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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  21  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิลธรรม  หงษ์หิรญั ประธานสภาฯ ศิลธรรม  หงษ์หิรัญ  
2 นายนพดล  เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ นพดล  เรือนแก้ว  
3 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ เลขานุการสภาฯ สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
4 นายสุชาติ  สางชัยภมู ิ ส.อบต. หมู่ที ่1 สุชาติ  สางชัยภูม ิ   
5 นายไพรบรูณ์  มลูกสก ส.อบต. หมู่ที ่3 ไพรบูรณ์  มูลกสก  
6 นางนิยม  พละเนา ส.อบต. หมู่ที ่4 นิยม  พละเนา  
7 นางประภา  จอมคำสิงห ์ ส.อบต. หมู่ที ่5 ประภา  จอมคำสิงห ์  
8 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที ่8 อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  

 
ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

3 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์  จอสูงเนิน  
4 นายสังคม  พลนิกร รองนายก อบต. สังคม  พลนิกร  
5 นายกสิกร  สมิมาวงษ ์ รองนายก อบต. กสิกร  สิมมาวงษ ์  
6 นายเสง่ียม  นรพรม เลขานุการนายก อบต. เสง่ียม  นรพรม  
7 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร  สุจินดากิจ รก.ปลัด อบต. 

8 นายไพโรจน์  ชำประไพ ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ขำประไพร  

9 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หัวหน้าสำนักปลัด สมโภชน์  พรโสภณิ  

10 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน รก.ผอ.กอง
การศึกษาฯ 

11 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

12 นายวีระชาติ  แสงชัยภมู ิ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วีระชาติ  แสงชัยภูม ิ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 



~ 2 ~ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  21  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
เร่ิมประชุม  เวลา  19.30  น 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั เรียน ท่านนายกองค์การบริหารสว่นตำบลช่องสามหมอ ท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ประธานสภาฯ)   ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กระผมนายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลช่องสามหมอ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติ
แห่งนี้ วันนี้ที่ประชุมมีเรื่องให้พิจารณาหลายเรื่อง เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทำ
คำร้องยื่นขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรง
ผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การพิจารณา
เห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ  เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ และการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายในตำบลช่องสามหมอ ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่  ชย 
78801/209 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ซึ่งนายอำเภอคอนสวรรค์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และอาศัยอำนาจ ตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ .ศ . ๒๕๓๗ มาตรา ๕๕  แก้ ไข เพิ่ ม เติ มถึ ง ฉบั บที่  ๗  พ .ศ . ๒๕๖๒  ประกอบระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๖ (๓) จึงประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ในระหว่างวันท่ี ๒๑ มีนาคม - ๔ 
เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตามประกาศอำเภอคอนสวรรค์ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามหนังสืออำเภอคอนสวรรค์ ที่ ชย 0023.10/768 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2565 กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยแต่ละ
เรื่องมีความสำคัญและจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนในตำบลช่องสามหมอของเราอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นการกระชับเวลา
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยครับ ท่านใดมีอะไรจะแจ้งต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  
ถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
(ประธานสภาฯ)       สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2565 ท่านใดรับรองรายงานการประชุม ได้โปรดยกมือข้ึน ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามญั สมัยที่ 1 ประจำป ีพ.ศ.  
2565 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2565 อย่างเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1 ญัตติ การให้ความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพ่ือสร้าง 

โรงผลิตน้ำด่ืมสะอาด เพ่ือประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิต 
(ประธานสภาฯ)  น้ำดื่มสะอาด ในเรื่องนี้ขอเรียนเชิญท่านเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารตำบลช่องสามหมอ ได้ 

