
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

สมยัวิสามญัท่ี 1/2562 

คร้ังท่ี 1 

วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ผูเ้ขา้ประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอดุลย ์ หงส์ประเสริฐ ประธานสภา อดุลย ์ หงส์ประเสริฐ  
2 นายประหยดั  ใจโปร่ง รองประธานสภา ประหยดั  ใจโปร่ง  
3 นายชมพู  พงษส์ระพงั ส.อบต.ม.1 ชมพู  พงษส์ระพงั  
4 นายเสง่ียม  นรพรม ส.อบต.ม.2 เสง่ียม  นรพรม  
5 นายศีลธรรม  หงษหิ์รัญ ส.อบต.ม.2 ศีลธรรม  หงษหิ์รัญ  
6 นายบุญคุม้  เฉลิมแสน ส.อบต.ม.3 บุญคุม้  เฉลิมแสน  
7 นายชะแวง  คุม้หนองแดง ส.อบต.ม.4 ชะแวง  คุม้หนองแดง  
8 นายพงษศ์าล  สาดี ส.อบต.ม.4 พงษศ์าล  สาดี  
9 นายบวัพา  กุลแดง ส.อบต.ม.5 บวัพา  กุลแดง  
10 นางประภา  จอมค าสิงห์ ส.อบต.ม.5 ประภา  จอมค าสิงห์  
11 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ ส.อบต.ม.6 สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
12 นายสังวาล  ครองสุข ส.อบต.ม.6 สังวาล  ครองสุข  
13 นายนพดล  เรือนแกว้ ส.อบต.ม.7 นพดล  เรือนแกว้  
14 นายจรูญ  วิไลวรรณ์ ส.อบต.ม.7 จรูญ  วิไลวรรณ์  
15 นายเขม็มร  สิมพนัธ์ ส.อบต.ม.8 เขม็มร  สิมพนัธ์  
16 นางสาวสายฝน  อุดมทรัพย ์ เลขานุการสภา สายฝน  อุดมทรัพย ์  

     
 

 

 

 

 



ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเสกสรรค ์   จอสูงเนิน นายก เสกสรรค ์   จอสูงเนิน  
2 นายสังคม  พลนิกร รองนายก สังคม  พลนิกร  
3 นายปกาศิต  ครองส าราญ รองนายก ปกาศิต  ครองส าราญ  
4 นายส ารอง  หงษเ์งิน เลขา ส ารอง  หงษเ์งิน  
5 ร.ต.อ. วราวตัต ์ โคตรสมบติั รอง สวป.สภ.ช่องสามหมอ วราวตัต ์ โคตรสมบติั  
6 น.ส. วรรวิลาศ  เจนชยั ผอ.ร.ร.บา้นหนองแดง วรรวิลาศ  เจนชยั  
7 น.ส.นริศราพร  ครองหนองแดง ผช.ผญ.บา้นชนแดน นริศราพร  ครองหนองแดง  
8 นายเสน่ห์  หงษเ์วหา ผญบ.ม.8 เสน่ห์  หงษเ์วหา  
9 นายบุญธรรม  กุลสุวรรณ ผญบ.ม.3 บุญธรรม  กุลสุวรรณ  
10 นายประยรู  เกมชยัภูมิ ผญบ.ม.2 ประยรู  เกมชยัภูมิ  
11 นายสุรเดช    สู้ศึก ผช.ผญบ.ม4 สุรเดช    สู้ศึก  
12 นางล าไย  เจริญรบ นกัวิเคราะห์ ล าไย  เจริญรบ  
13 นายประพฒัน์  หงษเ์วหา ผช.นกัวิเคราะห์ ประพฒัน์  หงษเ์วหา  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

สมยัวิสามญัท่ี 1/2562 

วนัท่ี 11 มิถุนายน  พ.ศ.2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

เลขา : เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้ขอเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 

หลงัจากกล่าวเปิดประชุม  

ประธานสภาไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา : วนัน้ีเป็นการประชุมสมยัวิสามญัท่ี 1/2562  

คร้ังท่ี 1 วา่ขอแจง้ใหส้มาชิกทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตในวนัพรุ่งน้ี บริเวณล าหว้ยยาง หมู่ท่ี ตั้งแต่

เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ (สมยัสามญัท่ี 2 คร้ังท่ี 1 /2562) 

มติ รับรองเป็นเอกฉนัท ์(14 เสียง) 

ระเบียนวาระท่ี 3 กระทูถ้าม 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแลว้เสร็จ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองดเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2562) 

ประธานสภา : วนัน้ีเป็นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงนายกไดเ้สนอ

สภาพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ ขอเชิญนายกไดช้ี้แจงต่อสภา 

นายก อบต. : เรียนประธานสภาส าหรับเร่ืองการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสนอในวนัน้ี กระผมจะขอให ้

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนไดช้ี้แจง 

 

