
บันทึกการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

สมัยวิสามัญ ที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563  คร้ังที่ 1 

วันที่  5  พฤศจิกายน   2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ประธานสภา อดุลย์   หงส์ประเสริฐ  

2 นายประหยัด  ใจโปร่ง รองประธานสภา ประหยดั  ใจโปร่ง  

3 นายชมภู  พงษ์สระพัง ส.อบต.ม.1 ชมพู  พงษ์สระพัง  

4 นายเสง่ียม  นรพรม ส.อบต.ม.2 เสง่ียม  นรพรม  

5 นายศิลธรรม  หงส์หริัญ ส.อบต.ม.2 ศิลธรรม  หงส์หิรญั  

6 นายบุญคุ้ม  เฉลิมแสง ส.อบต.ม.3 บุญคุ้ม  เฉลมิแสง  

7 นายชะเวง  คุ้มหนองแดง ส.อบต.ม.4 ชะเวง  คุ้มหนองแดง  

8 นายพงษ์ศาล  สาด ี ส.อบต.ม.4 พงษ์ศาล  สาด ี  

9 นางประภา  จอมคำสิงห ์ ส.อบต.ม.5 ประภา  จอมคำสิงห ์  

10 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ ส.อบต.ม.6 สุภาพร  อุดมทรัพย ์  

11 นายสังวาล  ครองสุข ส.อบต.ม.6 สังวาล  ครองสุข  

12 นายจรูญ  วิไลวรรณ ์ ส.อบต.ม.7 จรูญ  วิไลวรรณ ์  

13 นายนพดล  เรือนแก้ว ส.อบต.ม.7 นภดล  เรือนแก้ว  

14 นายเข็มมร  สิมพันธ ์ ส.อบต.ม.8 เข็มมร  สมิพันธ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์  จอสูงเนิน  

2. นายสังคม พลนิกร รองนายก อบต. สังคม พลนิกร  

3 นายปกาศิต ครองสำราญ รองนาย กอบต. ปกาศิต ครองสำราญ  

4 นายสำรอง  หงษ์เงิน เลขานุการ นายกอบต. สำรอง  หงษ์เงิน  

5 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง รก.ปลดัอบต. ประชุมพร  สุจินดากิจ  

6 นายไพโรจน์ ขำประไพ ผอ. กองช่าง ไพโรจน์ ขำประไพ  

7 นายนพรุจ บุตรชาล ี ผอ. กองสวัสดิการสังคม ฯ นพรุจ บุตรชาล ี  

8 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หน.สำนักปลัด  สมโภชน ์ พรโสภณิ  

9 นายธนะพัฒน์  ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันแล้ว นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้
ตรวจจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลฯ ซึ่งอยู่ในห้องประชุมฯ ปรากฏว่า มสีมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ...14.... คน 
ลาจำนวน.....-..คน ขาดประชุม...-....คน เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน 

สภาฯ จดุธูปเทียนบูชาพระรตันตรัยและเชิญทุกคนในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ไดด้ำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  เนื่องจาก นางสาวสายฝน อุดมทรพัย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ สามหมอ ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 

                                          เมื่อวันท่ี  5 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ทำให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

                                          เลขานุการสภาฯ ดังนั้น ผมขอเชญิ นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกอง 

                                          คลังรักษาราชการแทนปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ช้ีแจงข้อ 

                                          ระเบียบเกีย่วกับการเลือกเลขานกุารสภาช่ัวคราวเพื่อทำหน้าท่ีในการประชุมสภา 

                                          ตามระเบียบวาระ เชิญครับ 
 



นางประชุมพร สุจินดากิจ         เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ดิฉัน นางประชุมพร  
                                          ผู้อำนวยการกองคลัง สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทนปลดั 

                                          องค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนชองสามหมอ ขอช้ีแจง ข้อระเบียบ 

                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที ่
                                          แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า “ในการประชสุภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่ม ี

                                          เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแตไ่ม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้  
                                          หรือไม่ยอมปฏิบัติหนา้ที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ 

