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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันศุกร์ที ่14 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งด ี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายจวน  แก้วเตชะ 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ  
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นางสีนวน  ผาวันดี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร  
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
นายจวน  แก้วเตชะ 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย  
สุทิน  กงไกรลาศ  
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
สีนวน  ผาวันดี 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
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นายละมัย  สินธน 
นายมนัส  เนินคำภา 
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
  

ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง     
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.นายบุญทัน  บัวแสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   ลากิจ 
  2.นางอำนวย  ศิลชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   ลากิจ 
  3.นายชนม์  เมฆขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17   ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางวรรณมณี ช่างนับ 
จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา ช่างนับ 

นายกอบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
วรรณมณี ช่างนับ 
โอภาศ เรืองเกตุ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา ช่างนับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ     
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร  เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให ้ เลขาน ุการสภาท้องถ ิ ่นป ิดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

/ตามท่ีสภาฯ… 
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    ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
    การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
    การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น  
    หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  
    (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
    หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยครับ 

นายวินัย อาทร    สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะแก ้ไขถ ้อยใดหร ือไม่ โปรดยกมือ ถ ้ า ไม ่ม ี              
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
    ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
     5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ
    ดังนี้ 
     5.1.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทรายจ ่าย                  
    ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 278,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู 
    จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 39,800.- บาท (เอกสารหมายเลข 2)    
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

/นายสุพงษ์... 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ปลัด อบต.สระขวัญ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(เลขานุการสภาฯ)  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ           

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

     สำหรับวาระนี้   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความ
    ประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด                  
    24,000 บีทีย ู จำนวน 7 เครื ่อง เพื ่อติดตั ้งอาคารหอประชุม อบต.         
    สระขวัญหลังใหม่ เนื่องจากพบว่า เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
    Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สภาฯ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง 
    เพ่ือติดตั้งอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญหลังใหม่ในสมัยประชุมครั้งที่แล้ว
    นั้นมีจำนวนไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่การใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อ
    สภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
    อีก  จำนวน 7 เครื่อง  ซึ่ งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 
    กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
    โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงมีความจำเป็นต้องขอ
    ความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
    สำนักงานจำนวน 278,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
    แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ 
    ละ 39,800.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชี
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) ดังนี้ 
  1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  24,000  บีทียู 
  2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด           

ไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเชอร์ 
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  6) การจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศขนาดอื ่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื ่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้ สวิตซ์ 1 ตัว             

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
  8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก

จากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
         (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  
 3,000  บาท โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 278,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เคร ื ่องปร ับอากาศ แบบต ิดผน ัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 39,800.- บาท 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล งบประมาณอนุมัติ 2,262,060.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,377,620.- 
บาท จำนวนเงินที่โอนลด 278,600.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,099,020.-  บาท ปรากฏ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 31    

 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้ งจ่าย
    เพิ่มเติม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  278,600.- 
    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
    ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 39,800.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม  
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 278,600.-  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 39,800.- บาท 

/5.1.2 ขอความ… 
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  5.1.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 64,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์   

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อผ้าม่านทึบแสงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในอาคารผู้สูงอายุ เนื่องจาก 
(เลขานุการสภาฯ)  อาคารผู้สูงอายุหลังใหม่ยังไม่มีผ้าม่าน ประกอบกับมีหน้าต่าง ประตู ทำด้วย
    กระจก ทำให้มีปริมาณแสงและทิศทางของแสงเข้ามาในอาคารมาก
    จนเกินไปในบางช่วงเวลา ส่งผลต่อการมองเห็น ดังนั้น เพื่อความ
    เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม และช่วยกันแสงจากภายนอก           
    จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งผ้าม่านทึบแสง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เพื ่อจัดซื ้อผ้าม่านทึบแสง                
    และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ งดั งกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ เป็นตามระเบีย บ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ  
    สภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 64 ,000.- บาท      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ การจัดซื้อ
    ครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ 
    เพราะไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ              
    โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.ผ้าม่านทึบแสงพร้อมระบาย ขนาด 578 x 323 เซนติเมตร 