ช้ีแจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ  
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจง ดังต่อไปนี้ครับ 
  ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
ภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์โอทอป (OTOP) บ้านชนแดน หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่ฯ ซึ่งตามระเบียบกรมไม้ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 8 (8.๓) ผู้ขอใช้พื้นที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่ านั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึง
ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1. ขอให้นำเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อ
สร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์โอ
ทอป (OTOP) บ้านชนแดน หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เข้าที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ 
  2. ส่งนำเนารายงานการประชุมสภาฯ ให้องค์การบรหิารส่วนจังหวดัชัยภูมิทราบ เพื่อจักได้
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  ในเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับพื้นที่ตำบลช่อง
สามหมอ โดยให้หน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่า เข้ามาดูแลในพื้นที่ก็จะเป็นการดีต่อการพัฒนาในอนาคต 
และจะเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กระผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้
พิจารณา ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑3/๑ วรรคสาม 
และมาตรา ๑๗/๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕ 0๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป๋า
สงวนแห่งชาติ ออกระเบียบไว้ ปรากฏใน หมวด 3 เอกสารประกอบการขออนุญาตและรับรอง ข้อ ๑๒ (๖) 
เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
ทั้งนี้เป็นหน้าท่ีของสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ กระผมมีเรื่องที่จะ
ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพียงเท่านี้ ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ก็ได้ช้ีแจงเห็นผลความจำเป็นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง 
(ประธานสภาฯ)  เกียรติทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีท่านใด ที่จะเสนอ หรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ 
นางประภา จอมคำสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  ทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ดิฉันขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุก
ท่าน ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ดิฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลช่องสามหมอโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม
สะอาด อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ดิฉันขอให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่ทรงเกียรติ ทุก
ท่าน ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตพื้นที่ก่อนดีหรือไม่ ว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร 
เพราะเรื่องนี้มีผลต่อประชาชนในเขตพื้นท่ีโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลเสีย ยังไงดิฉันคิดว่าเราควรรับฟัง
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ความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นท่ีก่อนค่ะ ค่อยสรุปมาเป็นมติของที่ประชุมสภาฯ ต่อไปค่ะ ดิฉันก็มีความ
คิดเห็นเพียงเท่านี้ ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 
มติท่ีประชุม  มีมติใหจ้ัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นท่ี หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ก่อนให้สภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป 

4.2 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ)  2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญ  

เจ้าหน้าท่ี ที่เกี่ยวข้องช้ีแจง ข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ  
นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย และรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้อง ครับผม ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังน้ัน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างเปิดเผยต่อไปครับ ส่วนรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นดังต่อไปน้ี 

    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 

ทั้งสิ้น   ๓1,000,000 บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 
   ตารางที ่ 1  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2564 

เบิกจ่ายจริง
ปีงบประมาณ 2564 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณรายจ่าย 

1. หมวดงบกลาง 8,748,086.00 7,971,439.00 91.12 
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว 

11,121,058.00 10,167,426.93 91.42 

3 . ง บ ด ำ เ นิ น ง า น  (ห ม ว ด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและ
หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

6,262,356.00 3,228,378.11 51.54 

4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,347,500.00 2,893,600.00 86.44 

5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่าย
อื่น) 

- - - 

6. งบ เงินอุดห นุน  (หมวดเงิน
อุดหนุน) 

1,519,000.00 1,427,000.00 93.94 

รวม 31,000,000.00 25,687,844.04 82.86 
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 หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้นำงบประมาณ  จำนวน  31,000,000.00-  
บาท  ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะ
เป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม 

   แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ 
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

 
   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   :  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

. 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มกีารจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่   
3.    มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.    มกีารจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจดัทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มกีารรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล   
8.    มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.    มกีารวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มนีาคม) 
       (เมษายน – มิถุนายน)   ❑  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) 
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โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 . โครงก ารจั ดห าครุภั ณ ฑ์ เรือ ก ำจั ด
ผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ (กันเงิน
จ า ก ปี งบ ป ร ะ ม าณ  2 5 6 3  จ่ า ย ใน
ปีงบประมาณ 2564) 

   80,000 80,000 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 49-001  สายบ้านชน
แดน-บ้านหนองแดง ตำบลช่องสามหมอ  
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กันเงิน
จ า ก ปี งบ ป ร ะ ม าณ  2 5 6 4  ม า จ่ า ย
ปีงบประมาณ 2565) 

   1,116,000 1,112,000 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกถนน 2047 บ้านนายสุพจน์ 
สู้ศึก ไปอู่ซ่อมช่างบาส  หมู่ที่ 8 ตำบลช่อง
สามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
(กันเงินจากปีงบประมาณ 2564 มาจ่าย
ปีงบประมาณ 2565) 

   584,000 582,000 

4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
49-001 สายทางบ้านชนแดน-บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอ
คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  (กันเงินจาก
ปีงบประมาณ 2564 มาจ่ายปีงบประมาณ 
2565) 

   1,498,800 1,440,000 

5. โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
บนถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองหญ้าขาว-
บ้านสายบัวแดง  รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ.๔๙-๐๐๒ ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   4,652,400 3,675,000 

6. โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
บนถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองหญ้าขาว-
บ้านหนองแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.
๔๙-๐๐๓ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   ๑,๘๖๖,๕๐๐ 1,770,000 

7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริมนม    46,536 46,536 
8. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 

   2,500 2,500 

9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าวัสดุก่อสร้าง 
บ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

   100,000 100,000 

10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้าสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้
พิ ก า ร / ผู้ ด้ อ ย โอ ก า ส  (กั น เ งิ น จ า ก
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  ไป จ่ า ย ใ น
ปีงบประมาณ 2565) 

   50,000 50,000 

11 . เงิน อุ ดหนุ น เฉพ าะกิ จ  โครงก าร
สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรีสหกรณท์อผ้า
มั ด ห มี่ บ้ า น ห น อ งแ ด ง  (กั น เงิ น จ า ก
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  ไป จ่ า ย ใ น
ปีงบประมาณ 2565) 

   55,000 55,000 

รวม 10,051,736 8,913,036 
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ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
      1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวน 
      มากในการดำเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่มีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุน  
      งบประมาณต่อไป 

 2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น 

 
สรุป รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวดัชัยภมูิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ 
 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

10 2,697,600.00 2,811,963.00 6,637.00 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 9 419,000.00 108,975.00 135,025.00 
3. การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

16 1,839,250.00 1,532,322.00 239,931.00 

4. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 186,000.00 122,800.00 53,200.00 

5. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและ
สังคม 

26 8,906,800.00 7,999,824.00 771,736.00 

6. การพัฒนาดา้นการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

12 1,023,069.00 732,733.00 284,386.00 

รวม 79 15,071,719.00 13,308,617.00 1,763,120.00 
 
นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุกภาคส่วน กระผมก็มีเรื่องที่นำเสนอให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ  
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รายงานและช้ีแจงใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าสภาฯ มีมติเห็นชอบกระผมก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานให้
นายอำเภอคอนสวรรค์ได้ทราบ และจะประกาศให้ประชาชนชนในตำบลช่องสามหมอ รับทราบโดยทั่วกัน
ต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    รับทราบ 
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4.3 ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพ่ือเป็น
ตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ตำบลช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  สว่นตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับพื้นท่ีตำบลช่อง 

สามหมอ  ขอเชิญ ท่านรักษาราชการแทนปลัด อบต.ช่องสามหมอ ช้ีแจง ข้อระเบียบ กฎหมาย และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ  

นางประชุมพร สุจินดากิจ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองคลัก รก.ปลัด อบต.) ทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นตัวแทน
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุกแห่ง ทำให้ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ท่ีเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีตำบล
ช่องสามหมอ ท่ีมีอยู่เดิมต้องหมดวาระลงตามไปด้วย และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 12 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ เพื่อให้การคัดเลือก
ตัวแทนสมาชิกสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ได้เสนอตัวแทนสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 2 ท่าน ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดิฉันก็มีข้อช้ีแจงมีเท่านี้ 
ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเชิญท่านประธานค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็รับทราบรายละเอียดแล้วนะครับ มีท่านใดที่จะเสนอ หรืออภิปราย 
(ประธานสภาฯ)  เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย หรือเสนออะไรอีก กระผม จะขอให้ท่านสมาชิก 

ทุกท่านได้เสนอ ผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีตำบลช่อง
สามหมอ จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิก ได้เสนอช่ือและต้องมีผู้รับรองการเสนอช่ืออีก 2 ท่าน ครับ  

นางสุภาพร อุดมทรัพย์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ดิฉันนางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง ขอ
เสนอช่ือ นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 8 เป็นตัวแทน
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีตำบลช่องสามหมอ เป็นคนท่ี 1 ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน  
(ประธานสภาฯ)       1. นายสุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 1  เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

2. นางนิยม พละเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อสมาชิกฯ ท่านต่อไปเลยครับ 

นายนพดล เรือนแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

กระผมนายนพดล เรือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 7 บ้านภูทอง ขอเสนอ
ช่ือ นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีตำบลช่องสามหมอ เป็นคนท่ี 2 ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน  
(ประธานสภาฯ)       1. นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 8 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

