
 
สำเนา 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญที่  3  คร้ังท่ี  1  ประจำปี  พ.ศ.2563 

วันที่  10  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอดุลย์   หงส์ประเสริฐ ประธานสภาฯ อดุลย์   หงส์ประเสริฐ  
2 นายประหยัด  ใจโปร่ง รองประธานสภาฯ ประหยดั  ใจโปร่ง  
3 นายชมภู  พงษ์สระพัง ส.อบต.หมู่ 1 ชมภู  พงษ์สระพัง  
4 นายเสง่ียม  นรพรม ส.อบต.หมู่ 2 เสง่ียม  นรพรม  
5 นายศีลธรรม  หงส์หริัญ ส.อบต.หมู่ 2 ศีลธรรม  หงส์หิรญั  
6 นายบุญคุ้ม   เฉลิมแสน ส.อบต.หมู่ 3 บุญคุ้ม   เฉลมิแสน  
7 นายชะแวง  คุ้มหนองแดง ส.อบต.หมู่ 4 ชะแวง  คุ้มหนองแดง  
8 นายพงษ์ศาร  สาด ี ส.อบต.หมู่ 4 พงษ์ศาร  สาด ี  
9 นางประภา  จอมคำสิงห ์ ส.อบต.หมู่ 5 ประภา  จอมคำสิงห ์  
10 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ ส.อบต.หมู่ 6 สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
11 นายสังวาล  ครองสุข ส.อบต.หมู่ 6 สังวาล  ครองสุข  
12 นายนพดล  เรือนแก้ว ส.อบต.หมู่ 7 นพดล  เรือนแก้ว  
13 นายจรูญ  วิไลวรรณ ์ ส.อบต.หมู่ 7 จรูญ  วิไลวรรณ ์  
14 นายเข็มมร  สิมพันธ ์ ส.อบต.หมู่ 8 เข็มมร  สมิพันธ์  
15 นางสาวสายฝน  อุดมทรัพย ์ เลขานุการสภาฯ สายฝน  อุดมทรัพย ์  

 
ผู้ไมม่าเข้าร่วมประชุม ไม่ม ี
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสกสรรค์      จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์    จอสูงเนิน  
2 นายสังคม   พลนิกร รองนายก อบต. สังคม   พลนิกร  
3 นายปกาศิต   ครองสำราญ รองนายก  อบต. ปกาศิต  ครองสำราญ  
4 นายสำรอง    หงส์เงิน เลขานุการนายกฯ สำรอง    หงส์เงิน  
5 นายไพโรจน์  ชามประไพร ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ขามประไพร  
6 นางฐิติตา  หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด ฐิติตา  หิรญัคำ  
7 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร  สุจินดากิจ  
8 นายนพรุจ  บุตรชาล ี ผอ.กองสวัสดิการสังคม นพรุจ  บุตรชาล ี  
9 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน  
1 นายภัทรพงษ์   จอกทอง นายช่างโยธา ภัทรพงษ์   จอกทอง  

11 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะหฯ์ ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  
12 นายประพัฒน์  หงส์เวหา ผช.นักวิเคราะห์ฯ ประพัฒน์  หงส์เวหา  
13 นางสาวปาริชาติ  ดวงพาเพ็ง ผช.จพง.ธุรการ ปริชาติ  ดวงพาเพ็ง  
14 นางกานติมา   ดวงมณ ี ผช.กองสวัสดิการ กานติมา  ดวงมณ ี  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
มติทีประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นมาแล้วเสร็จ 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(วาระที่ 1  ขั้น รับหลักการ) 

ปลัด อบต. สำหรับการจัดทำ (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842   ลงวันที่   30 มิถุนายน  2563  
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณใน
ช้ันต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตัง้งบประมาณยอดได้
เป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายใน
วันที่  15  สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันใน
วันเริ่มต้นปีงบประมาณ  นั้น มท.พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  
ของ อปท.  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความผาสุก  ความสงบและความปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน  ตามแนวนโยบาย
ของของรัฐบาล  และกระทรวงมหาดไทย  จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 4  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

  1.การต้ังงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
  การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ภาษี