จำนวน 1 ชุด 
  2.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 580 x 270 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 
  3.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 203 x 270 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 
  4.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 170 x 127 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 
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  5.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 278 x 170 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด 
  6.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 575 x 270 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 
  7.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 200 x 270 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 
  8.ผ้าม่านทึบแสง ขนาด 170 x 126 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 
  9.ผ้าม่านประตู ขนาด 75 x 190 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด 
 โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย                 
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 64 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์   

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น               
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,101,390.- บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 64,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,037,390.-  บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 4  

 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้ งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 
    64,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภ ัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนว น
64,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 

 
 

/5.1.3 ขอความ… 
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 5.1.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณพ.ศ.2564 มาตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน 
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน 350,000.- บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซับ (เอกสารหมายเลข 4)    

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซับ เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมา  
(เลขานุการสภาฯ )  ฝนตก มีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และซึมลงไปภายใต้
    อาคาร รวมทั้งบริเวณหน้าศูนย์ฯ และโดยรอบอาคาร ซึ่งอาจทำให้อาคาร
    เกิดการทรุดตัวได้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
    สถานที่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน            
    น้ำซับ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2564 ไว้เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอ
    ความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ ่ งสาธารณูปโภค จำนวน   
    350,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กบ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 9 รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ 
    อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่าน
    ได้รับ โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.- บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซับ 

โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเก้าอี ้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 
4,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 45,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 45,000.- บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 45,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 74 

 

 

/โอนลด... 



  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอนลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่น งบประมาณตั ้งไว้ 20,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.- บาท จำนวนเงินท่ีโอนลด 20,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 64 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 40,000.- บาท จำนวนเงินที่           
โอนลด 40,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 64 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของ              
ผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ บริหาร อำนวยการ งบประมาณตั้งไว้ 42,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 42,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 42,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- 
บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 62 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 
30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 30,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 30,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 70 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000.- บาท จำนวนเงินท่ีโอนลด 10,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 71 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท งบประมาณ    
ก่อนโอน 200,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 53,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
147,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 79 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000.- บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 10,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 81 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 20,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หน้าท่ี 83 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำ
การปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 30,000.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 30,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 146 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการตลาดดีของดีวิถีชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 
100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 50,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 147 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                     
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซับ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซับ 
 

 5.1.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณพ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการ
 พาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 
 ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 400,000.- บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู ่ที ่ 12 
 (เอกสารหมายเลข 5) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายสุพงษ์... 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ อบต.สระขวัญ มีความปรสงค์จะปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประปา หมู่ที่ 12 เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาให้มีสภาพ
(เลขานุการสภาฯ )    พร้อมที่จะใช้งาน มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง  ประกอบกับ
    ขณะนี้ พื ้นที ่หมู ่ที ่ 12 บ้านทุ ่งหินโคน ตำบลสระขวัญ ประสบปัญหา            
    ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
    สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร น้ำมีไม่เพียงพอต่อความ
    ต้องการใช้  ส่ งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พืชผลทา ง
    การเกษตรได้รับความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
    จะต้องแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่  
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  400,000.- บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 12 ปรากฏ
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 26
    รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลาง
    ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมี
    ความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชน
    และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 400,000. - บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 12 

โอนลด 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น
ค่าโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน งบประมาณตั้งไว้ 400,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 400,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 400,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 158 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
    จำนวน 400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
    ประปา หมู่ที่ 12 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ที่ 12 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความ
ประธานสภาฯ   เดือดร้อนเรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ 