                                          หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏบิัติหน้าที ่
                                          เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยนำความในข้อ 13 ข้อ  
                                          26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนโุลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกใหก้ระทำด้วย 

                                          วิธีการยกมือ” ดังนี้ขอให้ที่ประชมุสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงาน 

                                          ส่วนตำบล เพื่อทำหน้าท่ีเลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ ก่อนนะค่ะ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  ขอเชิญประชุมสภาเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบล  
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวครับ  
นายชมภู พงษ์สระพัง  ผมขอเสนอ นางประชุมพร สจุินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑             แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ  
                      ช่ัวคราว ครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  ผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ มี นายนพดล เรือนแก้ว  
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ .7. และ นายเสง่ียม นรพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่. 2 เป็นผู ้
          รับรอง ครบตามจำนวนท่ีกำหนด จำนวน ๒ ท่าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 

    เสนอช่ืออีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีใหถ้ือว่าผู้ไดร้ับการเสนอช่ือไดร้ับเลือกเป็น 

    เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวนะครับ 

มติที่ประชุม             เลือกให้ นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทนปลดั 

                                  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับโอนพนักงานส่วน 

ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ ตำบลมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ ราย และมผีู้ผ่านการสอบคดัเลือกไดเ้ป็น 

                                                อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ ราย จึงขอให้พนักงานสว่นตำบล และ 

                                                อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแนะนำตัวเองต่อสภาครับ  
                      
                                   1. กระผมนายสมโภชน์  พรโสภณิ   ย้ายมา อบต.เก่าย่าดี  
                                         อ.แก้งคร้อ  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  รูส้ึกยินดีทีไ่ด้มา 
                                         ร่วมงานและขอขอบคณุ หวังว่าท่ีได้รับร่วมมือจากทุกท่า และ 
                                         จะปฏิบัติหนา้ทีด้วยความตั้งใจ พร้อมจะทำงานและช่วยเหลืองานครับ 
                                         2 .ดิฉันนางบุหงา  อิงชัยภูมิ      ปฏิบัติหน้าท่ี อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิ่น 
                                         3. ดิฉัน นางสาววิภาดา กุลพิมล ปฏิบัติหน้าท่ี อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิ่น 
    มีหน้าที่ช่วยอบต.ในการดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกำกบัดูแลของ 
                                         บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่งได้รับมอบหมาย เช่นดูแลเรือ่งการดูแล 
                                         สุขภาพผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  การพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
                                         เบื้องต้น  การประเมินสุขภาพเบือ้งต้น  คะ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมยัสามัญที ่ 
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ          ๓/๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผมขอให้ 
                          ทุกท่านได้ตรวจดูบันนึกรายงานการประชุมสภาว่ามีข้อความใดในรายงานการ 

                          ประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่ม เติมหรือไม่ หากท่าใดประสงค์จะแกไ้ขเพิ่มเติมรายงาน 

                           การประชุมสภา ขอให้เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครบั ถ้าไมม่ีผมขอมติ 
ที่ประชุมครับ                            สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานประชุมสภาองค์การ 

  บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.  



  ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น 14  ท่าน 

  รับรองรายงานประชุม จำนวน ...14...... เสียง 

  ไม่รับรองรายงานประชุม จำนวน .....-.... เสียง 

  งดออกเสียง  จำนวน ...-...... เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ญัตติ การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  ผมขอเชิญ นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ช้ีแจงข้อ 

                                         ระเบียบการเลือกเลขานุการสภาฯ เชิญครับ 

นางประชุมพร สุจินดากิจ   การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง           ว่าด้วยข้อบังคับและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔             
   รักษาราชการแทน  ขอ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ 

     ปลัด อบต. สภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง 

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน 

ตำแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาทอ้งถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันท่ีตำแหน่งว่างลง 

ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
 
หรือมีแตไ่ม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ หรือไมย่อมปฏบิัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรอื
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยนำความใน
ข้อ 13 ข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ  
ข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ในนำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากตำแหนง่  
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแตล่ะคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิ
รับรองไดเ้พียงครั้งเดยีวช่ือท่ีเสนอไม่จำกดัจำนวน และใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธเีขียนช่ือตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสดุเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดมิ ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมผีู้ได้
คะแนนสูงสดุเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานดัประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแตไ่มม่ีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายมุากที่สุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุมคราวนัน้เป็น
ประธานท่ีประชุมช่ัวคราว เพื่อดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานท่ีประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอช่ือและลงคะแนน
ด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลอืกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏบิัติ
หน้าท่ี ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสยี หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผูไ้ด้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าท่ี และนำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏบิัติหน้าที่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าว
พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่สำหรับการประชุมนั้น และให้ดำเนินการเลอืกประธานท่ีประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อดำเนินการในการประชุม
ครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น 

ข้อ  ๑๘  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึง่ 
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 
  ดังนี้การเลขานุการสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในครั้งนี้ จึงสามารถเลือกได้เฉพาะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเท่านั้น เนื่องจากไมม่ีผูด้ำรงตำแหน่งปลัด อบต.ช่องสามหมอ คะ่ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  ขอขอบคุณ นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ 



ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่ได้ชี้แจงข้อระเบยีบกฎหมาย ขอเชิญสมาชิกสภา 
อบต.ช่องสามหมอ ทำการเสนอช่ือผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ แทนตำแหน่งทีว่่าง ขอเชิญครับ 
 
 
 นายชมภู พงษ์สระพัง  ผมขอเสนอ นายนพดล เรือนแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เป็นเลขานกุาร-  
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑            สภา อบต.ช่องสามหมอ ครับ 

นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ  ผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ   
นายจรูญ วไิลวรรณ  ผมขอรับรอง นายนพดล เรือนแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 

นางสภาพร อุดมทรัพย ์  ดิฉันขอรับรอง นายนพดล เรือนแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 

นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ  ผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ  มี นายจรญู วิไลวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  และ นางสภาพร อุดมทรัพย์สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๖ เป็นผูร้ับรอง ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวน ๒ ท่าน 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่ครับ ถ้าไมม่ี ผมจอขอมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนใหม่ คือ นายนพดล เรือนแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ครบันะครับ 

  สมาชิกสภา อบต.ช่องสามหมอ ท่านใดมีความเห็นชอบให้ นายนพดล  เรือนแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนใหม่ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น ..14...... ท่าน 

  เห็นชอบ  จำนวน ..13.......เสียง 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน ....-.......  เสียง 

  งดออกเสียง จำนวน ......1..... เสยีง (นายอดุลย์ หงษ์ ประเสริฐ) 
 
นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ     เมื่อท่ีประชุมมติเห็นชอบให้ นายนพดล  เรือนแก้ว เป็นเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภา ฯ           ขอเชิญเลขานุการสภา และเข้าสูเ่รื่องพิจารณาต่อไป 
 4.2 ญัญติ การขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 496,000.-บาท   ขอเชิญท่านเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. 
 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนนิ  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ช่องสามหมอ ปี  2561-2564   
นายกอบต.                              มีแผนงานโครงการนี้และประชาชนบ้านหนองแดงมีความยากลำบากใน 

                                        เส้นทางการสัญจรทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564ไม่ตัง้จ่าย 

                                        จึงได้ขอให้สภาอบต. ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการแก้ไข 

                                        ปัญหาของพี่น้องประชาชน 

นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ   ขอทราบยอดเงินสะสมที่จะนำไปใช้จ่าย 
สมาชิกอบต. หมู่ 2 

 
นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ     ขอให้ผอ.คลังได้ชี้แจงยอดเงินสะสมต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ          
นางประชุมพร สุจนิดากิจ ขอช้ีแจงดังนี้ ตามรายะเอยีดดังนี ้
          ผอ.กองคลัง            รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้คงเหลือ ณ 29 ตลุาคม  2563 
  



 

 
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ไปคงเหลือ  ณ  วันที ่   29  ตุลาคม  2563 

1. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน    

           ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี   30   กันยายน  2562                      8,460,194.17  

