
 
 
 

สำเนา 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

สมัยสามัญที่  3  คร้ังท่ี  2  ประจำปี  พ.ศ.2564 
วันที่  21  สิงหาคม  2564 

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  หงษ์หิรัญ  
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 พงษ์ศาล  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 นายจรูญ  วิไลวรรณ ์ ส.อบต.หมู่ 7 จรูญ  วิไลวรรณ ์  
13 นายนพดล  เรือนแก้ว ส.อบต.หมู่ 7 นพดล  เรือนแก้ว  
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 นายทองอินทร์  แก้วจอมพล กำนันตำบลช่องสามหมอ ทองอินทร์ แก้วจอมพล  
6 นายประยรู  เกมชัยภมู ิ ผญบ.หมู่ 2 ประยรู  เกมชัยภูม ิ  
7 นางชิตชมัย   เวชสูงเนิน ผช.ผญบ.หมู่ 7 ชิตชมัย   เวชสูงเนิน  
8 นายชาตรี  หงส์เงิน ผญบ.หมู่ 3 ชาตรี  หงษ์เงิน  
9 นางสาวนริศราพร  ครองหนองแดง ผช.ผญบ. นริศราพร ครองหนองแดง  

10 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญที่  3  คร้ังท่ี  2  ประจำปี  พ.ศ.2564 

วันที่  21  สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น 
เลขานุการ สภา  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ของเรียนเชิญท่านประธานสภาจดุธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 
   ประธานสภาได้ดำเนินการประชุมดังระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
มติทีประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท ์(13 เสยีง) 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นมาแล้วเสร็จ 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (วาระที่ 
2  วาระแปรญัตติ) 

ประธานฯ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (วาระที่  
2  วาระแปรญัตติ)   การแปรญัตติขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้สมาชิกสภาฯ  
ได้รับทราบครับ 

นายนพดล  เรือนแก้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เรียนประธานสภาและสมาชขิกผู้ทรงเกียรติ 
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณ

รายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ในวาระที่  
1  (วาระรับหลักการ)   ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1   ประจำปี พ.ศ.2564   
เมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2563   และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  คน   ประกอบด้วย  
นายนพดล เรือนแก้ว  ประธานคณะกรรมการ  นายจรูญ วิไลวรรณ์  กรรมการ  และนายเข็มมร  สิมพันธ์ 
กรรมการและเลขานุการ  และที่ประชุมกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
หรือผู้บริหาร  ที่มีความประสงค์จะแปรญัตติ  ส่งคำแปรญัตติในวันที่     11 – 14  สิงหาคม  2563  
เวลา  08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
ปรากกฎว่าไม่มีผู้ยืนแปรญัตติ   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563   
คณะกรรมการแปรญัตติรับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นควรคงร่างเดิม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาร
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและได้ส่งรายงานการประชุมให้
ประธานสภาไปแล้วนั้น 

ประธานฯ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   (วาระที่ 2  
วาระแปรญัตติ)  การแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติได้เห็นชอบให้คงร่างฯ เดิม  ดังนั้น  จะขอมติที่
ประชุมสภาฯ  ในการให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  คือ คงร่างฯ เดิม  ขอมติด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จำนวน  13  เสียง  
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

(วาระที่  3  วาระลงมติ) 
ประธานฯ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่  3  จะ

เป็นการลงมติเราจะพิจารณาต่อไปเลยหรือไม่ นายนพดล เรือนแก้ว เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปใน
วันน้ีเลย ท่านประธานสภาจึงถามที่ประชุมมีมติให้พิจารณาวาระที่ 3 ต่อไปให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    

เลขานุการสภาฯ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวาระที่สาม  
ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ประธานฯ ตอ่ไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 วาระ 3 ขั้น
ลงมติ    ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นขอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ  

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จำนวน  13  เสียง 



เลขานุการสภาฯ เมื่อสภาฯ  เห็นชอบจะได้จัดส่งร่างเพื่อให้ท่านนายอำเภอพิจารณา  และนายกประกาศใช้  ได้ทัน  1  
ตุลาคม  2563 ต่อไป 

 
 5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ประธานสภา วันนี้นายกได้เสนอต่อสภาเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 
นายประกาศติ  ครองสำราญ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันน้ีกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้มา
รองนายก อบต.  ช้ีแจงต่อสภาเพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยมรีายการโอน ดังนี้ 

1. โอนตั้งจ่ายใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำสะพายหลัง (เครื่องเบนซิน) จำนวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท ขออนุมัติ 10,000 บาท 
โอนลด จาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการโครงการเงินเดือนพนักงานตั้งไว้ 1,173,600 บาท 
งบคงเหลือก่อนโอน 482,950 บาท 