ท่านรองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านลัดดาครับ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16                      
ส.อบต.หมู่ที่ 16   มีเรื่องเดือดร้อน ถนนคอนกรีตพัง พายุเข้าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา   
    ทำให้ต้นไม้ล้มทับถนน ถนนชำรุด พังเป็นหลุม วันนั้นช่างเข้าไปดู และได้
    ประมาณการแล้ว จะขออนุมัติงบซ่อมแซม ช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วย เกรงว่า
    จะเกิดอันตราย ฝากไว้ด้วยค่ะ 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                      
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารเตรียมพร้อมงบฉุกเฉินเพื่อดูแล              
    พี่น้องประชาชน ตอนนี้ฝนตกหนัก ถนนหลายเส้นพังชำรุด อีกเรื่อง ผมได้
    ส่งเอกสารเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน อยากติดตั้งถังประปาอีกสักหนึ่งจุด 
    อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับ ส่วนเรื่องประปา
    โซล่าเซลล์ ตอนนี้ได้แก้ไขปัญหา เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทาง อบต.ครับ  

/นายแดง... 
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านมงคลครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 19                      
ส.อบต.หมู่ที่ 19    เรื่องแรก ไฟรายทางเส้นหนองน้ำแดง 6 จุด และในหมู่บ้าน ตอนนี้
    ยังทำไม่เสร็จ ช่างขาดอุปกรณ์ในการดำเนินการและก็เร่งรีบไปทำหมู่อ่ืน  
    หมู่นี้เลยยังทำไม่เสร็จ เร่งช่างดำเนินการให้ด้วยครับ 
     เรื่องที่สอง ท่อระบายน้ำที่ทาง อบต.ไปดำเนินการซ่อมให้  
    ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เห็นถึงความเดือดร้อน ถ้าไม่ซ่อม รถก็วิ่งไม่ได้เลย  
     เรื่องที่สาม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดหลายเส้น เนื่องจาก น้ำล้น
    มากเกินไป ต้นไม้อยู่ข้างทางล้มลง ถนนเป็นหลุม กลัวเกิดอันตราย อยากได้
    ลูกรังประมาณ 80 เที่ยว บรรเทาความเดือดร้อน ขอความอนุเคราะห์ฝ่าย
    บริหารพิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เร ียนท ่านประธานสภาฯ ผมนายอุ ่น ม ุ ่ งดี  สมาช ิกสภาฯ หม ู ่ท ี ่  9                      
ส.อบต.หมู่ที่ 9   หมู่บ้านของผมมีความเดือดร้อนเรื่องไฟรายทางดับ ประมาณ 10 จุด ตั้งแต่
    ก่อนสงกรานต์ ฟ้าลงทั่วหมู่บ้าน ผมได้เขียนคำร้องให้ไปซ่อม ช่างบอก
    หลอดไฟไม่พอ ตอนนี้มีหรือยังครับ ผมอยากให้ไปดำเนินการให้ด้วย             
    อีกเรื่อง ได้เขียนคำร้องขอน้ำ ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์  จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ 
    อยากทราบว่าจะได้เมื่อไหร่ ขอบคุณครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านละมัยครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 18                      
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เมื่อวันที่พายุลง ฝนตกใหญ่  ถนนทางเข้าซอยบ้านนางถวิล น้ำท่วม
    ถนนขาด ขอท่อขนาด 30 ซม. ประมาณ 5 ท่อ เพื่อเป็นการบรรเทาความ
    เดือดร้อน ตอนนี้ผมใช้หินก้อนทับไว้ เพ่ือให้รถวิ่งข้ามได้ เพราะว่าชำรุดมาก  
    และขอลูกรัง 10 เที่ยวเพื่อโรยทับ ตอนนี้เดือดร้อนมาก รถวิ่งเข้าออก
    ลำบาก ถนนเป็นหลุมลึก ขอฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านกฤษฎาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายกฤษฎา มหาวงษ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7                      
ส.อบต.หมู่ที่ 7   อยากสอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าตอนนี้การเงินของเราเป็นอย่างไร                  
    ข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ มีเงินเข้ามาเพียงพอที่จะบริหารจัดการแต่ละหมู่บ้าน
     