          (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)    

หัก     บญัชีลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน 
               
412,074.00    

          บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
                 
36,700.00    

           บญัชีลูกหนี้เงินยมื 
                   
3,800.00    

           บญัชีลูกหนี้ค่าภาษ ี
                      
447.43    

          บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี) 
                             
-                            453,021.43  

ยอดเงินสะสมทีน่ำไปใช้ได้                      8,007,172.74  

2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด   

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันท่ี  30  กันยายน  2562                  15,227,528.77  

           (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)    

หัก     บญัชีเงินรับฝากต่าง ๆ  
            
1,168,095.39    

           บญัชีรายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ 
                   
3,800.00    

           บญัชีรายจ่ายค้างจ่าย 
               
851,790.00    

           บญัชีเงินอุดหนุนเฉพาะกจิค้างจ่าย  
                             
-      

           เงินทุนสำรองเงินสะสม 
            
5,196,670.64    

           บญัชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี) 
                             
-                         7,220,356.03  

ยอดเงินสะสมทีน่ำไปใช้ได้                      8,007,172.74  

หัก   สำรองจ่ายบุคคลากร 
            
2,966,580.00    

สำรองจ่ายให้ประชาชนล่าช้า 
               
615,000.00                      3,581,580.00  

                      4,425,592.74  

หัก          เงินสะสมเบิกจ่ายในป2ี563 
            
2,213,400.00                      2,213,400.00  

                      2,212,192.74  

หัก     สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย                           207,899.27  



นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ     จากท่ีให้ผอ.คลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วมีเงินสะสมจำนวน 1,990,973.47 .-ประธานสภา ฯ                          
ที่ประชุมรับทราบนะครับ ขอมติทีป่ระชุมด้วยว่าจะให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
            
                                        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณ  
     496,000.-บาท    
มติท่ีประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น ..14...... ท่าน 

    อนุมัต ิ  จำนวน ..14.......เสียง 

    ไม่อนุมัต ิ จำนวน ....-.....  เสียง 

    งดออกเสียง จำนวน ....-.... เสียง 

ที่ประชุม        มีมติให้จ่ายขาดขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

    บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 496,000.-บาท   
 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ      4.2 ญตัติ การขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

ประธานสภา ฯ   ภายในตำบลช่องสามหมอ งบประมาณ 450,000.-บาท   ขอเชิญท่าน   
                                         เสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. 
 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนนิ          สืบเนื่องจากปีนี้ฤดูฝนมฝีนตกหนักในพ้ืนท่ีตำบลช่องสามหมอและขณะนี้ใกล้ถึง 

       นายก อบต                   เวลาเก็บเกี่ยวพืชผล ข้าว ของประชาชนท้ังได้ทราบให้อบต.ดำเนินการแก้ไข 

                                        ถนนให้ก่อนเวลาเก็บเกี่ยว   นายก อบต.  ได้มอบหมายให้ทางกองช่างออก 

                                        สำรวจความเสียหายแล้วตามเส้นทางและมีรายละเอียดทั้งงบประมาณรายจ่าย 

                                        จึงได้ขอให้สภา อบต. ได้พจิารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการแก้ไข 

                                          ปัญหาของพี่น้องประชาชน 
 
นายจรูญ วิไลวรรณ          ขอให้ทางกองช่างออกสำรวจลูกรังให้ชาวบ้านดีด้วยครับ 
สมาชกิอบต. หมู่ 7 

 
ผอ.กองช่าง       ขอบคุณครับ รบัทราบ 
 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ                ครับที่ประชุมท่านได้จะสอบถามรายการละเอียดต่างๆอีกรไึหม 

   ประธานสภาฯ                          การขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

              ภายในตำบลช่องสามหมอ งบประมาณ 450,000.-บาท   จะได้ขอมติที ่
              ประชุม 
 
มติท่ีประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น ..14...... ท่าน 

    อนุมัต ิ  จำนวน ..13.......เสียง 

    ไม่อนุมัต ิ จำนวน ....-.....  เสียง 

    งดออกเสียง จำนวน .....1.... เสียง 

 
 
