
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา 09.3๐ 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  (ขาดประชุม) 
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 นายสมโภชน์ พรโสภิณ หน.สำนักปลัด สมโภชน์ พรโสภิณ  

9 นางจฑุามาศ พวงอ่อน 
นักวิชาการศึกษา  

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
จุฑามาศ พวงอ่อน 

 

10 นายธนะพฒัน์  ปรีชาเชาว์กุลศริิ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธนะพฒัน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  
11 นายประยูร เกมชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายประยูร เกมชัยภูมิ  
12 นายชาตรี หงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายชาตรี หงษ์เงิน  
13 นายสุรเวช สู้ศึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 4 นายสุรเวช สู้ศึก  
14 นางมยุรี เดชสุภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 7 นางมยุรี เดชสุภา  
15 นายทรงศักดิ์ กองหาโคตร ผรส. นายทรงศักดิ์ กองหาโคตร  
16 นายปรีชา แสงชัยภูม ิ สารวัตรกำนนั ต.ช่องสามหมอ นายปรีชา แสงชัยภูม ิ  
17 นายสวาท สุริวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นายสวาท สุริวงศ ์  
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เริ่มประชุม   เวลา 09.0๐ น. 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ    
ประธานสภาฯ   สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖4 แจ้งระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
    ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4..1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
ช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2564     
(แก้ไขปรับปรุง) 

4.2  การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ        
สมัยสามัญ ประจำปี 2564 

4.3 การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 
สมัยแรกของปี 2565 

4.4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

4.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

4.6 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศผู้อำนวยการทางหลวง
ท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา 
เกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบน
ทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต ำบล         
ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

4.8 ขอแจ้งการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จากเส้นแยกถนน 
2054 ถึงโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร      
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่วยอาหาร พ.ศ. 2561 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - 
มติที่ประชุม   - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - ตามท่ีได้ประชุมสภา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖3 ซึ่งเป็นการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

รายงานการประชุมครั้งนั้น ก็อยู่ในมือท่านแล้วไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไร
จะทักท้วง หรือซักถามส่วนหนึ่งส่วนใดหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมได้เชิญครับ 

 - ถ้าไม่มี กระผมถือว่าสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมได้รับรองรายงานการประชุม 
ขอบคุณครับ 
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มติทีป่ระชุม - รับรองรายงานประชุม   จำนวน .....13...... เสียง 
 - ไม่รับรองรายงานประชุม  จำนวน .....-...... เสียง 
 - งดออกเสียง    จำนวน .....-...... เสียง 
 - ลา    จำนวน .....-...... คน 
 - ขาด    จำนวน ......1..... คน   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
    - 
มติที่ประชุม   - 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  4.1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2564 (แก้ไขปรับปรุง)      

ในส่วนของการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยที่
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เว้นแต่การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ เรื่อง กิจกรรมที่ เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ใน
รายละเอียดต่อไปครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนช่องสามหมอ ผู้บริหาร 
นายก อบต.ช่องสามหมอ จะมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน เป็นผู้ชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย

และรายละเอียดทั้งหมดของร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ได้พิจารณา ในส่วนนี้กระผมขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 
(แก้ไขปรับปรุง) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้พิจารณาสาม
วาระรวด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในเขตพ้ืนที่ ในการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ต่อไปครับ  

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
ประธานสภาฯ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2564 (แก้ไขปรับปรุง) ให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ สามวาระรวด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กระผมขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติให้พิจารณา
ว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ สามวาระรวด หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอท่านใด เห็นสมควรที่จะอนุมัติให้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือ กระผมขอมติที่
ประชุม ครับ 
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 มติที่ประชุม        - อนุมัต ิ   จำนวน ....13... เสียง 

- ไมอ่นุมัต ิ   จำนวน ...........  เสียง  
- งดออกเสียง    จำนวน ........... เสียง 
- ลา    จำนวน ........... คน 
- ขาด    จำนวน ......1.... คน 
 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  วาระที่ 1 พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง 
ประธานสภาฯ   สามหมอ เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 (แก้ไขปรับปรุง) 
    ก็ถือว่าการลงมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อนุมัติให้ 
    พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ สามวาระรวด โดยเป็นเอกฉันท์ ในโอกาสต่อไป 

กระผมขอเรียนเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้อธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2564 (แก้ไขปรับปรุง) 
ให้กับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณา ครับ 