/ได้มากน้อย… 
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    ได้มากน้อยเพียงใด ชาวบ้านก็สอบถามมาในเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการ
    พัฒนาหมู่บ้านของเรา พอที่จะบริหารจัดการดูแลแต่ละหมู่บ้านได้หรือไม่ 
    อีกอย่างหนึ่ง ผมคิดว่าทุกหมู่บ้านก็มีความเดือดร้อนทุกหมู่บ้าน ทั้งด้าน
    น้ำประปา และด้านถนนหนทางที่เป็นถนนทางลูกรัง ถ้ามีเงินที่ตั้งไว้ พอที่จะ
    เปลี่ยนเข้ามาช่วยเหลือถนนลูกรังในตำบลของเรา ก็ช่วยจัดหาแบ่งปันให้
    แต่ละหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ผมไม่ได้พูดถึง
    เฉพาะหมู่บ้านของผม พูดโดยรวมทุกหมู่บ้าน น่าจะเป็นทุกหมู่บ้าน อยู่ที่ว่า
    จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง ก็อยากให้ดูแลให้ทั่วถึง ส่วนข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ 
    ถ้ามีงบประมาณเข้ามา ก็ช่วยเร่งดำเนินการให้เร็วหน่อยครับ  
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 8                      
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ขอสอบถามงบประมาณ ปี 2564 ถนนคอนกรีตของหมู่ 8 ไปถึงไหนแล้ว 
    จะได้ทำหรือไม่ ชาวบ้านก็ฝากถามมา จะได้ทำง่ายหรือเปล่า ช่วงนี้หน้าฝน 
    ฝนก็เซาะถนน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าทำถนนคอนกรีต จะได้สัญจรไปมา
    สะดวกขึ้น อีกเรื่อง ทีท่ำเสนอขอลูกรังไปทะลุหมู่ที่ 20 ข้ามไปถึงเขาฉกรรจ์
    ได้ ถ้ามีงบประมาณทำ ก็ขอให้พิจารณาให้ด้วย เพราะว่าเดือดร้อนจริง ๆ 
    ถนนแคบ รถสัญจรไปมาลำบาก ฝากไว้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                      
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ดิฉันขอเสริมท่านละมัย มีเรื่องไฟฟ้ารายทางดับ ต่อจากครั้งที่แล้ว อบต.ไป
    ซ่อมแล้ว แต่อุปกรณ์หลอดไฟหมด ก็ยังเหลืออีกหลายจุด ตอนนี้ไฟก็ดับ 
    เพ่ิมอีก ถ้าอุปกรณ์มาแล้ว ก็ขอให้ช่างไปซ่อมให้ด้วยนะคะ อีกเรื่อง ถุงยังชีพ 
    จริง ๆ แล้ว ดิฉันได้ส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว แต่ได้รับทราบจากท่านนายกฯ 
    ว่าให้ดำเนินการสำรวจประชากรเพิ่มเติมว่า ครัวเรือนไหนมีมากกว่า 4 คน
    ขึ้นไป ให้ทำส่งขึ้นมาอีกได้  ให้ทำตอนนี้ ได้ เลยใช่ไหมคะ ถ้าทำได้
    ก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 11                      
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ผมมีความจำเป็นเร่งด่วนเรื่องไฟฟ้ารายทางดับ ไฟฟ้าตามซอย มีดับอยู่               
    4 จุดด้วยกัน ผมขอให้ช่างไปดูไปซ่อมให้ด้วย ซอยกลุ่มบ้านน้อย ดับมานาน         
    แล้ว เป็นเดือน ขอขอบคุณฝ่ายบริหารไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  