2. นายไพบูลย์ มูลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือ ท่านสมาชิกฯ ท่ีจะเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีตำบลช่องสามหมอ อีกหรือไม่ ครับ / ไม่มี 
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นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ืออีก กระผมจะสรุปว่า มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีถูกเสนอช่ือมาท้ัง 
(ประธานสภาฯ)  2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นตัวแทนในคณะกรรมการฯ คนท่ี 1 
2. นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นตัวแทนในคณะกรรมการฯ คนท่ี 2 
สมาชิกสภาฯ ท้ัง 2 ท่านนี้ จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
พื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอรายช่ือ
ตามนี้ ให้เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ถ้า
ท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จำนวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                    - ลา    จำนวน ................  เสียง 
                                    - ขาด    จำนวน ................  คน 

4.4 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่
ที่ 5 สายโรงนม (ส่วนที่เหลือ)  งบประมาณ 232,700  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ในญัตตินี้ จะเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ที่ร้องทุกข์  
(ประธานสภาฯ)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตำบลช่องสามหมอ ต่อไปครับ  
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากมีประชาชนในพ้ืนท่ีร้องทุกข์ เข้ามาเพื่อ 

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้นั้น เหตุผลที่ขออนุมัติสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม หมวดค่าครภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนไม่
พอจ่าย เมื่อเทียบกับปริมาณภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
งบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น 
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึ้นครับ 

นางประชุมพร สุจินดากิจ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองคลัก รก.ปลัด อบต.) ทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตชี้แจงยอดเงินสะสมคงเหลือ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5,717,785.14 บาท (ภายหลังหักกันเงินไว้ 
สำหรับรายจ่ายประจำ/กรณีฉุกเฉิน เงินสำรองสาธารณภัย เงินสะสมที่อนุมัติไว้แต่ยังไม่ได้จ่าย สำรองงบ
บุคลากร) ซึ่งรายละเอียดดิฉันได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ่ายเอกสาร เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่
สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบแล้ว 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็น ที่คณะผู้บริหารช้ีแจงเรื่องจ่ายขาดเงิน 
(ประธานสภาฯ)  สะสมแล้วนะครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช้ีแจงในแต่ละโครงการ กระผมจะให้ท่านสมาชิก 
   พิจารณา และขอมติเห็นชอบทีละโครงการนะครับ เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องช้ีแจง ละเอียดครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 สายโรงนม (ส่วนที่เหลือ)  
งบประมาณ 232,700 บาท โดยมีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ของ อบต.ช่องสามหมอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย รายลเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  
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เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 สายโรงนม (ส่วนที่เหลือ)  
งบประมาณ 232,700  บาท ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
 

4.5 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 
7 สายสระน้ำสาธารณะ - บ้านผู้ช่วยชิดชมัย เวชสูงเนิน  งบประมาณ 157,300  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีร้องทุกข์ โครงการก่อสร้าง 
(ประธานสภาฯ)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายสระน้ำสาธารณะ - บ้านผู้ช่วยชิดชมัย เวชสูงเนิน 

งบประมาณ 157,300 บาท เชิญเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เชิญครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายสระน้ำสาธารณะ - บ้าน
ผู้ช่วยชิดชมัย เวชสูงเนิน งบประมาณ 157,300  บาท โดยมีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 74 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ของ อบต.ช่องสามหมอ 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.
5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายสระน้ำสาธารณะ - บ้าน
ผู้ช่วยชิดชมัย เวชสูงเนิน งบประมาณ 157,300 บาท ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
 

4.6 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมก่อสร้างบ่อพัก
และขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1  งบประมาณ 234,000  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนบ้านหนองแดง ที่ร้องทุกข์  
(ประธานสภาฯ)  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1   

งบประมาณ 234,000  บาท เชิญเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เชิญครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 1  งบประมาณ 234,000  บาท โดยมีปริมาณงาน 1.จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 96 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบและก่อสร้างบ่อพักขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  พร้อมฝาปิด จำนวน 6  บ่อ 2.จุดที่ 1 
เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 91 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 91 ตารางเมตร 3.จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน
ท่อรวม 153 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบและก่อสร้างบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  พร้อมฝาปิด จำนวน 10  บ่อ 4.จุดที่ 2 เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับ
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หลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 158 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 189.6 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย สถานที่ดำเนินการ บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 1 สายบ้านนางวรรณ แวงชัยภูมิ - โรงงานไข่ นายศักดิ์ชัย แสงชัยภูมิ และบ้านนางวรรณ 
แวงชัยภูมิ - สระหนองแดง รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ช้ีแจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง 
หมู่ที่ 1  งบประมาณ 234,000  บาท ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
 