นายสมโภชน์ พรโสภิณ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
หน.สป. อบต.ช่องสามหมอ ผมนายสมโภชน์ พรโสภิณ ขออนุญาตนำเรียนใน  ส่วนของร่างข้อบัญญัติที่

พิจารณาในวันนี้ ตามท่านผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอและได้นำเรียนในเบื้องต้น 
สำหรับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2564 (แก้ไขปรับปรุง) ที่กระผมได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ให้ทุกสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือ
ส่งเรียนเชิญประชุม ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาไปตามเอกสาร ร่าง
ข้อบัญญัติฯ ได้เลยครับ ความละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ตามท่ี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ ครบถ้วน 
ประธานสภาฯ แล้วในวาระที่ 1 (วาระรับหลักการ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ก่อนที่

จะขอมติรับหลักการหรือไม่ครับ 
มติประชุม   มี  

 ไมมี่ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  ตามท่ีหัวหน้าสมโภชน์ พรโสภิณ หัวหน้าสำนักปลัด ได้อธิบายชี้แจงเรื่องของร่าง 
นายก อบต.   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ พุทธศักราช 2564 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เนื่องจากเราได้ประกาศ
ข้อบัญญัติฉบับนี้มาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเราก็ได้ถือปฏิบัติมาเป็น
เวลานานพอสมควร ฉบับนี้จึงปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ข้อบัญญัติฯ นี้ ได้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาในปัจจุบัน เช่น การเก็บธรรมเนียมฟาร์มเป็ด โรงทอผ้า ร้านซ่อม ที่
ประกอบกิจการมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรที่จะปรับปรุงแก้ไข การเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมใน อัตราที่ เหมาะสม ไม่ถูก เกิน ไป  และไม่แพง จน เกินที่
ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ รายละเอียดต่าง ๆ นั้น ท่านสมาชิกทุกๆ ท่าน คงได้รับ
ทราบแล้ว กระผมจึงขอนำเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
    ช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง 

แก้ไข) ขอให้ยกมือครับ 
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มติทีป่ระชุม    - รับหลักการในวาระท่ี 1       จำนวน..…13…เสียง 

- ไมร่ับหลักการ   จำนวน ...........  เสียง  
- งดออกเสียง    จำนวน ........... เสียง 
- ลา    จำนวน ........... คน 
- ขาด    จำนวน ......1.... คน 

 
นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  วาระที่ 2 แปรญัตติ ร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง 
ประธานสภาฯ   สามหมอ เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 (แก้ไขปรับปรุง) 

ตามที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 (แก้ไขปรับปรุง) ไป
แล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาะที่ 2 ขั้นแปรญัตติ กระผมขอเสนอให้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ กระผมขอมติที่
ประชุม โปรดยกมือครับ  

มติทีป่ระชุม    - เห็นชอบ ในวาระท่ี 2       จำนวน..…13…เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ   จำนวน ...........  เสียง  
- งดออกเสียง    จำนวน ........... เสียง 
- ลา    จำนวน ........... คน 
- ขาด    จำนวน ......1.... คน 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบโดยเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   เต็มสภา โดยมีประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กระผมในฐานะที่เป็น
ประธานที่ประชุม ขอทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และผมขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 (แก้ไขปรับปรุง) ใน
วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณาครับ 

มติทีป่ระชุม    มีผู้เสนอแปรญัตติ คือ ......................................-........................................ 
  ไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอ 
แปรญัตติถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอใหพิ้จารณาต่อไป  

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมไว้ กระผมขอมติที ่
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ ครับ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติทีป่ระชุม    - เห็นชอบ          จำนวน..…13…เสียง 

- ไมเ่ห็นชอบ   จำนวน ...........  เสียง  
- งดออกเสียง    จำนวน ........... เสียง 
- ลา    จำนวน ........... คน 
- ขาด    จำนวน ......1.... คน 
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นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ   ช่องสามหมอ เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 (แก้ไขปรับปรุง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้าแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พุทธศักราช 2564 (ปรับปรุงแก้ไข) ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบลฯ โปรด
ยกมือขึ้นครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม        - มีมติเห็นชอบ   จำนวน .....13....เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   จำนวน ............. เสยีง  
- งดออกเสียง    จำนวน ............. เสียง 
- ลา    จำนวน ............. คน 
- ขาด    จำนวน ......1..... คน  
ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (13 เสียง) ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 
2564 (ปรับปรุงแก้ไข) เพ่ือเสนอท่านนายอำเภอคอนสวรรค์พิจารณา เห็นชอบ
ต่อไป  
  