/นายแดง... 
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์ เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์ เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10                     
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ผมขอสอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องถนนคอนกรีต หมู่ 10 เป็นอย่างไร จะได้ทำ
    หรือไม่ อีกเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางตามซอย ท่านก็ทำให้แล้ว ซอยเข้า
    โรงเรียนไปถึงหนองอีด้วง ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ส่วนที่เหลือ
    ซอยอื่น ๆ ก็ขอให้ทำให้ด้วยครับ และขอลูกรังเสริมถนนที่ยังต่ำอยู่ ซอยบ้าน
    นางทองบ่อ น้ำไหลลาดตลอด มันต่ำ บ้านนายเด่นชัย บ้านนายพัน สมศรี 
    ผมก็อยากจะขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ด้วย สุดท้ายอยากได้โซล่าเซลล์ 
    ซอยหลังวัดไปโรงเรียน เวลากลางคืนพวกวัยรุ่นชอบเดินเส้นนี้เป็นประจำ 
    อันตราย ฝากไว้เท่านี้ครับ  
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสมชายครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 4                     
ส.อบต.หมู่ที่ 4   อันดับแรก ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของหมู่ที ่ 4 
    ตอนนี้ประปาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ทางหมู่บ้านมา
    ดำเนินการต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ส่วนเรื่องที่ผมอยาก
    สอบถาม คือ เรื่องที่ดิน นสล. ที่ทางหมู่บ้านเคยยื่นเรื่องไว้ เรื่องที่เราออก
    สำรวจพื้นที่สระคลองช้าง กลุ่มคลองช้าง ขอเอกสารสิทธิ นสล.ไว้ ตอนนี้
    ดำเนินการไปถึงไหน ตอนนี้ที่ข้างเคียง กำลังรังวัดออกโฉนด มันมีปัญหา
    เรื ่องที่ดินตรงนี้อยู่ ทางเจ้าของที่ดินเขาสอบถามมา อยากทราบว่าเรื่อง
    ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านประเสริฐครับ 
รองประธานสภาฯ   
 

นายประเสริฐ ลาโงน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประเสริฐ ลาโงน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11                    
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ผมขอแจ้งไฟฟ้ารายทางดับ สายหลักเส้นใหญ่ มีอยู่ 3 – 4 จุด ทางโค้งวัด 
    และก็เลยวัดไป ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวยายป้อมอีกหนึ่งจุด และที่มีต้นไม้พัน
    สายไฟอยู่ ก็ช่วยตัดเอาออกให้ด้วยครับ สุดท้าย ถนนคอนกรีตหมู่ที่ 11 จะ
    มีโอกาสได้หรือไม่ครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านบุญเรืองครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 

/นายบุญเรือง... 
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นายบุญเรือง ศรีโสภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญเรือง ศรีโสภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12                    
ส.อบต.หมู่ที่ 12   ผมขอท่อขนาด 80 ซม. เพ่ือจะไปวางตรงหน้าวัด เรื่องท่ีสอง วัดทุ่งหินโคน 
    เป็นที่ต่ำ ฝนตกมาน้ำท่วม ตอนนี้มีผู ้มีจิตศรัทธาได้มาถวายที่ดิน 13 ไร่                
    ไม่รู้ว่าเป็นที่ดิน สปก. หรือ ภบท.5 คณะกรรมการก็เลยคุยกันว่าจะขุดดิน
    ไปถมที่ดินที่ต่ำ ถ้าเขามาถวายให้ เรื่องที่สาม เมื่อสองสามวันที่แล้ว ฝนตก
    ไฟฟ้ารายทางดับ จากหมู่บ้านทุ่งหินโคนไปป่ากล้วย ไปซ่อมให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ สำหรับหมู่ที่ 14 ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางดับ 
    ในช่วงพายุที่ผ่านมา ขอช่างไปซ่อมให้ด้วยครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
    เพ่ิมเติม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอ
    มาครับ 

 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามที่ได้แจ้ง
    ปัญหาหรือสอบถามมา ดังนี้ 
     ท่านลัดดา ต้นไม้ล้มทับถนน ถนนชำรุด พังเป็นหลุม ช่างได้ไปดู 
    และได้ประมาณการแล้ว ลำดับต่อไปช่างก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ค่ะ 

ท่านอภิชาติ เรื ่องประปา ถ้าที ่ด ินที ่ด ังกล่าวเป็นที ่ด ิน สปก.            
ก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อสปก.ก่อน เมื ่ออนุญาตแล้วจึงจะ
ดำเนินการทำให้ได้ ทีนี ้ขั ้นตอนการขออนุญาตใช้ระยะเวลาพอสมควร 
เพราะคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้พิจารณานั้น หนึ่งปีประชุมสองครั้งเท่านั้น 
ดังนั้น จึงขอแจ้งทุกท่าน หากหมู่ไหนจะดำเนินการเรื่องใด ให้ดูที่ดินก่อนว่า
เป็นที่ดิน สปก.หรือไม่ หากใช่จะต้องดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย
เสียก่อน 