 
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้  ณ  วันที ่ 29  ตุลาคม  2563                    1,990,973.47  
 
 
 
 
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2563                     5,197,910.-- 

    

                      5,197,910.00  

หัก     :   จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม                                       -    

            เงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้วแต่ยังไมไ่ดด้ำเนินการ                                         -    

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม                    5,197,910.00  
    

  



 
4.4 ญัตติ การโนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ  ขอเชิญรก. ปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
ประธานสภา 

นางประชุมพร  สุจินดากจิ             ตามที่งบประมาณรายจา่ยประจีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอำเภอคอนสวรรค์ 
                                               ได้อนุมัติประกาศใช้ เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563 แล้วแต่เมื่อตรวจพบว่ามี 
    การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เป้กนไปตามรายจา่ยตามแผนงาน ดังนี้ การโอนและ 

      แก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณอาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย 

    วิธีงบประมาณขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

    (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  ความปรากฏว่า “การโอนเงินงบประมาณ 

    รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ  
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 

    ท้องถิ่น” เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พิจารณาอนุมัตมิี 
    รายละเอียดการโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณดังต่อไปนี ้
 
รายจ่ายตามแผนงาน เดิม ดังนี ้

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    
 

 งบลงทุน รวม 80,000 บาท 
 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท 
 

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 

   โครงการบ้านประชารัฐ/ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 

จำนวน 80,000 บาท 

    

  
- เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการบ้านประชารัฐ/ปรับปรุง
ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยบา้นผูด้้อยโอกาส ผูย้ากจน
และผูย้ากไร ้ 

      

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน รวม 78,000 บาท 
 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท 
 

 ครุภัณฑ์สำนกังาน       
 

  จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด จำนวน 55,000 บาท 

  

  
- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น สำหรับงาน
สำนักงาน ชุดะ 55,000 บาท จำนวน 1 ชุด 

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
 
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 167 ลำดับที ่4 

      

  ตู้กระจกแสดงสินค้า โอท็อปชุมชน 1 ตัว จำนวน 15,000 บาท 

  

  
- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์ตู้กระจกแสดงสินค้า โอท็อปชุมชน 1 ตัว สำหรับ
งานสำนักงาน ชุดละ 15,000 บาท จำนวน 1 ตัว 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 169 ลำดับที ่24 

      

  ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด จำนวน 8,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์เครือ่งขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายหรือ
เครื่องเสยีงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง  

      



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 

มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 169 ลำดบั
ที ่22  

 
งานอุสาหกรรมและการโยธา                                                                             รวม           2,697,600    บาท 

งบลงทุน รวม 2,697,600 บาท 
 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,697,600 บาท 

 ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค       

 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 จำนวน 353,300 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่
ที ่5 (สายโรงนมถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 (ต่อจากจุดสิ้นสดุเดมิ) กว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น ของ อบต.ช่องสามหมอ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 52 ลำดับ
ที่ 48  

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 353,300 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง  หมู่ที่ 
7 (สายบ้านนายบุญมี หงส์ประเสริฐถุงบ้านนายชม  แก้วแดง) กว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น แบบถนน ท.1(แบบเลขท่ี ท.1-01) 
พร้อมติดตั้งป้าประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 
 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 91 ลำดับ
ที่ 91 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว จำนวน 306,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง
ถึงบ้านหนองหญ้าขาว (บ้านสายบวัแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว ต่อจาก
จุดสิ้นสุดเดิม กว้างเฉลีย่ 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบ
เลขท่ี ท.1-01) พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) 
จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 70 ลำดับ
ที่ 73 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 จำนวน 362,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่
ที่ 2 (สายมิยาซาว่าถึงบ้านกหนองแง หมู่ที่ 8) กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

      



เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น 
แบบถนน ท.1 (แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและ 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 54 ลำดับ
ที่ 39  