4.7 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมก่อสร้างบ่อพัก
และขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่  8  สายร้านซ่อมช่างเขียวถึงบ้านนายเสน่ห์ หงษ์เวหา 
งบประมาณ 114,000  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีร้องทุกข์ โครงการวางท่อ 
(ประธานสภาฯ)  ระบายน้ำคอนกรีต พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8  สายร้านซ่อมช่างเขียว  

ถึงบ้านนายเสน่ห์ หงส์เวหา งบประมาณ 114,000  บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดของ
โครงการ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 8  สายร้านซ่อมช่างเขียวถึงบ้านนายเสน่ห์ หงษ์เวหา งบประมาณ 114,000  บาท โดยมี
ปริมาณงาน 1.จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 95 ท่อน 
พร้อมยาแนวถมดินกลบและก่อสร้างบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร  พร้อมฝาปิด จำนวน 6  บ่อ 2.จุดที่ 1 เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1 
เมตร ยาว 91 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91 ตารางเมตร  3.จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 153 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบและ
ก่อสร้างบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  พร้อมฝาปิด 
จำนวน 10  บ่อ 4.จุดที่ 2 เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 158 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 189.6 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 8  สายร้านซ่อมช่างเขียวถึงบ้านนายเสน่ห์ หงษ์เวหา งบประมาณ 114,000  บาท ถ้า
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
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4.8 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บ้านสายบัวแดง หมู่
ที่ 6 สายนานายประภาส อาทย์เวชย์ - ถนน ชย.ถ.1086 งบประมาณ 270,000  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีร้องทุกข์ โครงการปรับปรงุ 
(ประธานสภาฯ)  ถนนเพื่อการเกษตร บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 สายนานายประภาส อาทย์เวชย์ - ถนน ชย.ถ.1086  

งบประมาณ 270,000  บาท เชิญเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เชิญครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 สายนานายประภาส อาทย์เวชย์ 
- ถนน ชย.ถ.1086 งบประมาณ 270,000  บาท โดยมีปริมาณงาน 1.ยกร่อง พูนดินกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร Slop 1:1 2.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมยาแนว จำนวน 6 จุด ตาม
แบบ.อบต กำหนด 3.ลงลูกรังผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 สายนานายประภาส อาทย์
เวชย์ - ถนน ชย.ถ.1086 งบประมาณ 270,000  บาท ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 

 
4.9 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพ้ืนที่การเกษตร 
ภายในตำบลช่องสามหมอ งบประมาณ 498,000  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีร้องทุกข์ โครงการบูรณะ 
(ประธานสภาฯ)  ปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ งบประมาณ 498,000  บาท เชิญ 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เชิญครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ งบประมาณ 
498,000  บาท โดยมีปริมาณงานลงลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 36 สาย 8 หมู่บ้าน  หรือคิดเป็น
ปริมาตรลูกรังพร้อมเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,088 ลูกบาก์ศเมตร พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังตามรายการที่ อบต.
ช่องสามหมอ กำหนดให้ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ 
งบประมาณ 498,000  บาท ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
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4.10 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองแดง คุรุราษฏร์บำเพ็ญ งบประมาณ 351,000  บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีร้องทุกข์ โครงการขยาย 
(ประธานสภาฯ)  ไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองแดง คุรุราษฏร์บำเพ็ญ งบประมาณ 

351,000  บาท เชิญเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เชิญครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองแดง คุรุ
ราษฏร์บำเพ็ญ งบประมาณ 351,000  บาท โดยมีปริมาณงาน ช่วงที่ 1 เทคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร 
ยาว 98 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 เทคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.12 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 919 ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
แดง คุรุราษฏร์บำเพ็ญ งบประมาณ 351,000  บาท ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
 

4.11 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตทำกิจการนอกเขตรับผิดชอบ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตทำกิจการนอกเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ)  โคกมั่งงอย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำหนังสือ  