     ท่านมงคล ได้ถามช่างแล้ว ตอนนี้เหลืออุปกรณ์ที่จะดำเนินการ
    ประมาณ 20 ชุด กำลังหางบประมาณในการจัดซื้ออยู่ ตอนนี้ฝนตก หลาย
    หมู่บ้านไฟฟ้ารายทางทางดับ ช่างก็ออกไปซ่อมทุกวัน ไม่ได้หยุด ขอรับปาก
    ทุกท่านว่า จะเร่งดำเนินการซ่อมให้ครบทุกจุด ส่วนเรื่องลูกรังจะให้
    เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ หากมีงบประมาณก็จะเฉลี่ยให้ครบทุกหมู่ 
     ท่านอุ่น ตอนนี้หลอดไฟไม่เพียงพอ หากจัดซื้อมาแล้ว จะเร่ง
    ดำเนินการซ่อมให้ค่ะ ส่วนเรื่องน้ำ ตอนนี้รถกำลังซ่อมอยู่ ทั้งสามคัน จึงไม่
    สามารถออกให้บริการได้ หากดำเนินการซ่อมเรียบร้อย จะเร่งให้เจ้าหน้าที่
    ดำเนินการให้ค่ะ ต้องขออภัยทุกท่านด้วย 
     ท่านละมัย ฝนตก ถนนขาด ชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จะให้ช่าง
    ออกไปดูและดำเนินการซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้ค่ะ 
 
 

/ท่านกฤษฎา... 
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     ท่านกฤษฎา เรื่องลูกรัง จะให้ช่างออกไปสำรวจทุกหมู่บ้าน หมู่ไหน 
    เส้นไหน ที่เดือดร้อนมาก ๆ ไม่สามารถสัญจรได้ ก็จะเร่งดำเนินการให้ก่อน 
    ทั้งนี้ อบต.ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทุกหมู่ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
    แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะพยายามหางบประมาณ เพ่ือเฉลี่ยให้ได้ครบทุกหมู่  
     ท่านไพสาร ถนนคอนกรีต ถ้าตั้งไว้ในข้อบัญญัติ หากมีงบประมาณ
    เข้ามาก็จะเร่งดำเนินการให้ค่ะ ส่วนเรื่องถนนลูกรัง ก็ จะให้ช่างออกไป
    สำรวจและประมาณการให้ค่ะ 
     ท่านสีนวน ตอนนี้หลายหมู่บ้านไฟฟ้ารายทางดับ หลอดไฟจึงไม่           
    เพียงพอ หากจัดซื้อและได้หลอดไฟมาแล้ว ก็จะเร่งดำเนินการให้ค่ะ ส่วน
    เรื่องถุงยังชีพ ก็ตามที่ได้แจ้งไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์
    มาสอบถามนายกฯ หรือคุณธนชาตได้ค่ะ 
     ท่านจวน ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุม หากจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
    เมื่อไหร่ จะให้ช่างเร่งดำเนินการทันที ต้องขออภัยด้วยค่ะ 
     ท่านอารักษ์ เรื่องลูกรัง จะให้ช่างออกไปสำรวจ หากมีงบประมาณ
    จะพิจารณาให้ ส่วนเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ก็จะรับพิจารณาไว้ เดี๋ยวคุยกัน
    อีกครั้งค่ะ 
     ท่านสมชาย เรื่องท่ีดิน เดี๋ยวคุยนอกรอบนะคะ 
     ท่านประเสริฐ ตามที ่ได้แจ้งไป ตอนนี ้หลอดไฟฟ้าไม่เพียงพอ           
    หากจัดซื้อเมื่อไหร่ จะดำเนินการซ่อมให้ทันทีค่ะ 
     ท่านบุญเรือง เดี๋ยวคุยนอกรอบค่ะ 
     ท่านรองประธานสภาฯ หากจัดซื้อหลอดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจะให้
    ช่างเร่งดำเนินการทันทีค่ะ 