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 จำนวน 370,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง  
หมู่ที่ 8 (สายนานายทองอินทร์  วิไลวรรณ์) กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้าง
ของถิ่น แบบถนน ท.1(แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อมติดตั้งป้า
ประชาสมัพันธ์โครงการ (ป้ายเหลก็) จำนวน 1 ป้าย 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 3 ลำดบัท่ี 
1 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าหมู่ที่ 3 จำนวน 353,300 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้า
ขาว หมู่ที่ 4  (สายวัดประชาบำรุงไปยังบ้านนายสามารถ  หงส์วิลัย)  
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น ของ อบต.ข่องสามหมอ พร้อมตดิตั้ง
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
 
 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 59 ลำดับ
ที่ 52 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จำนวน 300,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 3 (สายแยก ถนน 2047 ไปทางถนน ชย.ถ. 1086) 
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น ของ อบต.ข่องสามหมอ พร้อมตดิตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 5 ลำดบัท่ี 
9 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่1 จำนวน 353,300 บาท 



  

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1  (สายสามแยกบ้านนายกอง  สางชัยภุมิ )  
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น ของ อบต.ข่องสามหมอ พร้อมตดิตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 126 
ลำดับที่ 6  

      

 
รายจ่ายตามแผนงาน ท่ีขอโอนงบประมาณ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ   

 โครงการบ้านประชารัฐ/ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาสผูย้ากจนและผูย้ากไร้ 

จำนวน 80,000 บาท 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบา้นประชารัฐ/ปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศยับ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 
 

 

   

       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน 

 ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน เงิน 30,500 บาท 

 

-จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอรA์ll In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท จำนวน 1 เครือ่ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 167 
ลำดับที ่4 
 
-จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องพิมพ์ Mulitifunction แบบถังหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 ราคา 7,500 บาท  
     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน    
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้าท่ี 167 ลำดับที ่4 
 
ครุภัณฑ์สำนกังาน 

  ตู้กระจกแสดงสนิค้า โอทอ็ปชมุชน 1 ตัว 

  

  
- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์ตู้กระจกแสดงสินค้า โอท็อปชุมชน 1 ตัว สำหรับงานสำนักงาน ชุดละ 15,000 บาท  

  จำนวน 1 ตัว 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 169 ลำดับที ่24 

  ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

       เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนยา้ย (พกพา) จำนวน  1 ชุด 



  
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย (พกพา) จำนวน  1 ชุด 

 

   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 

 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 169 ลำดบัท่ี 22 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

 ครุภัณฑ์สำนกังาน          12,000 บาท 
                                   ตู้กระจกเก็บเอกสาร 2 ช้ัน  จำนวน  3  หลังๆละ  4,000.- บาท 

                                   เป็นเงิน 12,000.- บาท 

                                  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 167 ลำดับที ่2 
 

งานเคหะและชมุชน                                                                             รวม           2,697,600    บาท 

งบไฟฟ้าถนน รวม 2,697,600 บาท 
 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,697,600 บาท 

 ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค       

 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 จำนวน 353,300 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 

 (สายโรงนมถึงบ้านหนองแดง หมูท่ี่ 1 (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 

 ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอ่งสร้างของถิ่น 

 ของ อบต.ช่องสามหมอ พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ (ป้ายเหล็ก)  
จำนวน 1 แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 52 ลำดับที่ 48 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 353,300 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง  หมู่ที่ 7 

 (สายบ้านนายบญุมี หงส์ประเสรฐิถุงบ้านนายชม  แก้วแดง) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น 

 แบบถนน ท.1(แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อมติดตั้งป้าประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 
 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 91 ลำดับที่ 91 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว จำนวน 306,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนอง
หญ้าขาว (บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว ต่อจากจุดสิ้นสดุเดิม กว้างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 122 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 70 ลำดับที่ 73  

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 จำนวน 362,000 บาท 



  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 

 (สายมิยาซาว่าถึงบ้านกหนองแง หมู่ที่ 8) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 140 เมตร 

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 54 ลำดับที่ 39  

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 จำนวน 370,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 8 

 (สายนานายทองอินทร์  วิไลวรรณ์) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น แบบถนน ท.1 

(แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อมตดิตั้งป้าประชาสมัพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)  
จำนวน 1 ป้าย 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 3 ลำดบัท่ี 1 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญา้ขาว หมู่ที่ 4 จำนวน 353,300 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4  
(สายวัดประชาบำรุงไปยังบ้านนายสามารถ  หงส์วิลัย)  กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่องสร้างของถิ่น  
ของ อบต.ข่องสามหมอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปา้ยเหล็ก)  
จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 59 ลำดับที่ 52 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จำนวน 300,000 บาท 

  

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองหว้า  
หมู่ที่ 3 (สายแยก ถนน 2047 ไปทางถนน ชย.ถ. 1086) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 

 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอ่งสร้างของถิ่น 

 ของ อบต.ข่องสามหมอ พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ (ป้ายเหล็ก)  
จำนวน 1แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 5 ลำดบัท่ี 9 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่1 จำนวน 353,300 บาท 



  

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 

 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1  (สายสามแยกบ้านนายกอง  สางชัยภูมิ )  
 กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 170เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ตามแบบมาตรฐานงานก่องสรา้งของถิ่น ของ 

 อบต.ข่องสามหมอ พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)  
 จำนวน 1 แผ่น 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
 และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 126 ลำดับที่ 6  

      

 
 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนนิ ด้วยการตั้งงบประมาณได้ผดิประเภท รายจ่ายของค่าครุภณัฑ์ และมีเงินเหลือจา่ย จึง นายก อบต.                 
เสนอเพ่ือพิจารณาให้ สภาอบต. โอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ขอมติประชุม 

  ประธาน สภาฯ                              
ที่ประชุมสภา  มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น ..14...... ท่าน 

    อนุมัต ิ  จำนวน ..14.......เสียง 

    ไม่อนุมัต ิ             จำนวน ...-.....  เสียง 

    งดออกเสียง จำนวน .....-..... เสียง 
 
นางประชุมพร สุจินดากิจ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผอ.กองคลัง ตามแผนพัฒนาตำบล   พ.ศ 2561 -2565 หน้า 153 ไดต้ั้งโครงการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในแผนงานเคหะ 

และชุมชน จึงขอที่ประชุมสภาแกไ้ขให้ถูกต้อง 

นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ครับขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและขอมติให้แก้ไข 
ประธานสภา ฯ     
            
 
 
ที่ประชุมสภา  มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น ..14...... ท่าน 

    อนุมัต ิ  จำนวน ...14.......เสียง 

    ไม่อนุมัต ิ                จำนวน ....-.....  เสียง 

    งดออกเสียง จำนวน ......-…... เสียง 
 
ที่ประชุม                   มีมติให้แก้ไขเป็นเอกฉันท์ 
 
4.5 ญัตติ การขอรับ/การใช้อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสนิค้า หนึ่งตำบล หนึ่ง 

ผลิตภัณฑ ์

ประธานสภา          กล่าวว่าในการการขอรับ/การใช้อาคารศูนย์แสดงและจำหนา่ยสินค้า หนึ่งตำบล หน่ึง 

ผลิตภณัฑ์การพิจารณานั้น ขอให้ทางนายก.อบต. ช้ีแจงที่ประชุม 
 
นายเสกสรรค ์ จอสูงเนิน      การที่อบจ.ให้ทาง อบต.ช่องสามหมอใช้ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินคา้  
                                        หนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์ ตั้งอยูท่ี่ บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ต.ช่องสามหมอ อ. 
                                        คอนสวรรค์   พร้อมอนญุาตให้ซ่อมแซมอาคาร ไดต้ั้งแต่   1 สิงหาคม 2563  
                                        ถึงกำหนดยืมใช้อาคาร  กำหนด  30 กันยายน 2564  เมื่ออาคารชำรุด 