ขออนุญาตทำกิจการนอกเขตรับผิดชอบ ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งง อย ที่  ชย 
71703/96 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 รายละเอียดเรียนเชิญท่านผู้บริหารช้ีแจง ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติได้รับทราบ เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจง ดังต่อไปนี้ครับ 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยได้ทำหนังสือ ขออนุญาตทำกิจการนอกเขตรับผิดชอบ ตามหนังสือ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ท่ี ชย 71703/96 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยที่ อบต.โคกมั่งงอย
แบ่งเป็น ๑๓ หมู่บ้าน  มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ภายในพื้นที่การเกษตร จำนวนมาก ภายหลังสิ้นฤดูฝนและ
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับปีที่ผ่านมา ได้มีพายุฤดูฝนจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ลูกที่เข้ามา
ในพื้นที่ประเทศไทย ส่งผลกระทบกับเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ทำให้
ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยมีจำกัดซึ่ง
หากดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรโดยใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยเองทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่ง
งอย จึงได้ขอความอนุเคราะห์ เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมบุคลากร ในการดำเนิน 
"การปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
สว่นตำบลโคกมั่งงอย" ให้ใช้งานได้สะดวกตามปกติ นั้น แต่ด้วยมีบางเส้นทางที่มีพื้นท่ีคาบเกี่ยวและต่อเนื่อง
กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องหมอ ของเรา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จึงขออนุญาต
ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ในพื้นที่ดังกล่าวดังน้ันเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบ
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ของทางราชการจึงขออนุญาตในการดำเนินการนอกเขตจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ผลเป็น
ประการใดกรุณาแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยให้ทราบด้วย กระผมคิดว่าเพื่อเป็นการบูรณาการ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ของเรา อีกทั้งจะประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอของเรา 
จึงนำเรียนให้ท่านสมาชิกโปรดพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่ถูกต้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 0315 ลงวันที่ 13 มกราคม 
2562 เรื่อง การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนว
ทางการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอชักซ้อมหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ
ในการทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๖ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๗ ทวิ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๗๓ ได้วาง
หลักเกณฑ์ในการทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไว้ กล่าวคือ 
๑.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) การนั้นจำเป็นต้องกระทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
(๓) ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่น หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑.๒ กรณีเทศบาลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าท่ี 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบล 
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๑.๓ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ (ได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การ
บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 
(๒) กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี) กระผมก็มีเรื่องที่จะช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายนพดล เรือนแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

กระผมนายนพดล เรือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 7 บ้านภูทอง กระผม
เห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหารครับ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ และเป็นการประหยัด
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอของเราด้วยครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ การของการขอพิจารณาในวาระนี้ ทางคณะผู้บริหารก็ได้ช้ีแจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะ 
(ประธานสภาฯ)  เสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการขออนุญาตทำ
กิจการนอกเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ถ้า
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ  การพิจารณาในญัตติต่าง ๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เห็นชอบก็ดำเนินการมา
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกญัตติ โดยสมบูรณ์แล้ว กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี ในวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ หรือขอเชิญคณะผู้บริหาร เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขอนำเรียนว่าทุกญัตติที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้เห็นชอบในวันนี้  ทางคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด และจะใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และทางราชการมากท่ีสุด และโครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรที่ชำรุดเสยีหายกระผม อยากจะ
ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกฯ ในแต่ละหมู่บ้าน ช่วยเข้าดูและตรวจสอบด้วยครับว่า ผู้รับจ้างเกรดถนนได้
ดีหรือไม่ ถ้าไม่ดีก็ให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุง ช่วยดูแลช่วยกันครับ ฝากท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตแจ้งที ่