จัดสรร  และเงินอุดหนุนทั่วไป  และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย   ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมาหาดไทยกำหนด  เพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที ่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั ้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  2.1 ให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ  กำกับดูแลการปฏิบัต ิเพื ่อให้การเสนอร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 24  กรณี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันตามกำหนดเวลา  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
นายอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เสนอไม่ทันกับผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายในกำหนดเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม  เพื่อให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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  2.2 ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแนะนำและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 
และติดตามผลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจกระทำได้โดยวิธีการประชุมช้ีแจงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณเป็นแนวทางในการดำเนินการ และมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัตขิององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะก่อนการจดัทำงบประมาณ 

 ทั้งนี้  ข้อ 2.1 และข้อ  2.2  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  ข้อ 24  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/
ว1274  ลงวันท่ี  13  พฤษภาคม  2545  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.3/ว322  ลงวันที่  15  มีนาคม  2547  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว0666  ลงวันท่ี 30  มกราคม  2558 

  2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม  โครงการประเภทงานก่อสร้าง  ให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่า
วัสดุ ครุภัณฑ์  ค่าแรงและราคาต่อหน่วย  และให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีจัดส่งให้สภาท้องถิ่นพร้องกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และจัดส่งให้ผู้ว่าราชกการ
จังหวัดหรือนายอำเภอ พร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว   
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนล่วงหน้า  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  3. การดำเนินการเมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  ให้ดำเนินการ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และโปร่งใน  ดังนี้ 
  3.1 ให้นำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์

แผนงาน โครงการ  ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ๆ  โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  3.2 การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  4. การรายงาน 
  4.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จำนวน  1  ชุด  ไปยังจังหวัดหรืออำเภอ แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน  นับแต่วันสิ ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ 
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 39  

  4.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชน
ทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
ข้อ 40 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู ้บริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายและบันทึกหลักการและเหตุผลในการร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เชิญครับ 
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นายก อบต. 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
ช่องสามหมอ  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี ้ 

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,177,777.36 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,371,087.21 บาท     
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,197,910.00 บาท    
1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  
          รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไวโ้ดยยงัไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 41,523.00บาท    

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

(1) รายรับจริง จำนวน 23,489,373.05 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 53,005.85 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 158,234.50 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 77,256.67 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน          0.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  32,000.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน    4,200.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จำนวน 11,332,055.03 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 11,832,621.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  3,754,140.00  บาท 
  

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,632,887.07 บาท ประกอบด้วย    
งบกลาง จำนวน                6,454,647.00 บาท    
งบบุคลากร 

งบดำเนินงาน 

จำนวน 

       จำนวน 

8,205,519.30 

2,704,088.04 

บาท 

บาท    
งบลงทุน จำนวน 2,099,400.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน               0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,079,000.00 บาท   

(4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,746,640.00  บาท   
(5) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินสะสม จำนวน 2,102,400.00 บาท 

  (6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้ 0.00 บาท 
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                                                  คำแถลงงบประมาณ 
  

                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  

                                            องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
                                           อำเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

        

  รายรับจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 236,907.06 198,375.00 175,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 197,473.10 248,073.00 306,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 87,605.48 89,926.00 90,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 400.00 6,120.00 7,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 4,500.00 450.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 526,885.64 542,944.00 579,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจดัสรร 14,846,858.76 14,721,097.00 15,293,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

14,846,858.76 14,721,097.00 15,293,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,769,170.30 14,735,959.00 15,128,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,769,170.30 14,735,959.00 15,128,000.00 

รวม 28,142,914.70 30,000,000.00 31,000,000.00 

 

 

  

 
     
 
 
 

    

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง   

ปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ประมาณการ  

ปี 2563  
ประมาณการ  

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 7,347,335.00 8,610,231.00 8,443,239.00 
  งบบุคลากร 9,191,332.25 10,829,142.00 12,090,342.00 
  งบดำเนินงาน 4,008,605.34 5,936,327.00 5,820,519.00 
  งบลงทุน 3,033,250.00 3,130,300.00 3,260,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,494,000.00 1,494,000.00 1,385,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,074,522.59 30,000,000.00 31,000,000.00 
รวม 25,074,522.59 30,000,000.00 31,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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       บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,869,980 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,624,858 
  แผนงานสาธารณสุข 495,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,548,781 
  แผนงานเคหะและชมุชน 1,675,542 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 275,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 185,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,697,600 
  แผนงานการเกษตร 130,000 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 8,443,239 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000 