                                        เสียหายให้ทาง อบต.จัดการแก้ไขให้สภาพเดิม แตส่ภาพเดิมตอนนีย้งัใช้งาน 

                                        ไม่ได้ต้องซ่อมพื้น  ประตู หน้าต่าง บางส่วน ถึงจะเข้าอยู่ได้  แต่ หากเมื่อเรายืม 

                                        และอบจ.ให้ยมืแล้ว ทาง สภาเราจะรับเอาอาคารพร้อมท่ีดินทรัพยต์้องนั้น 

                                        หรือไม่ เพื่อทางเราจะได้นำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์แก่ชุมชน หมูบ่้าน 



นายไพโรจน์ ขำประไพ      ครับได้ดำเนินการประมาณการไว้แล้วครับ ในวันน้ี มี 3 เรื่อง ครับ  
                                        1การยมืใช้ 

                                   2 .การอนุญาตซ่อมแซม และ 

                                        3. การรบัโอนอาคาร ฯ ให้ท่ีประชุมไดเ้ข้าใจ 

ประธานสภาฯ    ครับท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีขอที่มติประชุมสภาอบต.  ในการรับโอน 
                                              อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
ที่ประชุมสภา ฯ    มีมติให้รับโอนอาคารศูนย์แสดงและจำหนา่ยสินคา้ หนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ฯ 
     เป็นสินทรัพย์ของ อบต.ช่องสามหมอ 
     มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทั้งสิ้น ..14...... ท่าน 
     เห็นชอบ จำนวน ..14.......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จำนวน ....-.....  เสียง 
     งดออกเสียง จำนวน .....-..... เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 
นายก อบต.  -ได้รับถ่ายโอนประปาจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสมีา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ /หมู่ที2่/หมู่ที่ 
                        3 ตำบลช่องสาหมอ 
  นายเสง่ียม นรพรม ส.อบต.ม.2 -เรียนท่านประธานสภา อยากเสนอให้มีโครงการซ่อมถนนสาธารณะ 

  จากนั้นนายกกล่าวว่าโครงการรออนุมัติอยู่   
นักวิเคราะห์ฯ นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิคณะผู้บรหิาร  

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมขอรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการจัดระบบ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอทุกคน ใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รวมทั้งทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตพื้นที่ และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง โดยการจัดทำตามรูปแบบ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)  
ของทุกส่วนราชการ แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ของทุกส่วนราชการ 
แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของทุกส่วนราชการ และ แบบรายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบ แจกให้ทุกๆ ท่านได้พิจารณา ครับผม กระผมได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ทุกขั้นตอน จึงขอรายงานให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับทราบครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นักวิเคราะห์ฯ  นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระผมมีอีกเรื่องที่จะรายงานให้ทุกประชุมอันทรงเกียรติ
นี ้

ได้รับทราบครับ ก็คือในช่วงที่ผ่านมากระผมได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผ่านวาระขั้นแปร ญัญติ และวาระขั้นการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เมื่อการประชุมสภา
สมัย สามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้ประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น บัดนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (๒) ต้องจัดทำแผน
ดำเนินงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีนั้นๆ ได้อนุมัติและประกาศใช้ 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อ 
วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 จึงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 บัดนี้กระผม
จึงขอรายงาน การใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้รับท ราบ
และพิจารณา ครับ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบแจกให้ทุกๆ ท่านแล้วครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไดส้อบถามว่ามีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
จากนั้นเมื่อไม่มีท่านใดเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรอีก  ประธานสภาฯ จึงขอปิดประชุม 

  ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
    (ลงช่ือ)   นายนพดล  เรือนแก้ว  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 
          (ลงช่ือ)   ประหยัด  ใจโปร่ง    ผู้ตรวจ         (ลงช่ือ)    ชมภู  พงษ์สระพงั     ผู้ตรวจ 

              (นายประหยัด  ใจโปร่ง)         (นายชมภู  พงษ์สระพัง) 
 
 
 
 (ลงช่ือ  เสง่ียม  นรพรม     ผู้ตรวจ              (ลงช่ือ)    อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                       (นายเสง่ียม  นรพรม)    (นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ) 
              ประธานสภา  อบต.ช่องสามหมอ 


