
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

......................................... 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอดุลย์  หงษป์ระเสริฐ ประธานสภา อดุลย์   หงษ์ประเสริฐ  
2 นายประหยัด  ใจโปร่ง รองประธานสภา ประหยัด  ใจโปร่ง  
3 นายชมภู  พงษ์สระพัง ส.อบต.ม.1 ชมพู  พงษส์ระพัง  
4 นายเสงี่ยม  นรพรม ส.อบต.ม.2 เสงี่ยม  นรพรม  
5 นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ ส.อบต.ม.2 ศิลธรรม  หงษ์หิรัญ  
6 นายบุญคุ้ม  เฉลิมแสง ส.อบต.ม.3 บุญคุ้ม  เฉลิมแสง  
7 นายชะเวง  คุ้มหนองแดง ส.อบต.ม.4 ชะเวง คุ้มหนองแดง  
8 นายพงษ์ศาล  สาด ี ส.อบต.ม.4 พงษ์ศาล  สาด ี  
9 นางประภา  จอมคำสิงห์ ส.อบต.ม.5 ประภา  จอมคำสงิห์  

10 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ ส.อบต.ม.6 สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
11 นายสงัวาล  ครองสุข ส.อบต.ม.6 สังวาล  ครองสุข  
12 นายจรูญ  วไิลวรรณ ์ ส.อบต.ม.7 จรูญ  วิไลวรรณ ์  
13 นายนพดล  เรือนแก้ว ส.อบต.ม.7 นพดล  เรือนแก้ว  
14 นายเข็มมร  สิมพันธ ์ ส.อบต.ม.8 เข็มมร  สิมพันธ์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสกสรรค ์ จอสูงเนนิ นายก อบต. เสกสรรค ์ จอสูงเนิน  

2 นายสงัคม 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.ปลัด อบต. ประชุมพร  สุจนิดากิจ  
6 นายไพโรจน์ ขำประไพ ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ขำประไพ  
7 นายนพรุจ บุตรชาล ี ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ นพรุจ บุตรชาล ี  

8 นางจฑุามาศ พวงอ่อน 
นักวิชาการศึกษา  

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
จุฑามาศ พวงอ่อน 

 

9 นายธนะพฒัน์  ปรีชาเชาว์กุลศริิ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธนะพฒัน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ  
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เริ่มประชุม   เวลา 09.0๐ น. 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ    
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 แจ้งระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องกประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
    ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 ญัตติ การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 

4.2 ญัตติ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 7 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

4.3 ญัตติ การพิจารณาเปลี่ยนชื่อโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ตำบลช่องสามหมอ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  กระผมมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมให้ทุกท่านได้รับทราบ ในขณะนี้สถานการณ์โรค 
ประธานสภาฯ   ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์ตอนนี้อำเภอคอนสวรรค์ของ 

เรามีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 3 ราย และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย อยู่ที่บ้านโสกมูลนาค 
ซึ่งผู้ที่ เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุ 92 ปี กระผมจึงอยากให้ทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบโดยทั่วกันและให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเราได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมโรคติดต่อแบบนี้
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเราครับ 

นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ คือในช่วงวันที่ 9 – 16 เมษายน 
นายก อบต.   ที่ผ่านมาทางจังหวัดชัยภูมิได้มีโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอ 

โครงการเร่งด่วน จำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งทาง อบต.ช่องสามหมอก็ได้เสนอ
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจัดสรรมา ในช่วงเทศกาลสงกานต์ กระผมและ
พนักงานบางส่วนก็ได้มาทำงานทุกวันไม่ได้พักเลย เพ่ือทำโครงการส่งให้ทัน
อำเภอพิจารณาในวันที่ 16 เมษายน 2564  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในตำบลช่องสามหมอ กระผมจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับผม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - ตามท่ีได้ประชุมสภา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ซึ่งเป็นการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1)  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

รายงานการประชุมครั้งนั้น ก็อยู่ในมือท่านแล้วไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไร
จะทักท้วง หรือซักถามส่วนหนึ่งส่วนใดหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมได้เชิญครับ 

 - ถ้าไม่มี กระผมถือว่าสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมได้รับรองรายงานการประชุม 
ขอบคุณครับ 
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มติทีป่ระชุม - รับรองรายงานประชุม   จำนวน .....14...... เสียง 
 - ไม่รับรองรายงานประชุม  จำนวน .....-...... เสียง 
 - งดออกเสียง    จำนวน .....-...... เสียง 
 - ลา    จำนวน .....-...... คน 
 - ขาด    จำนวน ......-..... คน   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
    - 
มติที่ประชุม   - 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  4.1. การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