                    (รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเอกสารแนบ) 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านได้จะอภิปรายหรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ           นายศิลธรรม หงส์หิรญั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 ไดส้อบถามโครงการในร่างข้อบัญญตัิ 
                           งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าไดม้ายังไง และข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                           ในโครงการของหมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการหรือยัง และจะดำเนินการในช่วงใด 
นายก อบต.             นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไดต้อบสมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ว่า  
                           โครงการที่บรรจุอยู่ในรา่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ัน เราได้มาจากแผนพัฒนา 
                           ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้มาจากการประชุมประชาคมระดับตำบลที่เป็นความต้องการของ 
                           ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีเรามีอยู่แล้ว โดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ 
                           โครงการที่บรรจุอยู่ในรา่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไดม้าจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                           ในส่วนของโครงการของหมู่ที่ 2 ท่ีจะดำเนินการนั้น ให้นายช่าง อบต. ได้ชี้แจงครับ จากนั้น นายช่าง อบต.ช่อง 
                           สามหมอ ช้ีแจงว่าโครงการของหมู่ที่ 2 จำดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม นี้  
ประธานสภฯ           มีสมาชิกจะอภิปรายหรือไม่   ถ้าไม่มีจะขอมตทิี่ประชุม  วาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ 
                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จากนั้นประธานสภาได้ถามที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบ/รับหลักการ 
                          ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีนายกเสนอโปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุมฯ         เห็นชอบเอกฉันท์  จำนวน  13  เสียง 
ประธานสภาฯ        เมื่อท่ีประชุมสภาให้ความเห็นชอบรับหลักการ  วาระที่  1  ร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                         งบประมาณ พ.ศ. 2564   ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณา  ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 2 
เลขานุการสภา        เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด 8  คณะกรรมการ 
                         สภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน  และจะเลือกที่ละคน  คนที่หน่ึงก่อนจนครบจำนวน 
                         ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นกำหนด  การเสนอรายชื่อถ้าเป็นสมาชิกสภาต้องมผีู้รับรอง  จำนวน  2  คน 
ประธานสภาฯ        จะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ   
นายจรูญ  วิไลวรรณ์  (ส.อบต.ม.7)  ขอเสนอ   จำนวน  3  คน 
ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติทีประชุมกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติใหม้ี  
                          จำนวน   3  คน 
มติที่ประชุม            เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   13  เสียง 
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ประธานสภาฯ         ต่อไปจะเปน็การเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตตคินท่ี  1 
นายบุญคุ้ม เฉลิมแสน (ส.อบต.ม.3)  ขอเสนอ   นายเข็มพร สมิพันธ์   ส.อบต. หมู่ที่  8 
ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรอง    1.นางสุภาพร   อุดมทรัพย ์
                                             2.นายจรูญ วิไลวรรณ 
ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับเลือกเป็น 
                           คณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี  1   
มติที่ประชุม             เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  13  เสยีง 
ประธานสภาฯ          ต่อไปจะเปน็การเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
นายจรูญ วไิลวรรณ  (ส.อบต.ม.7)    ขอเสนอ    นายนพดล เรือนแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่  7 
ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรอง    1.นายบุญคุ้ม   เฉลิมแสน 