 ครบทุกท่านแล้ว ขอขอบคุณค่ะ 

นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่ท่านกฤษฎา ได้สอบถามเรื ่องงบประมาณ ผมขอแจ้งสถานะทาง            
ปลัด อบต.สระขวัญ  การคลังให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบดังนี้ 
(เลขานุการสภาฯ)   ปีนี้ ปี 2564  ข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างที่ได้นำเรียน               
    ทุกท่านไว้  ก็จะดำเนินการให้ครบทุกหมู่  แต่ปรากฏว่า พอเริ่มต้น
    ปีงบประมาณมา ตั้งแต่เงินตกเบิก ประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านพืช 
    ข้าวโพด ข้าว ที่เสียหายด้านการเกษตรปีที่แล้ว หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 15 ที่ได้รับ
    ความเสียหายเยอะ ก็มาเบิกจ่ายในปีนี้ ประมาณ 300 ,000.- บาท  และ
    ต่อมามีเรื่องการซ่อมแซมดินลูกรัง ก็ทำไปสองรอบ ก็มีการโอนงบประมาณ
    ไปดำเนินการ ส่วนเรื่องวัสดุไฟฟ้าหมด ที่ช่างบอกว่าไม่เพียงพอ จริง ๆ แล้ว 
    ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 500 ,000.- บาท แต่เนื่องจาก
    เริ่มต้นปีงบประมาณมาเลย ปัญหาก็คือ มันเกิดสาธารณภัย มีการซ่อมแซม
     

/ถนนลูกรัง… 
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    ถนนลูกรัง แล้วก็จ่ายชดเชยตรงนี้หลายตัว เราก็เลยโอนงบประมาณที่ตั้งไว้
    จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จัดซื้อหลอดไฟ โคมไฟต่าง ๆ  500 ,000.- บาท
    ออกไปหมดเลยเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ทั้งเกรดเดอร์ ลูกรัง 
    เนื่องจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ยั งไม่ เข้ามา ทำให้ตอนนี้  
    งบประมาณจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าจึงมีไม่เพียงพอ ตอนนี้เหลือแค่โคมสำเร็จ            
    แต่โคมที่เป็นหลอดไม่มี ก็จะลองดูงบประมาณว่ามีเพียงพอที่จะโอนมา
    จัดซื้อหรือไม่ ผมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การเงินว่า ตอนนี้เงินคงเหลือ
    ประมาณสามล้านเศษ จ่ายเงินเดือนสมาชิก เจ้าหน้าที่ก็หมดแล้ว ทีนี้มาดู
    เรื่องยอดเงิน เงินภาษีที่ อบต.เก็บเอง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน 
    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ขายแบบต่าง ๆ ตอนนี้ได้ประมาณ 799,360.34.- 
    บาท แต่ก่อนเก็บได้ประมาณสองล้านบาท ตอนนี้เหลือประมาณล้านกว่า ๆ 
    เพราะรัฐบาลลดภาษีไปประมาณ 90 % รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ตาม
    หลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ วันนี้ มีประมาณ 17 ,834 ,643.85.- บาท 
    เพราะฉะนั้นวันนี้ รายได้เก็บเองกับรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ อยู่ประมาณ 
    18 ล้านบาท ยังเหลืออยู่อีกสี่เดือนจะครบปีงบประมาณ เดี๋ยวจะดูว่าเข้า
    เป้าหรือไม่ ปี 2564 อบต.ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 91 ล้านบาท รวม
    ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้และภาษีที่เราจัดเก็บเองประมาณ 18 ล้านเศษเกือบ 
    19 ล้าน ส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ตามอำนาจหน้าที่ รอบแรก
    รัฐบาลต้องโอนมาให้เจ็ดล้าน ก็โอนมาให้เจ็ดล้านตามปกติ รอบที่สอง
    ต้องโอนมาให้เจ็ดล้าน แต่รัฐบาลโอนมาให้แค่สามล้าน เพราะรัฐบาลเก็บ
    ภาษีไม่ได้ เนื่องจากไปยกเว้นภาษีให้ประชาชนประมาณ 90 % ตาม
    สถานการณ์โควิด-19 ปรากฏว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ตาม
    อำนาจหน้าที่ ไม่รวมเบี้ยผู้สูงอายุ ได้ประมาณ  31,273,548.01.- บาท 
    ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุ  ตอนนี้ เราไม่ได้เบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เองแล้ว แต่
    กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้เบิกจ่ายให้ เขาจะโอนเงินเข้า อบต.
    แล้วหักในระบบเลย โดยเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 14 ,765,000.- บาท 
    รวมเงินที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ รวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย รวมอาหาร          
    เสริมนม อาหารกลางวันด้วย รวมตามอำนาจหน้าที่ด้วย อยู่ที ่ประมาณ 
    54,384,117.90.- บาท ฉะนั้น เอาสองยอดมารวมกัน ณ วันนี้ อบต. 
    สระขวัญมีเงินรายได้ที่เข้ามาทั้งหมด อยู่ประมาณ 64 ,672,552.- บาท 
    งบประมาณตั้งไว้ 91 ล้านบาท ดังนั้นขาดอยู่ประมาณ 28 ล้านบาท
    ท่านลองนึกภาพว่ามันมากขนาดไหน เพราะฉะนั้น โครงการที่ตั้งใน
    ข้อบัญญัติ ตอนนี้ทำได้หมดไหม ยังไม่สามารถทำได้แน่นอน แต่ตอนนี้จะ
    ทยอยทำให้ ก็รับปากทุกท่านว่าจะทำให้ครบทุกหมู่ ถ้าไม่ทันจริง ๆ ก็จะ        
    กันเงินไว้ทำปีหน้า ปี 2565 ครับ ส่วนเงินสะสม เหลืออยู่ประมาณ 7-8 
    ล้านบาท แต่พอกันตามระเบียบฯ แล้วอยู่ที่ประมาณ 14 ล้านบาท ดังนั้น 
     