ประธานสภา  จากนั้นประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านไดสงสยัหรือไม่ ถ้าไมม่ี จะขอมติ ท่านใดเห็นด้วย 
   ให้โอนตั้งจ่ายใหม่ตามที่นายกเสนอโปรดพิจารณา มติอนุมัตใิห้โอนได้ เป็นเอกฉันท์ (13 เสียง) 

2. โอนตั้งจ่ายใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันผ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั งบลงทุน 
หมวดค่าครุภณัฑ์การเกษตร จดัซือ้เครื่องเป่าลม(เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 
บาท ขออนุมัติ 12,000 บาท 
โอนลด จาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการโครงการเงินเดือนพนักงานตั้งไว้ 1,173,600 บาท 
งบคงเหลือก่อนโอน 482,950 บาท 

ประธานสภา  จากนั้นประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านไดสงสยัหรือไม่ ถ้าไมม่ี จะขอมติ ท่านใดเห็นด้วย 
   ให้โอนตั้งจ่ายใหม่ตามที่นายกเสนอโปรดพิจารณา มติอนุมัตใิห้โอนได้ เป็นเอกฉันท์ (13 เสียง) 

3. โอนตั้งจ่ายใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน หมวด ค่าครภุัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์(เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 8,000 บาท  ขออนุมัติ 16,000 บาท 
โอนลด จาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการโครงการเงินเดือนพนักงานตั้งไว้ 1,173,600 บาท 
งบคงเหลือก่อนโอน 482,950 บาท 

ประธานสภา  จากนั้นประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านไดสงสยัหรือไม่ ถ้าไมม่ี จะขอมติ ท่านใดเห็นด้วย 
   ให้โอนตั้งจ่ายใหม่ตามที่นายกเสนอโปรดพิจารณามติอนุมตัิให้โอนได้ เป็นเอกฉันท์ (13 เสียง) 
   ซึ่งรายการที่ขอโอนงบประมาณทั้ง 3 รายการเป็นครุภณัฑ์ ซึ่งเป็นอำนาจสภา 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายทองอินทร์ แก้วจอมพล เรียนท่านประธานสภา ฝากถึงท่านคณะผู้บริหารเกี่ยวกับถนน 
(กำนันตำบลช่องสามหมอ) เส้นทางต้นมะขามใหญเ่สียหายมากขอให้พิจารณาซ่อมแซมด้วย และสองถามว่าตรงปลูกต้นไม้ สอง

ข้างทาง ทางเข้าหมู่บ้านจะปลูกเมือ่ไหร่ นายปกาสิต ครองสำราญ รองนายกองค์การบริหาร ส่วน
ตำบลช่องสามหมอ ตอบว่า จะปลกูเร็วๆนี ้

                    นายจรูญ วิไลวรรณ์   เรียนท่านประธานสภา กระผมเปน็ห่วงเรื่องถนนเพื่อการเกษตร ตอนนี้ฝนตกยังไม่มากถนนน่าจะซ่อมได้ 
  (ส.อบต.ม.7)  อยากให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณซ่อมถนนเพื่อการเกษตร 
 นางสาวชิตชมัย  เวชสูงเนิน ฝากเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจนัทร์เส้นทางหลัง รพ.สต.ช่องสามหมอ ให้ไปซ่อมด้วย 
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.7 
 นายประหยัด ใจโปร่ง ในฐานะสมาชิก อบต กล่าวว่าการทำงานของช่างไฟฟ้าให้เร่งทำด้วยให้ทำทั้งวัน 
 รองประธานสภาฯ 
 นายศิลธรรม หงสห์ิรัญ เรียนท่านประธานสภา การออกซอ่มไฟฟ้าแสงจันทรร์ู้สึกว่าล่าช้า ฝากบอกทางฝ่ายผู้บริหาร และอีกเรื่อง 
 ส.อบต.ม.2  เสาไฟฟ้าทางเข้า อบต อยากให้ย้ายออกด้วย 

ประธานฯ มีท่านสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา  11.30 น. 
 
 
 
 



 
 

ลงช่ือ      สายฝน   อุดมทรัพย์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวสายฝน   อุดมทรัพย์) 
             เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงช่ือ)     ชมภู  พงษ์สระพัง     ตรวจ      (ลงช่ือ)      ประหยัด   ใจโปร่ง     ตรวจ    (ลงช่ือ)    เสง่ียม   นรพรม      ตรวจ 
          (นายชมภู  พงษ์สระพัง)                        (นายประหยัด   ใจโปร่ง)                      (นายเสง่ียม   นรพรม) 

 
 

    ลงช่ือ  นายอดุลย์  หงส์ประเสริฐ  ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 
 
   
 