4.2 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ ประจำปี 

 2564 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ   - ตาม พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕62)  มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย

สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
 - ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ฉบับที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เมื่อปี พ.ศ. 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ไว้ 4 สมัย คือ 
สมัยแรก  ระหว่างวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 
สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 
สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2563 
สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2563  
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แต่ในสมัยนี้ ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอได้ขออนุญาตนายอำเภอคอนสวรรค์
ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ธันวาคม 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 53 วรรคท้าย    แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- ผมขอให้สมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ว่าจะมีกี่สมัย 
เชิญครับ 

นายเสงี่ยม นรพรม - เสนอกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ ประจำปี 2564  
ส.อบต. ม. 2 สี่สมัย เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนี้ 
    สมัยแรก สมาชิกสภาฯ ได้กำหนดไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2563 คือ ระหว่างวันที่   
    1 – 15  กุมภาพันธ์ 2564 

สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 
สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 1. นายจรูญ วิไลวรรณ์  ตำแหน่ง  ส.อบต. ม. 7 
               2. นายเข็มพร สิมพันธ์  ตำแหน่ง  ส.อบต. ม. 8 
    - สมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  

- มีผู้เสนอจำนวน ....1....ท่าน ผมขอมติที่ประชุมเลยครับ ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นด้วยโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน .....13...... เสียง  
- เห็นชอบ     จำนวน ......13.......เสยีง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ......1...... คน 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  -สรุปมติที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  ประจำปี 2564  จำนวน 4 สมัย สมัยแรก กำหนดไว้แล้วเมื่อการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 
2564 
สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 
สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 
 

4.3 การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 
2565 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - ตาม พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕62)  มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย

สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
 -ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
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สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 
ประธานสภาฯ 2565 เชิญท่านสมาชิกเสนอ ครับ 
นายจรูญ วิไลวรรณ์  - ผมขอเสนอ การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก   
ส.อบต. ม. 7   ของปี 2565 เป็นวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2565 ครับ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  - ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 1. นายเสงี่ยม นรพรม  ตำแหน่ง  ส.อบต. ม. 2 
               2. ชมภู พงษ์สระพัง  ตำแหน่ง  ส.อบต. ม. 1 
    - ท่านอ่ืนมีไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติเลยครับ 
    - วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก      
    ของปี 2565 ที่ได้เสนอมาเป็นวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2565  ครับ 
    -ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน ......13...... เสียง  

- เห็นชอบ     จำนวน .......13...... เสียง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน .....1...... คน 
 
นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ 4.4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ต้นเรื่อง ตามที่สมาชิกสภา อบต.ช่องสามหมอ ร้องขอให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลช่องสามหมอ จัดสรรค์งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนของแต่
ละหมู่บ้าน เพ่ือการแก้ไขปัญหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ       
สั่งการให้กองช่าง สำรวจรายงาน ให้ทราบ นั้น ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอชี้แจง รายละเอียดครับ 

 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  ข้อเท็จจริง 
นายกอบต. ช่องสามหมอ ๑. กองช่าง ได้สำรวจโครงการต่างๆ ข้างต้นเพ่ือที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ 
 โครงการที่  ๑  ขออนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสม ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นโครงการปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช่องสามหมอ ขอตั้งงบไว้ ๔๔๘,๐๐๐.- 
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บาท รายละเอียดของโครงการ เรียนเชิญ นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการ
กองช่าง ชี้แจง ต่อท่ีประชุมได้รับทราบครับ 

นายไพโรจน์ ขำประไพ  ขอบคุณท่านนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ผอ.กองช่าง   ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับโครงการ 

 นี้ เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปริมาณงาน ก็มี  
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  
คิดเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 448,000 บาท ครับ โครงการนี้กระผมขอนำ
เรียนเพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดสงสัยอะไรอีกมั้ยครับ ถ้ามีขอเชิญถามได้เลยครับ  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  โครงการที่ ๒ ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม ด้านบริการชุมชนและสังคม  
นายก อบต.   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สวยสองข้างทางเข้าบ้านหนองแดง ขอตั้งงบไว้ ๔๕,๘๐๐.- บาท  รายละเอียด
ของโครงการ เรียนเชิญ นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง ต่อที่
ประชุมได้รับทราบครับ  