                                             2.นายประหยดั   ใจโปร่ง 
ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับเลือกเป็น 
                           คณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี  2   
มติที่ประชุม             เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  13  เสยีง 
ประธานสภาฯ          ต่อไปจะเปน็การเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
นายนพดล  เรือนแก้ว (ส.อบต.ม.7)    ขอเสนอ    นายจรูญ วิไลวรรณ  ส.อบต.หมู่ที่  7 
ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรอง    1.นางประภา  จอมคำสิงห ์
                                             2.นายสังวาล  ครองสุข 
ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับเลือกเป็น 
                           คณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี  3   
มติที่ประชุม             เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  13  เสยีง 
ประธานสภาฯ          ฉะนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน   3  คนได้แก่ 
                            1. นายนพดล   เรือนแก้ว   ส.อบต. หมู่ที่  7 
                            2. นายเข็มมร    สิมพันธ์  ส.อบต.หมู่ที่  8 
                            3. นายจรญู    วิไลวรรณ  ส.อบต.หมู่ที่  7 
มติที่ประชุม              เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   13  เสียง 
เลขานุการฯ              ขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  3  คน  วันท่ี  17  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30 น. 
                             ณ  ห้องประชุมสภาฯ  และขอกำหนดการยื่นแปรญตัตสิำหรับท่านสมาชิก อบต.และผู้บรหิารสามารถยื่นได้   
                             ตั้งแต่วันท่ี  11 – 14 สิงหาคม  2563   เวลา  08.30 – 16.30 น. ยกเวน้วันหยุดราชการ ณ  ที่ทำการ 
                             องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลช่องสามหมอ  และกำหนดการประชุมพิจารณาการแปรญตัตสิำหรับคณะกรรมการ 
                             แปรญัตต ิในวันที่  17  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ 
ระเบียบวาระที่  6     เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ          มีท่านสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่   
นายกฯ                   นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เนื่องจากช่วงนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ 
                            การของบสำรวจแหล่งน้ำขนาดใหญ่และที่ทำการ อบต. และหลายเรื่อง ทางที่ดินได้ประมาณการค่ารังวัดทีด่ิน 
                            และให้ อบต. นำเงินไปจ่ายให้ท่ีดินก่อน ถึงจะออกมารังวัดที่ดินให ้
นายกฯ                   นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไดเ้ชิญสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน 
                            ตำบลช่องสามหมอทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 
                            ที่อำเภอจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอำเภอคอนสวรรค์ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน 
นายกฯ                    นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้แจ้งเรื่องของการระบาดของโรคไข ้
                             เลือดออก โดยตำบลช่องสามหมอของเรามีผู้ป่วยมากท่ีสุด เป็นอันดับ 1 ของอำเภอคอนสวรรค์ ซึ่งไม่ใช่เรื่อง 
                             ที่ดี จึงให้ทุกท่านได้ช่วยกันรณรงค์ประชาสมัพันธ์ และป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงนี้ด้วย จึงอยากจะประสาน 
                             ขอความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ (รพสต.) ช่วยให้ข้อมูลเพราะทาง อบต.จะได้ช่วยอีกแรง 
สมาชิกสภาฯ              นายศิลธรรม หงสห์ิรัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ไดเ้สนอช้ีแจงว่า การระบาดของไข้เลือดออกในช่วงนี้ 
                              เป็นเพราะฝนตกและมีน้ำขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะที่ร่องระบายน้ำตาม 
                              หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยงุลายเยอะมาก อยากให้ทาง อบต.ช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วย 
สมาชิกสภาฯ               นายเสง่ียม นรพรม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 2 ได้เสนอว่า ในฐานะ กระผมเป็นตัวแทนของ อสม.ประจำ 
                               หมู่บ้านก็ไม่ทราบข้อมลูเหมือนกันว่ามีประชาชนในตำบลป่วยเป็นไข้เลือดออก อสม.ก็ทำตามหนา้ที่ และทำ 