ประชุมรับทราบ เกี่ยวกับโครงการของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการน้ำ
บาดาลสะอาด สามารถดื่มได้ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 ได้ออกมาสำรวจในเบื้องต้นแล้ว หมู่ที่
ที่จะพอมีแหล่งน้ำใต้ดิน ที่จะดำเนินโครงการได้ก็มีอยู่ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า, หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองหญ้าขาว, หมู่ที่ 8 บ้านหนองแดง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะขออนุมัติดำเนิน
โครงการในข้ันตอนต่อไปเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 8 ขอเรียนแจ้ง
ต่อที่ประชุม จำนวน 3 เรื่อง ครับ คือ 1.เรื่องเกี่ยวกับถนนภายในหมู่บ้านหนองแดง ในวันที่ 20 ธันวาคม  
2564 หลังจากที่กระผมได้แจ้งในเบื้องต้นแล้วว่า มีถนนของบ้านหนองแดง มีบางเส้นมี 2 ระดับ ซึ่ง
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว จึงอยากให้นำเอาป้ายแจ้งเตือนไปวางไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ระมัดระวัง ในการ
สัญจรไปมาในบริเวณนั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นซ้ำ และมีอีก 1 จุด ก็คือถนนชำรุด บริเวณหมู่ที่ 
4 บ้านหนองหญ้าขาว ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้มีรถยนต์ของอาจารย์อินทวา เชาว์นีรนาถ เกิดอุบัติเหตุไปตก
ถนนบริเวณนั้น กระผมจึงอยากให้ทางกองช่าง ดำเนินการหาป้ายแจ้งเตือนไปติดบริเวณตามจุดเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุ ตามที่กระผมได้แจ้งเอาไว้ เรื่องที่ 2. ไฟฟ้าแสงจันทร์ของแต่ละหมู่บ้าน กระผมได้รับแจ้งว่ามี
ประชาชนในหลายหมู่บ้านแจ้งให้ไปซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ ซึ่งมีหลายจุดที่ไฟฟ้าไม่ติด จึงอยากให้ทาง
กองช่างเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ เรื่องที่ 3.เรื่องถนนเพื่อการเกษตร ในถนนหลายสายที่เป็นถนน
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย กระผมจึงอยากให้ทางคณะผู้บริหาร ช่วยตรวจสอบว่า
ถ้าถนนเส้นไหนชำรุดเสียหายเยอะก็ควรจะเอาดินไปลงบริเวณที่เกิดความเสียหายมากข้ึนกว่าเดิม กระผมมี
เรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ครับ 

นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนช้ีแจงอย่างนี้ครับ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 
2565 ท่ีผ่านมาทางกองช่าง ได้นำเอาแผงกั้นเป็นแนวยาว เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วครับ และกระผม
ได้แจ้งไปทางผู้รับจ้างแล้วว่า ให้ผู้รับจ้างเร่งมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วแล้ว ทางกอง
ช่างขอน้อมรับคำแนะนำ จากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ จะปรับปรุงแก้ไข ในจุดที่บกพร่อง และจะทำให้ดี
ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อประชาชนในตำบลช่องสามหมอ ทุกคนครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กระผมขอแจ้งเรื่องของ
โครงการพระราชดำริ โครงการสูบน้ำด้วยพลักไฟฟ้าที่วังถ้ำ โสกวัวคา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอได้รับพระราชทานอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ตอนนี้งบประมาณอนุมัติมาแล้ว จำนวน 43 ล้าน
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บาท กรมชลประทาน จะเข้าสำรวจแนวท่อส่งน้ำ ในเร็วๆ นี้ ครับ และมีอีกเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา 
ได้รับทราบคือ กระผมได้ขอใช้รถจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ โดยทาง
สำนักงานป้องกันฯ แจ้งว่าคาดว่าจะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 คัน คือเป็นรถ
ตู้ 1 คัน รถยนต์กระบะ 1 คัน และรถดับเพลิงอีก 1 คัน ถ้ามีการอนุมัติให้รถยนต์กับเราจรงิๆ อาจจะมีการ
ซ่อมแซม เพื่อให้รถที่ได้รับมาใช้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะเป็นการขอจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อนำเอาเงินไปซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ได้มาทั้ง 3 คัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานใหด้ีที่สุดครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั         การดำเนินการประชุมสภาฯ ก็ดำเนินมาพอสมควรแล้ว มเีรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว   
(ประธานสภาฯ)                  มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่ม ี
                                     กระผมขอขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี ้
               
เลิกประชมุ              เวลา  12.30  น. 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุภาพร  อุดมทรัพย)์ 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามญั 
สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี......28......เดือน......มีนาคม......พ.ศ. 2565  
- เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพือ่เป็นหลักฐาน 
 
                                             ลงช่ือ                                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุภาพร  อุดมทรัพย)์ 
                                                              เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงช่ือ)                                 ตรวจ      (ลงช่ือ)                               ตรวจ     (ลงช่ือ)                                 ตรวจ 
          (นายสุชาติ สางชัยภูมิ)                           (นางประภา จอมคำสิงห์)                          (นางนิยม พละเนา) 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
  ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันท่ี...................เดือน..........................พ.ศ.  2565   

 
 
                                               ลงช่ือ                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 


