ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ
ประธานสภาอบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ป่าโมง  สมัยสามัญสมัยที่  1 

ประจ าปี  พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ขอให้สมาชิก
สภา  อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  18 เสียง 

ไม่รับรอง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.(2561 – 2565 ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3   
ประธานฯ  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไดช้ี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันขออ่านรายละเอียดร่าง

แผนทีละหน้าขอให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันตามเอกสาร 
     จากนั้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อ่านทีละหน้าจนจบ 
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ประธานฯ  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ถ้าไม่มี ผมขอมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ 18 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
ประธานฯ เป็นอันว่าสภา อบต. ป่าโมง ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
3.2 การพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ประธานฯ  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม  
หัวหน้าส านักปลัดฯ    เรียนท่านประทานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2566-2570) ได้ส่งให้ทุกท่านแล้วดิฉันจะอ่านทีละหน้า ขอให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆ
กันนะคะ 

     จากนั้นหัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้อ่านทีละหน้าจนจบ 
นายเพ็ง   มีแววแสง เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านมีโครงการของหมู่ที่ 4 ที่ด า 
ส.อบต.หมู่ 4  เนินเสร็จแล้วยังเห็นมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ตรวจดูด้วย 
ปลัด อบต.  ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนได้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนน าเสนอ 
   ท่านนายก อบต. ประกาศใช้ต่อไป 
ประธานฯ  มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ 18 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ – เสียง 
ประธานฯ  เป็นอันว่าสภา อบต. ป่าโมงได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ประธานฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอให้ทุกท่านเข้า
ประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

ทีป่ระชุมฯ  รับทราบ 
ประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 

3.3 การพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ประธานฯ  ขอเชิญรองปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว.
2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้รับซ้ าซ้อนกับการได้เข้ารับต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
ทาง อบต.ป่าโมง ได้เรียกเก็บเงินคืนจาก นายสุรพล วิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 จ านวนเงิน 2,400 บาท และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 
4,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท และน าส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
กรมบัญชีกลางที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย 

  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 อบต. ป่าโมงจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากสภา อบต.ป่าโมง เพ่ือน าส่งคืนกรมบัญชีกลาง จ านวนเงิน 2,400 บาท 

มติทีป่ระชุมฯ อนุมัติ  18 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ  วันนี้ทาง อบต. ป่าโมงได้รับเกียรติ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเดชอุดม น าโดย

หัวหน้า นิกร เกษาพันธ์ มาชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า และใน
ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญหัวหน้าชี้แจงต่อที่ประชุม 

หัวหน้านิกรฯ  เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผมขอชี้แจงดังนี้ 
 1.การขอขยายเขตไฟฟ้าโดยเงินของ อบต.อุดหนุน 100% ให้ทาง อบต.แจ้งการไฟฟ้า

เดชอุดม  ออกมาส ารวจและค านวณราคาให้ 
2.กรณีครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าให้รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 5 ครัวเรือน รวบรวมทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชน ส่งโดยตรงกับไฟฟ้าหรือผ่าน อบต. 
3.ไฟฟ้าเกษตร ไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้านแต่ต้องมีการท าการเกษตรจริงๆ 
4.ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ขอให้ส ารวจการต่อตรง เพ่ือที่ทางไฟฟ้าจะได้ท าการต่อสาย
ดับให้  

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรือ่งอ่ืนๆ จึงกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 14.40 น. 
 
  (ลงชื่อ)  ประสาท อุดมญาติ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายประสาท    อุดมญาติ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง    
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                     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2  
ประจ าปี  ๒๕๖4  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2564  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