/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.... 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : เรียนประธานสภาและสมาชิกผูท้รงเกียรติเน่ืองจากในการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินท่ีผา่นมาเป็นแผนพฒันาเป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีต่อมาไดรั้บหนงัสือสั่งการใหเ้ปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ส่ีปีเป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี ( พ.ศ.2561-2565 ) จึงไดด้ าเนินการจดัท าแผนตามขั้นตอนการจดัท าแผนขึ้นและไดส่้ง

ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2562) เพื่อใหส้มาชิกไปแลว้ และวนัน้ีก็เป็นการประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบตาม

ระเบียบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประธานสภา : จากท่ีกระผมไดรั้บรางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2562)และไดส่้งใหส้มาชิกทุกท่านไปแลว้ 

ขอใหส้มาชิกทุกท่านพิจารณา 

จากการพิจารณาของสมาชิกแต่ละหมู่บา้น การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2562) คร้ังน้ี นายกไดช้ี้แจงจนเป็นท่ี

เขา้ใจ 

ประธานสภาจึงถามท่ีประชุมวา่ ท่านใดเห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2562) ท่ีนายกเสนอ โปรดยกมือ 

มติ เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์( 14 เสียง ) 

5.2 ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญนายก

ช้ีแจง 

นายก : เรียนประธานสภา กระผมขอใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณช้ีแจง 

ปลดั : เรียนประธานสภาและสมาชิกผูท้รงเกียรติ เน่ืองจาก อบต.ไดรั้บหนงัสือสั่งการใหจ้ดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรประชาชน 

ซ่ึง อบต.ช่องสามหมอไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้จึงขอโอนงบประมาณตามขอ้งบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2562 เพื่อตั้งจ่ายใหใ้นหมวดครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นเงิน 1,400 บาท เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัร

ประชาชนจ านวน 2 เคร่ือง โดยโอนจาก ค่าใช่จ่ายโครงการ อบต.สัญจร    งบตั้งไว ้                 บาท คงเหลือ              บาท 

ซ่ึงอ านาจการโอนคร้ังน้ีเป็นอ านาจของสภา 

ประธานสภา : มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ ถา้ไม่มีกระผมจะขอมติท่านไดเ้ห็นชอบ/อนุมติัให้โอนงบประมาณ

ตามท่ีเสนอโปรดยกมือ 

มติ เป็นเอกฉนัท ์ให้โอนได ้(14 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายก อบต.  1.ขอเชิญทุกท่านไปร่วมกนัสร้างฝายมีชีวิต วนัท่ี 12 มิ.ย.62 ท่ีล าหว้ยยาง ม.1 ใหแ้ลว้เสร็จตอนน้ีได ้80 % 

แลว้ 

/2.ขอแจง้ใหทุ้กท่านวา่…… 
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       2.ขอแจง้ใหทุ้กท่านวา่ เจา้หนา้ท่ีพร้อมสมาชิก จะไดไ้ปร่วมกนัปลูกตน้ไมท่ี้ป่าโล่ใหญ่ท่ี อบต. เราได้

รับผิดชอบ โดยจะขึ้นไปซ่อมแซมกนัในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562  

        3.ขอเชิญทุกท่านเขา้ร่วมโครงการอ าเภอยิม้ท่ีบา้นหนองหญา้ขาว ม.4  วนัท่ี          มิถุนายน 2562 

        4.ตอนน้ีก าลงัตดัตน้ไมส้องปากทางออกจากสายไฟจะตดัเฉพาะไมท่ี้ออกพาดสายไฟและเป็นไมไ้ม่หวง

หา้ม เท่านั้น 

นายชมพู  พงษส์ระพงั สอบต.ม.1 เรียนท่านประธานสภา อยากฝากท่านนายก อบต. เร่ืองการก าจดัขยะใหท้ า

อยา่งจริงจงัทุกหมู่บา้น 

จากนั้นเม่ือไม่มีท่านใดซกัถามเร่ืองใดอีก ประธานสภาขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

(ลงช่ือ)  สายฝน  อุดมทรัพย ์ ผูบ้นัทึกรายงานประชุม 

            (นางสาวสายฝน  อุดมทรัพย)์ 

        ปลดั / เลขานุการสภา 

(ลงช่ือ) ชมพู   พงษส์ระพงั ผูต้รวจรายงานการประชุม 

     (นายชมพู   พงษส์ระพงั) 

(ลงช่ือ) ประหยดั  ใจโปร่ง ผูต้รวจรายงานการประชุม 

     (นายประหยดั  ใจโปร่ง) 

(ลงช่ือ) เสง่ียม  นรพรม ผูต้รวจรายงานการประชุม 

     (นาย) เสง่ียม  นรพรม) 

(ลงช่ือ) อดุลย ์  หงษป์ระเสริฐ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

    (นายอดุลย ์  หงษป์ระเสริฐ) 

ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ 

 

 



 

 

 