นายไพโรจน์ ขำประไพ  ขอบคุณท่านนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ผอ.กองช่าง   ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับโครงการ 

 นี้ เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวยสองข้างทางเข้าบ้านหนองแดง ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปริมาณงานก็มี ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถางป่าขุดตอบริเวณทางเข้าบ้านหนองแดงฝั่งทางทิศเหนือ 
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 830 เมตร  
2. ถมดินฝั่งทางทิศเหนือ กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 830 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 830 ลบ.ม.  
3. ปลูกต้นไม้ ห่างกันต้นละ 10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมดินปลูกต้นละ 1 ถุง 
ประมาณราคา ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 45,800 บาท สำหรับโครงการนี้
กระผมขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดสงสัยอะไร เชิญสอบถามได้เลย
ครับ หรือสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง อบต.ช่องสามหมอครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  โครงการที่ ๓ ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม ด้านบริการชุมชนและสังคม  
นายก อบต.    แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวด  ค่าท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นโครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทางบ้านหนองแดง    หมู่ที่ 
๑ สายบ้านนายสมพงษ์ หงษ์ทอง-บ้านนางลัดดาวัลย์  เวียงชัยภูมิ     ขอตั้งงบไว้ 
๓๒๓,๐๐๐.- บาท  รายละเอียดของโครงการ เรียนเชิญ นายไพโรจน์ ขำประไพ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง ต่อท่ีประชุมได้รับทราบครับ 

 นายไพโรจน์ ขำประไพ  ขอบคุณท่านนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
 ผอ.กองช่าง   ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับโครงการ 
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 นี้ เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปริมาณงานก็
มี ดังนี้ 
 1. ด้านทิศเหนือ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่ าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จำนวนรวม 151 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ  
2. ด้านทิศเหนือ ก่อสร้างบ่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมผาปิด จำนวน 13 บ่อ 
3. ด้านทิศเหนือ เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ยาว 23.8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 35.7 ตร.ม. 
4. ด้านทิศเหนือ เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 83 ตร.ม. 
5. ด้านทิศเหนือ เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1.3 เมตร 
ยาว 34 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 44.2 ตร.ม. 
6. ด้านทิศเหนือ เทคอนกรีตขยายไหล่ทาง ทางเข้าศาลปู่ตา หนาเฉลี่ย 0.12 
เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 46.5 ตร.ม. 
7. ด้านทิศใต้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อ
รวม 127 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ 
8. ด้านทิศใต้ ก่อสร้างบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ 
9. ด้านทิศใต้ เทคอนกรีตขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.90 เมตร ยาว 6.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5.85 ตร.ม. 
10. ด้านทิศใต้ เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อ กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาว 9.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 19 ตร.ม. 
11. ด้านทิศใต้ เทคอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อ กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม. 
12. ขยายไหล่ทางซอยด้านทิศใต้ เทคอนกรีตขยายไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.12 
เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.87 ตร.ม. 
13. ซอยด้านทิศใต้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จำนวน ท่อรวม 27 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด 
จำนวน 2 บ่อ เส้นที่จะดำเนินการ บ้านหนองแดงหมู่ที่ 1 สายบ้านนายสมพงษ์ 
หงษ์ทอง ถึงบ้านนางลัดาวัลย์ เวียงชัยภูมิ งบประมาณที่จะดำเนินการคิดเป็น
จำนวน 323,000 บาท  
สำหรับโครงการนี้กระผมขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดสงสัยอะไร 
เชิญสอบถามได้เลยครับ หรือสามารถไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองช่าง อบต.
ช่องสามหมอครับ 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  ขอบคุณท่านไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ของโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ในรอบนี้ ในส่วนของเหตุผลความจำเป็นที่ต้อง 

จำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ท่าน รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม รวมทั้งรายงานยอดเงินสำรองสะสม ที่จะ
จ่ายขาดในครั้งนี้ด้วยครับ ของเชิญท่าน รก.ปลัด อบต.ช่องสามหมอ ครับ 
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นางประชุมพร สุจินดากิจ  ๒. เหตุผลที่ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพ่ือใช้จ่ายเงิน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. สะสม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีดังนี้ 

๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ไม่พอจ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ตำบลช่องสามหมอ ตามความ
ต้องการ จึงไม่มีงบประมาณและไม่มีแหล่งโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เพียงพอในการดำเนินการโครงการข้างต้น  ประกอบกับโครงการ/
กิจกรรม ที่ตั้งจ่ายไว้ทุกรายการยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและพัฒนา
ในด้านต่างๆ อยู่   

ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑)  คือ เป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๕ ) พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ ภายใต้
ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ตามนโยบายของผู้บริหารส่วนตำบล   
ช่องสามหมอ ที่ ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ช่องสามหมอ พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
๕. ยอดเงินสะสมคงเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ณ  วันที่    
๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน 1,408,985.33  บาท (ภายหลังหักกันเงินไว้ 
สำหรับรายจ่ายประจำ/กรณีฉุกเฉิน เงินสะสมที่อนุมัติไว้แต่ยังไม่ได้จ่าย สำรอง
งบบุคลากร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  รายละเอียดตามรายงานยอดเงินสะสม     
ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๔  ของกองคลัง แนบท้ายนี้ 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. ๒๕๓๗     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๖๗ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้   (๑) จัดให้มีและ
บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ
จัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้  (๑) ให้มีน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน    
การเก็บ  รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘   

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายกำหนด   

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
๓. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘ .๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ 
๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
๔. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘ .๒/ว ๒๐๘๖ ลงวันที่ 
๑๐  มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล  

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ  มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงเก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน ......13...... เสียง  

- เห็นชอบ     จำนวน ......13....... เสยีง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ......1...... คน 
 
 4.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญ ท่าน ประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง 

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยตำแหน่ง ได้อธิบายชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางประชุมพร สุจินดากิน การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. มีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากมีการอนุมัติตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น แต่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ (ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 
2563) มีผลทำให้ราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ปรับราคาลดลง เพ่ือให้การ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องขอ
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อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการดังกล่าวฯ ให้ถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ต่อไป  

 โดยขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากข้อความเดิม  1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 62,700 บาท 
เป็นเงิน 125,400 บาท 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 
20 

 เปลี่ยนคำชี้แจงเป็นข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 60,100 บาท เป็น
เงิน 120,200 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 169 ลำดับ
ที่ 20 
ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น การขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ให้
ทางท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณาเพียงเท่านี้ค่ะ ท่านใด
มีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ เชิญสอบถามได้เลยค่ะ / ไม่มี 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน ......13...... เสียง  

- เห็นชอบ     จำนวน ......13....... เสยีง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ......1...... คน 
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 4.6 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ       

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  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. มีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และ
ประกาศใช้แล้วนั้น  แต่ ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นที่ ต้องโอน
งบประมาณ เนื่องจากมีบางรายการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและบางรายการ
ไม่ได้ตั้งจ่ายเงิน จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณตามแผนงาน/หมวด/ ดังนี้ 

  1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ  
    ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อกล้องระดับ  (โอนตั้งรายการใหม่ 1 รายการ) 

  2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ลงทุน หมวด ค่า 
    ครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยโอนงบประมาณเพ่ิม 1 รายการ 
    ขอโอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ  
    ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อกล้องระดับ งบประมาณอนุมัติตั้งไว้  0.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท อนุมัติขอโอนเพิ่ม 30,600.-  บาท เป็นเงิน  
    30,600.- บาท (โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5/2564)  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
    2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ลงทุน หมวด ค่า 
    ครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ งบประมาณอนุมัติตั้งไว้ 125,400.- 
    บาท งบประมาณคงเหลือ 125,400.- บาท อนุมัติขอโอนเพิ่ม 115,000.-   
    บาท เป็นเงิน 240,400.- บาท (โอนเพ่ิม ครั้งที่ 5/2564)  

  รวมโอนเพิ่ม 2 รายการ เป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 145,600.- บาท (หนึ่งแสนสี่
    หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
     ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ  
    ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ ตั้งไว้  
    60,000 บาท คงเหลือ 57,063 บาท งบประมาณก่อนโอน 57,063 บาท 
    ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 30,600.- บาท คงเหลือ 
    งบประมาณหลังโอน 26,463.- บาท 

