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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๖2  ครั้งที่  1 

------------------------------------------------------------------ 
 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่ว นต าบลป่าโมงได้นัดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2562  เพ่ือพิจารณาญัตติต่อไปนี้ 
 

1.ญัตติ  เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่  1   เมื่อวันที่  
14  มิถุนายน  2562 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรค  ๔  จึงประกาศรายงานประชุมที่ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (นายธงชัย  สวัสดิ์วร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที่  13   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   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 พรมสี  

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 นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  

 

ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   9 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมง  สมัย วิสามัญสมัยที่  1 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ .ศ.2562  เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2562  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบั นทึกรายงานการประชุม  ว่า จะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
 

 
 



4 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1)  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต .และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน กระผมมีเรื่องน าเสนอต่อที่

ประชุมเพ่ือทราบดังนี้ 
  1.วันนี้ นายนคร ศิริปริญญานันท์  นายอ าเภอเดชอุดม  สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ ศป .ปส. 

อ.เดชอุดม  ประกอบด้วยนายอ านวย  ทองรินทร์  ปลัดอ าเภอเดชอุดมฝ่ายความมั่นคง  
เจ้าหน้าที่ปกครอง  สมาชิก อส .  และ ผรส .  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเดชอุดม ออกมาตรวจหาสารเสพติดตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง  3  เดือนตามข้อสั่ งการนายกรัฐมนตรี   ซึ่งจะท าการ
ตรวจทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

 2.โครงการท าบุญตักบาตร (เช้า )  แด่พระภิกษุสงฆ์จ าวัด  ณ วัดป่าไทรงาม หมู่ที่ 35  
ต าบลเมืองเดช ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีราชาภิเษก  ใน วันที่  16  พฤษภาคม  พ .ศ.2562  เวลา 06.30 น. 
เป็นต้นไป  ประกอบด้วย อบต .ป่าโมง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบล  สารวัตร
ก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลป่าโมง  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมทราบ  และเข้าร่วม
โครงการโดยพร้อมเพรียงกัน 

 3.โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเ ป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ 
ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการจัดการอาวุ ธ
ปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชกรและเจ้าหน้าที่รัฐอื่น โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน สมาชิกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ที่ว่าการอ าเภอเดชอุดม 

 4.การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  การจุดและปล่อยบั้งไฟ 
   (1)ให้กระท าได้ในห้วงเดือนหกเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1  ค่ า  เดือน 6  ถึงวันแรม 15 

ค่ า  เดือน 6  (4 พฤษภาคม  -  2  มิถุนายน  2562)  ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุก
ปี 

   (2)อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟ  ได้แต่ เฉพาะในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
หมู่บ้านเท่านั้น โดยอนุญาตให้จัดงานหรือจุดและปล่อยบั้งไฟได้เพียง 1 วันต่อป ี

   (3)การจุดและปล่อยบั้งไฟให้กระท าได้ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. 
  ชนิด  ขนาดและจ านวน 
   (1)บั้งไฟที่จะใช้ในการจุดและปล่อยต้องผลิตจากวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ี มีน้ าหนัก

เบาและไม่มีส่วนผสมของโลหะเว้นแต่ลวดที่ใช้มัด 
   (2)สารเคมีที่ผลิตเป็นเชื้อเพลิงของบั้งไฟจะต้องเป็นโปรแตรสเซี่ยมไนเตรท 

หรือสารดินประสิว  โดยไม่อนุญาตใช้สารเคมีชนิดอื่นที่ให้ประทุได้ระดับแรงดินที่สูงกว่า
สารเคมีดังกล่าว 

   (3)ขนาดเส้นผ่าศูน ย์กลางวงในของท่อล าตัว ต้องมีขนาดไม่เกิน 3.5 นิ้ว  
น้ าหนักดินประสิวไม่เกิน 13 กิโลกรัมระยะความสูงไม่เกิน 5,000  ฟุต 

   (4)จ านวนในการจุดไม่เกิน 15 บั้งต่อวัน 
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 5.สถานที่จุดต้องอยู่ในเขตหมู่บ้านหรือต าบลที่จัดและจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าของหรือผู้ดูแ ลส่วนราชการและต้องอยู่ห่างจากหมู่บ้าน /ชุมชน/ที่พักอาศัย ไม่
น้อยกว่า 500  เมตร 

 6.ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานการจุดและปล่อยบั้งไฟที่สามารถติดต่อได้
ทางโทรศัพท์อย่างน้อย 2 คน เพื่อท าหน้าที่ในการแจ้งศูนย์ควบ คุมการบินอุบลราชธานี
และท่าอากาศยานอุบลร าชธานี ก่อนการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตลอดจนเฝ้าติ ดตาม การ
ติดต่อศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีตลอดเวลาที่จุดและปล่อยบั้งไฟรวมทั้งแจ้งให้
ศูนย์ควบคุมการบินทราบ  เมื่อสิ้นสุดการจุดและปล่อยบั้งไฟ 

   ทั้งหมดนี้เป็นประกาศจังหวัดอุบลราชธานีการขออนุญาตเป็นอ านาจของ
นายอ าเภอท้องที่ จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต .และสมาชิกสภา อบต . กระผมขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า

เจ้าหน้าที่ทางอ าเภอที่จะมาตรวจปัสสาวะเพ่ือคัดกรองหาสารเสพติดมาถึงแล้วครับ 
ประธานฯ ผมขอหยุดพักการประชุมเพ่ือตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกว่าจะเสร็จสิ้นก็เวลา 12.00 

น.พอดี  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ .ศ.2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราว  เพื่อรับประทานอาหาร
และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
 3.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ .2561- 2564 )เพ่ิมเติม และ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประธานฯ ขอเรียนท่านประธานสภา อบต .และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่านตามท่ี อบต .ป่าโมงได้

อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ .ศ.2561 จ านวน  3  ฉบับ  คือ  
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559   

 2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม(ครั้งที่1)  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  
2561  

 3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่  2)และเปลี่ยนแปลง  (ครั้ง
ที่ 1) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเพ่ิมเติม การใช้
จ่ายเงินสะสม แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร 
รัฐบาล และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น อบต .ป่าโมง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2562  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบต.  ส าหรับรายละเอียดจะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุม 

นักวิเคราะห์ฯ  เรียนท่านประธานสภา อบต .และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน ร่างแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ดิฉันได้ถ่ายส าเนาให้ทุกท่านแล้วต่อไปก็จะอ่านไปที 
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ละหน้าขอให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมกันนะคะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

เมื่อนักวิเคราะห์อ่านและชี้แจงต่อท่ีประชุมจบแล้วทางประธานสภา  อบต .ฯ  ได้ถามที่
ประชุมว่ามีใครสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดสอบถาม 
ประธานฯ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยและสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุม 
มติประชุมฯ เห็นชอบ   19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
ประธานฯ เป็นอันว่าสภา อบต.ป่าโมง มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2562  ด้วยมติ  19  
เสียงเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุม ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่

เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา  14.45  น. 

 
 
                            (ลงชื่อ)     ประสาท  อุดมญาติ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาต)ิ  

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ป่าโมง 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัย วิสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่  

1  ประจ าปี  ๒๕๖2  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  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 
 
 
 



7 
 

 
(ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