       บัดนี้คณะผู้บริหาร ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนได้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ได้จัดทำขึ้น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว และบัดนี้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ทุกขั้นตอนแล้ว ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ ได้
กรุณาชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้สภาฯ ทราบเพ่ือประกอบในการพิจารณา 

นายนพดล เรือนแก้ว   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ  (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการ

 กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้มุ่งสู่
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางพัฒนาที่กำหนด ทั้งนี้ได้มีโครงการที่เร่งด่วนตาม
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ตำบลช่องสามหมอ จึงได้เสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับ 5 ประจำปี
งบป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 6 4  - 2 5 6 5  โดยอาศั ย อำน าจตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น        ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  ข้อ 25 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ
ในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (โดยมี
รายละเอียด ปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับ 5 ดังนี้) 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีความจำเป็นที่ต้อง
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน และสรุปร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕65) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5  ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หมู่

ที ่
งบประมาณ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
1 โครงการตัดถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 (เส้น

บ้านนายชมภู พงษ์สระพัง - บ้านนายกองพัน  แสนตระกลู) 
7 200,000 

2 
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช่อง
สามหมอ 

- 
500,000 

3 
โครงการตัดถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 
(เส้นนานายวิจติร จอกแก้ว - ตั้งอำนวยฟาร์ม) 

6 
300,000 

4 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (บ้านสายบัวแดง - นานายยอดชาย  
วงศ์ษา) 

6 
100,000 

5 โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบ้านางวรรณ  แวงชัยภูมิ – 
หน้าโรงไข่ นายศักดิ์ชัย แสงขัยภมู ิ

1 
200,000 

6 
โครงการติดตั้งสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองแดง หมูที่ 1 

1 
100,000 

7 
โครงการติดตั้งสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน 
บ้านสายบัวแดง หมูที่ 6 

6 
100,000 

8 
ขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านโสกหาดหมู่ที่ 2 ถึงบ้านภูทอง 
หมู่ที่ 7 

7 
250,000 

9 
โครงการปรับปรุงสระหนองแดง หมู่ที่ 1 เพื่อเพ่ิม
สวนสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน 

1 1,000,00
0 

10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชนแดน หมู่ที่ 
5 ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 49-001  สายบ้านชน
แดน - บ้านหนองแดง 

5 
1,116,00

0 

11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สวนสาธารณะ ตำบลช่องสามหมอ  384,000  
 แผนงานการศึกษา   
12 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบล

ช่องสามหมอ 
 

- 350,000 



5 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หมู่

ที ่
งบประมาณ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
13 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ขนาด 50 น้ิว จำนวน 3 เครื่อง  
- 46,200 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์   
14 โครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
งบประมาณ 2564 

- 22,000 

15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรยีนผูสู้งอายุ 
อบต.ช่องสามหมอ 

- 200,000 

16 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุม่สตรีสหกรณ์ทอผ้ามดัหมี่
บ้านหนองแดง 

- 50,000 

17 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (การสานตะกร้า
พลาสติก) 

- 30,000 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเหด็ฟางในตะกล้า สนับสนุน
กลุ่มผูด้้อยโอกาส 

- 50,000 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ผลิตหม่ำ ตลาดต้องชมตำบล
ช่องสามหมอ 

- 1,500,00
0 

 แผนงานการเกษตร   
20 โครงการอบรมวัสดุปลูกด้วยใบอ้อยแห้ง - 20,000 
21 โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลช่องสามหมอ - 1,536,00

0 
22 โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตำบลช่องสามหมอ - 300,000 
23 โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลช่องสาม

หมอ 
 1,500,00

0 
 แผนงานสาธารณสุข   

24 โครงการอบรมหลักสูตรผูส้ัมผัสอาหาร - 30,000 
25 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการตามกฎกระทรวง

สุขลักษณะของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
- 30,000 

 รวม 25 โครงการ 9,914,200.- 

 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน สำหรับการที่สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณานั้น คณะผู้บริหารได ้
นายก อบต.ช่องสามหมอ นำปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่แต่ละหมู่บ้านที่เสนอมานั้น ถือว่าเป็น

ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้ให้คณะคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผน ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 5 ขึ้นมา โดยจากผ่านประชาคมระดับหมู่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว กระผม
จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาเห็นชอบ
ตามระเบียบฯ กฎหมาย ต่อไปครับ รายละเอียดก็ตามเอกสารที่ให้ทุกท่านได้
พิจารณาครับ  

นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาแล้ว มีท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ   เสนอความเห็นอะไรอีกไหมครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก  
    กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน .....14...... เสียง  

ไม่เห็นชอบ   จำนวน .....-...... เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน ……-….. เสียง 
ลา    จำนวน ......-..... คน 
ขาด    จำนวน .....-...... คน 
 
 4.2 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ ท่าน ประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณ โดยตำแหน่ง ได้อธิบายชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางประชุมพร สุจินดากิน การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. 7/2564 โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องสามหมอ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประกาศใช้แล้วนั้น แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นที่ต้อง
โอนงบประมาณ เนื่องจากมีบางรายการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและบาง
รายการไม่ได้ตั้งจ่ายเงิน จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณตามแผนงาน/หมวด/ 
ดังนี้ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ค่าบำรุงรักาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 
รายการ 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนชุมชน ตำบลช่อง
สามหมอ  โดยโอนงบประมาณเพ่ิม 1 รายการ 

 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้
สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยโอนงบประมาณเพ่ิม 1 รายการ 
ขอโอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ค่าบำรุงรักาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ งบประมาณอนุมัติตั้งไว้  0.-  
บาท งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท อนุมัติขอโอนเพ่ิม 41,000.-  บาท เป็นเงิน 
41,000.- บาท (โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7/2564) โอนงบประมาณเพ่ิม (โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่) 
 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนชุมชน ตำบลช่อง
สามหมอ งบประมาณอนุมัติตั้งไว้ 5,000. - บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000.- 
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บาท อนุมัติขอโอนเพ่ิม 10,000.-  บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท (โอนเพ่ิม 
ครั้งที่ 7/2564) โอนงบประมาณเพ่ิม 
 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้
สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณอนุมัติตั้งไว้  30,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 10,161.40.- บาท อนุมัติขอโอนเพ่ิม 50,000.-  บาท 
เป็นเงิน 60,161.40 .- บาท (โอนเพ่ิม ครั้งที่ 7/2564) โอนงบประมาณเพ่ิม 

 รวมโอนเพิ่ม 3 รายการ เป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 101,000.- บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ บุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ตั้งไว้ 
1,435,920 .- บาท คงเหลือ 841,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
841,900.- บาท ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 41,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 800,900.- บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ตั้งไว้ 2,444,160. - บาท 
คงเหลือ 1,384,516.13. - บาท งบประมาณก่อนโอน 1,384,516.13.- 
บาท ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 10,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,374,516.13.- บาท 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ตั้งไว้ 2,444,160.- บาท 
คงเหลือ 1,384,516.13.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,374,516.13.- 
บาท ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 50,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,324,516.13.- บาท 
รวมโอนลด  3 รายการ เป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 101,000.- บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน)  
โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 26 ข้อ ๒7 และ ข้อ 32 และดิฉัน
ขอนำเรียนชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น การขอพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณาเพียงเท่านี้ค่ะ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ 
เชิญสอบถามได้เลยค่ะ / ไม่มี 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งที่ 7/2564 นี้อีกหรือไม่ครับ 

/ ไม่มี ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ     จำนวน ......14....... เสียง        

- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ............. คน 
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 4.3 พิจารณาการเปลี่ยนชื่อโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช่อง
สามหมอ  

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ การพิจารณาเปลี่ยนชื่อโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2564 ต้นเรื่อง ตามที่สมาชิกสภา อบต.ช่องสามหมอ ร้องขอให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดสรรค์งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาจำเป็น
เร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ได้ให้กองช่างออกสำรวจและประมาณการโครงการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวของประชาชน ซึ่งผู้บริหารได้เสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีมติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2564 ซ่ึงโครงการที่ 1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นโครงการปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช่องสามหมอ ขอตั้งงบไว้ ๔๔๘,๐๐๐.- 
บาท โดยรายละเอียดของโครงการ และปริมาณงาน ดังต่อไปนี้  
1. ถมดินบริเวณสาธารณะประโยชน์สระหนองแดง ถมดินกว้าง 20 เมตร ยาว 
70 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร คิดเป็นปริมาณดินถม 9,580 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ย 9,580 ลบ.ม.  