  2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ 
    ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  
    งบประมาณอนุมัติ ตั้งไว้ 55,000.- บาท คงเหลือ งบประมาณก่อนโอน  
    55,000.- บาท ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 45,000.-  
    บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท 
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  3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    งบ อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ งบประมาณอนุมัติ
    ตั้งไว้ 70,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 77,000.- บาท ดังนั้น จึงขอโอน 
    ลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 70,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท 
    รวมโอนลด  3 รายการ เป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 145,600.- บาท (หนึ่งแสน 
    สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   

ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น การขอพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณาเพียงเท่านี้ค่ะ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ 
เชิญสอบถามได้เลยค่ะ / ไม่มี 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุมครับ 
 
มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน ......13...... เสียง  

- เห็นชอบ     จำนวน ......13....... เสยีง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ......1...... คน 
 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง   
นายก อบต.ช่องสามหมอ  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ 

กำหนดไว้ หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทาง
หลวงท้องถิ่น ใน เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล          
ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงชนบท
ว่าร่างประกาศฉบับเดิมได้มีการยกเลิกการผ่อนข้อกำหนดหลายประการเกี่ยวกับ
น้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาของยานพาหนะ และไม่สอดคล้อง
กับประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท และผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินซึ่ง
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศในเรื่องดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะได้จัดทำร่างประกาศใน
เรื่องดังกล่าวให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
จึงส่งร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มี
น้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา เพ่ือให้จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออกประกาศผู้อำนวยการทาง
หลวงท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวแล้วให้ยกเลิกประกาศผู้อำนวยการทางหลวง
ท้องถิ่นฉบับเดิมแล้วออกประกาศใหม่ 
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2 . กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ยั งไม่ เคย ออกประกาศ

ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวให้ออกประกาศได้  
3. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำร่างประกาศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโดยเร็ว 
4. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแล้วให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่งประกาศดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป รายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข 2 

นายนพดล เรือนแก้ว  กระผมอยากทราบรายละเอียดว่า ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7   พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ อย่างไร มีข้อดี  

อย่างไร ข้อเสีย อย่างไร และมีค่าปรับเท่าไหร่ ของผู้ที่กระทำผิดตามประกาศนี้
อย่างไร กระผมขอคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  ในเรื่องนี้กระผมขอเรียนเชิญ ท่านสมโภชน์ พรโสภิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
นายก อบต.   ช่องสามหมอ ได้นำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนนี้ครับ 
นายสมโภชน์ พรโสภิณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ 

อนุญาตชี้แจง ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ตามที่ท่านนายกฯ ให้ชี้แจง ครับ 
สำหรับการประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มี
น้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือโดยที่
ยานพาหนะอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กระผมขออนุญาตชี้ แจงใน
ส่วนของประเภทของทางหลวง ตามมาตรา 6 ทางหลวงมี 5 ประเภท คือ (1) 
ทางหลวงพิเศษ (2) ทางหลวงแผ่นดิน (3) ทางหลวงชนบท (4) ทางหลวงท้องถิ่น 
(5) ทางหลวงสัมปทาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเราก็คงจะเป็นทางหลวง
ประเภทที่ (4) ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทาง
หลวงท้องถิ่น ตามมาตรา 10 และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพ นายกเมือง
พัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็น
ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น (ตามมาตรา 15 (3)) มีหน้าที่เป็นหน้าหน้าที่
กำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง
ท้องถิ่น ในการนี้ การรักษาทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 3 การรักษาทางหลวง ตาม
มาตรา 61 เพ่ือรักษาทางหลวง ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก 
น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่ากำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทำให้ทางหลวงเสียหาย สำหรับบทลงโทษ  ผู้ ใดฝาฝืนประกาศของ
ผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา 61 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กระผมขออนุญาตชี้แจงในส่วนที่
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เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญสอบถามได้
เลยครับ  

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงเก่ียวกับการประกาศผู้อำนวยการทาง 
ประธานสภาฯ  หลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนัก

ลงเพลา เกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือโดยที่ยานพาหนะอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย
เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน ......13...... เสียง  
- เห็นชอบ     จำนวน ......13....... เสยีง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ......1...... คน 
 

4.8 ขอแจ้งการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จากเส้นแยกถนน 2054 ถึง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว 

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ การพิจารณาขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จากแยกถนน 2054 ถึงโรงเรียน 
ประธานสภาฯ บ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว เรื่องนี้ขอให้ท่านนายกเสกสรรค์ จอสูงเนิน ได้

ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  การขอพิจารณาแจ้งการข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จากเส้นทางแยกถนน   
นายก อบต.   2054 ถึง โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว สืบเนื่องมาจากองค์การ 

บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ทำเรื่องถึงที่ดินมารังวัดที่ดินจำนวน 300 ไร่ 
เพ่ือให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ดินได้ออกมาสำรวจและทำการรรังวัด
ที่ดินเสร็จแล้ว จึงไปขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรองที่ดินข้างเคียง โดยถนนเส้นนี้ 
ได้ไปเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รับรอง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็ตอบว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงไป
ให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทรับรอง ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
ชนบท ก็ตอบว่าไม่ใช่ถนนที่รับผิดชอบของทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
ชนบท ด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงจะขอแจ้งขึ้นเป็น
ทางหลวงท้องถิ่น เพ่ือให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ ครับ กระผมขอชี้แจงการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนนเส้นจาก
แยก 2054 ถึง โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาวเพียงเท่านี้ครับ  

นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงเก่ียวกับการแจ้งขึ้นทะเบียนทางหลวง 
ประธานสภาฯ  หลวงท้องถิ่น จากแยก 2054 ถึงโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว อีก

หรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - สมาชิกอบต. มาประชุม    จำนวน ......13...... เสียง  

- เห็นชอบ     จำนวน ......13....... เสียง        
- ไม่เห็นชอบ     จำนวน ............. เสียง 
- งดออกเสียง     จำนวน ............. คน  
- ลา     จำนวน ............. คน 

 - ขาด     จำนวน ......1...... คน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง

สุขลักษณะของสถานที่จำหน่วยอาหาร พ.ศ. 2561 
  ด้วยอำเภอคอนสวรรค์ แจ้งว่า กรมอนามัยขอความอนุเคราะห์องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบ
กิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและ
ผู้สัมผัสอาหารในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ช่องสามหมอ) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
วันที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพ้ืนที่ (อบต.ช่องสามหมอ)  

 
 ลงทะเบียนผ่าน QR code  

 
ในการงานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ส่งแผนการจัดการโครงการอบรม

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ถึง อธิบดีกรมอนามัย แล้ว โดยกำหนดอบรมในวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ทั้งนี้ กรมอนามัยได้รับทราบแผนการจัดการโครงการอบรม
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอแล้ว กระผม
จะให้ส่วนที่รับผิดชอบในการนำโครงการดังกล่าวเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม อีกฉบับครับ กระผมขอชี้แจงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพียงเท่านี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบโดยเป็นเฉกฉันท์ 
นายอดุลย์ หงษป์ระเสริฐ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือชี้แจงในวาระอ่ืนๆ นี้อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  ถ้ามีโปรดยกมือเสนอได้เลยครับ 
นายจรูญ วิไลวรรณ์ กระผมขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเรื่องของการทิ้งขยะบริเวณข้าง 
ส.อบต. หมู่ที่ 7  ถนนจากถนนใหญ่ทางทิศตะวันออกของห้วยยาง ถึงแปลงไม้ยูคา ท่านนายกฯ 

กระผมอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเอาป้ายห้ามทิ้ งขยะ
ไปติดไว้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนไปท้ิงขยะในบริเวณนั้นอีกครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  ตามท่ีท่านจรูญ วิไลวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.ช่องสามหมอ ได้เสนอให้นำป้าย 
นายก อบต.   ห้ามทิ้งขยะไปติดไว้บริเวณดังกล่าว เพ่ือที่จะเป็นการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนนำ 
 ขยะไปทิ้งที่บริเวณนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสามารถกระทำได้ 

โดยจะดำเนินการทำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดไว้ให้เร็วที่สุดครับ 
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นายสวาท สุริวงศ์ กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  อนุญาตให้ผู้นำชุมชนสามารถเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง

สามหมอ เพ่ือความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือประโยชน์โดย
ส่วนรวมของประชาชนครับ กระผมขออนุญาตสอบถามต่อที่ประชุม โดยมีอยู่ 2 
เรื่องครับ เรื่องที่ 1 กระผมอยากทราบว่า กระบวนการที่เราจะประกาศจาก
ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือโดยที่ยานพาหนะอาจทำ
ให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้เป็นวาระเร่งด่วน เพ่ือที่จะได้ให้ประชาชนได้
ประโยชน์และสามารถประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว กระผมอยากให้
ทางท่านผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น หรือท่านนายกฯ ได้เร่งในเรื่องนี้ให้ด้วย
ครับ และในเรื่องที่  2 กระผมอยากจะสอบถาม ใน โครงการปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลช่องสามหมอ ที่ตั้ งงบประมาณไว้  
๔๔๘,๐๐๐.- บาท โดยจะมีการถมดินบริเวณสาธารณะประโยชน์สระหนองแดง 
นั้น จะมีการดำเนินโครงการในเดือนไหน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ 
กระผมขอคำชี้แจง จะได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบโดยทั่วกันครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  ตามท่ีท่านสวาท สุริวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ได้สอบถามมานั้น 
นายก อบต.   ในเรื่องที่ 1 เรื่องประกาศจากผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ 

ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่กำหนดไว้ 
หรือโดยที่ยานพาหนะอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กระผมจะทำร่าง
ประกาศส่งให้นายอำเภอคอนสวรรค์เห็นชอบ และจะติดตามให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาให้เร็วที่สุดครับ ในส่วนขั้นตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอจะดำเนินติดตามเพ่ือที่จะให้ส่งร่างประกาศไปที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือที่จะยื่นเสนอให้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ให้ประชาชนตำบลช่องสามหมอได้ถือปฏิบัติต่อไปครับ ในส่วนของ
เรื่องที่ 2 เรื่องของการถมสระหนองแดง เพ่ือที่จะทำเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสามารถกระทำได้เลย หลังจากที่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม หลังจากการประชุมใน
ครั้งนี้เสร็จ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ และตอนนี้ทางกองช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำรูปแบบรายการประมาณการ 
ปร.4, ปร.5 ไว้รอแล้ว เมื่อโครงการนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอให้ความเห็นชอบ ก็สามารถดำเนินโครงการได้เลยครับ 

นายปรีชา แสงชัยภูมิ กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ให้ 
สารวัตรกำนัน ต.ช่องสามหมอ กระผมเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ครับ กระผมมีเรื่องจะสอบถามในโครงการ 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทางบ้านหนองแดง    
หมู่ที่  ๑ สายบ้านนายสมพงษ์ หงษ์ทอง ถึงบ้านนางลัดดาวัลย์  เวียงชัยภูมิ  
สามารถดำเนินการได้ช่วงไหน กระผมจะได้แจ้งประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบครับ 
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นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  ตามท่ีท่านปรีชา แสงชัยภูมิ สารวัตรกำนัน หมู่ที่ 8 ได้สอบถามมานั้น กระผมขอ 
นายก อบต.   ชี้แจงครับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสามารถดำเนินการได้เลย  

หลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เห็นชอบในการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ กระผมจะเร่งดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการประมาณ 4-5 วัน หลังจากวันนี้  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน  กระผมแจ้งให้ทราบว่าในช่วงที่ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
นายก อบต.   ได้ดำเนินการให้ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินคอนสวรรค์ กรมท่ีดิน มารังวัด  

ที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน 300 ไร่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และมีอีกเรื่อง
ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าในช่วงที่ผ่านมาทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้
ออกมาขุดเจาะน้ำในพื้นที่ของตำบลช่องสามหมอ โดยจังหวัดชัยภูมิมีที่ตำบลช่อง
สามหมอของเราแห่งเดียว ทั่วประเทศมีอยู่ 42 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของ
ประชาชนตำบลช่องสามหมอของเรา ที่จะมีน้ำบาดาลใช้ในการอุปโภค บริโภค ที่
สะอาดได้มาตรฐาน โดยผู้อำนวยการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัด
นครราชสีมา ได้ออกมาดูการขุดเจาะด้วยตัวเอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรม
ทรัพยากรน้ำบาล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดย
ตัวของกระผมเองได้เสนอให้มีการขุดน้ำบาดาลเพ่ือที่จะใช้ในการเกษตรกรรมด้วย 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ อะไรอีก กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.50 น. 
 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายนพดล  เรือนแก้ว) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 
(ลงชื่อ.............................ผู้ตรวจ      (ลงชื่อ)................................ผู้ตรวจ     (ลงชื่อ................. ..................ผู้ตรวจ 
    (นายชมภู พงษ์สระพัง)                     (นายเสงี่ยม  นรพรม)                  (นายประหยัด  ใจโปร่ง) 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                (นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

 
 
 