                               ตามคำสั่งของ ผอ.รพสต. เลยไมไ่ด้แจ้งใหท้่านนายกฯ และแจ้งให้ อบต.ช่องสามหมอ ไดร้ับทราบ 
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สมาชิกสภาฯ               นายจรูญ วิไลวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไดเ้สนอต่อที่ประชุมว่าในช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
                               ทำให้ฝนหลายสายมีน้ำท่วมขัง และถนนบางเส้น บางสาย ชำรดุเสียหายมาก โดยเฉพาะถนนลงสู่พื้นที ่
                               ทำการเกษตรของประชาชนทำให้ประชาชนสัญจรไปมาไมส่ะดวก อยากใหท้าง อบต. เข้ามาดูแลในเรื่อง 
                               นี้ด้วยเพราะต่อไปจะเป็นช่วงเก็บเกีย่วของเกษตรกร อยากใหล้งมือแก้ไขก่อนท่ีจะถึงฤดูการเก็บเกีย่วของ 
                               ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยเสนอว่าให้นำเอาดินลูกรังในพ้ืนท่ีสาธารณะมาใช้ซ่อมแซมถนนจะไดห้รือไม่ 
นายกฯ                       นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตามที่ท่านสมาชิก จรูญ วิไลวรรณ 
                                ได้เสนอว่าสามารถนำเอาดินลูกรังในพ้ืนท่ีสาธารณะมาใช้ได้หรือไม่ ขอตอบว่า เราไม่สามารถใช้ดินลูกรัง 
                                ที่อยู่ในที่สาธารณะได้เนื่องจากเราต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อน ซึ่งปัจจุบันท่ีดินสาธารณะ เป็น 
                                ของกระทรวงอ่ืน กรมอื่น ดังนั้น การที่จะไปนำเอาท่ีดินมาใช้ประโยชน์ จึงยังไม่สามารถทำได้ครับ 
นายกฯ                        นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงสัปดาห ์
                                 ที่ผ่านมาการประชาส่วนภูมิภาค สาขา แก้งคร้อ ได้ประชุมช้ีแจงต่อประชาชนในตำบลช่องสามหมอ กรณี 
                                 ที่มีโครงการของการประปาส่วนภูมิภาค ได้ขยายท่อเมนจากตำบลศรีสำราญ เดินท่อไปยังแก้งคร้อ ผ่าน 
                                 ตำบลช่องสามหมอของเรา จึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากอยากใช้จำนวนมาก จึงมีประชาชนบางส่วน 
                                 เสนอว่าจะใช้งบประมาณของ อบต. สนบัสนุนงบประมาณในส่วนน้ีไดห้รือไม่ ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ชี้แจง 
                                 ให้ประชาชนได้รับทราบว่า ทาง อบต.ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณส่วนนี้ให้การประปาส่วนภมูิภาคได้ 
                                 เนื่องจากเป็นกิจการที่ก่อให้เกดิประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ จึงไมส่ามารถสนับสนุนงบประมาณในส่วน 
                                 นี้ได้ ถ้าประชาชนอยากใช้น้ำต้องเสียคา่ใช้จ่ายเอง หรือไม่กร็องบประมาณที่การประปาส่วนภูมภิาคขยาย 
                                 เขตลงมายังตำบลช่องสามหมอของเราแต่ก็ไมรู่้ว่างบประมาณจะมาเมื่อไหร่ จึงช้ีแจงให้ประชาไดร้ับทราบ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ           นายนพรุจ  บุตรชาลี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงในเรื่องของการประปาส่วนภูมภิาคว่า  
                                  เป็นโครงการที่เดินท่อเมนผ่านตำบลช่องสามหมอเราเท่านั้น ซึ่งเดินท่อจากตำบลศรีสำราญ ไปยังอำเภอ 
                                  แก้งคร้อ ทางการประปาส่วนภมูิภาค จึงยังไม่มีงบประมาณมาดำเนินการให้ประชาชนตำบลช่องสามหมอ 
                                  จึงทำให้ประชาชนถ้าอยากจะใช้น้ำของการประปาส่วนภมูิภาค สาขาแก้งคร้อ จำเป็นต้องเสียงบประมาณ  
                                   ในการต่อท่อจากท่อเมนหลัก เข้าไปใช้ในบ้านเอง เสียค่ามเิตอรเ์อง ถ้าไมอ่ยากจะเสียงบประมาณในส่วนน้ี 
                                    ต้องรอให้ทางการประปาส่วนภูมภิาค ขยายเขตมายังตำบลช่องสามหมอโดยตรง แต่ก็ไมรู่้ว่างบประมาณ 
                                   ในการขยายเขตจะมาเมื่อใด และช่วง พ.ศ.ใด จึงช้ีแจงให้ท่ีประชุมไดร้ับทราบครับ 
ประธานฯ                       มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรอืไม่ครับ /ไม่ม ี
                                   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก กระผมขอปิดการประชุม ครับ 
               
เลิกประชุม              เวลา  12.00  น. 
 
 
 
                                             ลงช่ือ     สายฝน   อุดมทรัพย์         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวสายฝน   อุดมทรัพย์) 
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