  2. ปลูกหญ้าแฝกฝั่งทางทิศเหนือ ห่างกันต้นละ 2 เมตร  
 แต่เนื่องด้วย ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบล

ช่องสามหมอ ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปนั้น ขั้นตอนการดำเนินการจะต้อง
ขออนุญาตดำเนินโครงการจากสำนักพระราชวัง เพราะเป็นสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีละเอียดที่เป็น
รูปแบบ มีขั้นตอนถูกต้อง มีช่วงระยะเวลาที่จะต้องยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุญาตให้จัดทำโครงการได้ ซึ่งในขณะนี้ก็ไม่อยู่ในช่วงทำเรื่องไปขออนุญาต ถ้า
จะขอพระราชทานอนุญาตให้จัดทำโครงการฯ ก็ต้องรอเป็นปีงบประมาณถัดไป 
แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้เร่งดำเนิน
โครงการ จึงมีความจำเป็นที่จะขอเปลี่ยนชื่อโครงการที่ได้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
จากเดิม โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช่องสาม
หมอ ให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ตำบลช่อง
สามหมอ โดยให้มีงบประมาณ รูปแบบรายการ และมีปริมาณงาน คงเดิมทุก
ประการ มีท่านใดที่จะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
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นายไพโรจน์ ขำประไพ  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกๆ ท่าน 
ผอ.กองช่าง   พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับโครงการนี้  

ปริมาณงานเดิมก็มี ดังนี้ 
 1. ถมดินบริเวณสาธารณะประโยชน์สระหนองแดง ถมดินกว้าง 20 เมตร ยาว 
70 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร คิดเป็นปริมาณดินถม 9,580 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ย 9,580 ลบ.ม.  
2. ปลูกหญ้าแฝกฝั่งทางทิศเหนือ ห่างกันต้นละ 2 เมตร ครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุมสภาฯ การพิจารณาเปลี่ยนชื่อโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิม โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ตำบลช่องสามหมอ ให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ ตำบลช่องสามหมอ โดยให้มีงบประมาณ รูปแบบรายการ และมี
ปริมาณงาน คงเดิมทุกประการ ถ้าท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     จำนวน ......14....... เสียง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสยีง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ............. คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  กระผมขอแจ้งที่ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใน 
นายก อบต.   อาทิตย์ต่อไปงานแผนและงบประมาณ ได้จัดทำจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน 

โครงการส่งเสริม สนบัสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ตำบลช่อง
สามหมอ ประจำปี 2564 (เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะมีกำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
 

วันที ่ เวลา บ้าน หมู่ที่  สถานทีจ่ัดเวทีประชาคม หมายเหตุ 
27 เม.ย. 2564 07.00 น. – 12.00 น. บ้านหนองแดง 1 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

28 เม.ย. 2564 07.00 น. – 12.00 น. 
บ้านภูทอง  

บ้านหนองแดง 
7 
8 

ณ  ห้องประชุม  
อบต. ช่องสามหมอ 

ประชาคม
พร้อมกัน 

30 เม.ย. 2564 07.00 น. – 12.00 น. บ้านโสกหาด 2 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
3 พ.ค. 2564 07.00 น. – 12.00 น. บ้านหนองหว้า 3 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
4 พ.ค. 2564 07.00 น. – 12.00 น. บ้านหนองหญ้าขาว 4 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
5 พ.ค. 2564 07.00 น. – 12.00 น. บ้านสายบัวแดง 6 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

 
จึงอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและเข้าร่วมการจัดประชุมประชาคม ในวัน 
และเวลาดังกล่าว เพ่ือที่จะนำปัญหาและความต้องการของประชาชในแต่ละ
หมู่บ้านมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี 
ที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ภายในตำบลช่องา
สามหมอ ในส่วนหนังสือผมจะออกหนังสือแจ้ง และเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้ง และ
ในตอนนี้กระผมได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนที่วางเอาให้ โดยให้
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แจ้งผู้นำชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกันทุกหมู่บ้านแล้ว และการในออกประชุม
ประชาคมในช่วงนี้ เป็นช่วงที่เกิดโรคไวรัสระบาดอย่างรุนแรงขึ้นมาอีกระลอก ก็
ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) จึงอยากแจ้งให้ทุกๆ ท่านได้
รับทราบและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ของเราครับ กระผมก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ อะไรอีก กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.10 น. 
 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายนพดล  เรือนแก้ว) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 
(ลงชื่อ.............................ผู้ตรวจ      (ลงชื่อ)................................ผู้ตรวจ     (ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจ  
    (นายชมภู พงษ์สระพัง)                     (นายเสงี่ยม  นรพรม)                  (นายประหยัด  ใจโปร่ง) 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                (นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

 
 
 