/เงินสะสม... 
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    เงินสะสมจึงไม่สามารถนำมาทำโครงการพัฒนาได้เลย ส่วนเงินทุนสำรอง
    เงินสะสม เราเหลืออยู่ประมาณ 10 – 11 ล้านบาท ในส่วนที่เป็นอำนาจ
    สภาฯ เราใช้ไปหมดแล้ว เหลือแต่อำนาจผู้ว่าฯ ทีนี้จะส่งไปขอความเห็นชอบ
    ได้ต่อเมื่อเงินสะสมต้องเหลือไม่เกินร้อยละ 15 ปรากฏว่า เรามีเงินสะสม
    เกินร้อยละ 15 ก็เลยทำไม่ได้ ดังนั้น เงินสะสมกับเงินทุนสำรองเงินสะสมที่
    เป็นอำนาจของสภาฯ ใช้ไม่ได้เลย ยกเว้นโครงการไหนที่จำเป็นเร่งด่วน          
    มาก ๆ เช่น เรื ่องน้ำ เรื ่องประปา ให้ท่านทำเรื่องมา แต่ต้องดูที่ดินด้วย 
    หลังจากนั ้น อบต.จะทำหนังส ือไปขอยกเว ้นกับผ ู ้ว ่าฯ ให้  สุดท้าย               
    ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการประเมิน ITA การประเมินจะมี 3 ส่วนด้วยกัน 
    ส่วนแรก ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที ่ทำงานมาแล้ว            
    ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ส่วนที่สองประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ สมาชิก
    สภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนที่เข้ามารับบริการ
    จาก อบต.สระขวัญ และส่วนที่สาม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้า
    เว็บไซต์ ปีที่แล้วเราได้ B ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่าน ขาดอยู่ประมาณสองคะแนน 
    ได้ A คือ 85 คะแนนขึ้นไป ปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประเมิน 
    ดังนั้น หากมีหน่วยงานโทรศัพท์หาท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
    ให้บริการของ อบต.สระขวัญ เช่น อบต.มีการเรียกรับเงินไหม ให้บริการ
    เลือกปฏิบัติไหม เจ้าหน้าที่แนะนำดีไหม เป็นต้น ท่านก็ไม่ต้องแปลกใจ            
    ส่วนเรื่องลูกรัง หมู่ไหนที่เดือดร้อนจริง ๆ ผมจะหางบประมาณทำให้ เช่น              
    หมู่ 8 น้ำเซาะถนน สัญจรไม่ได้ ก็จะดำเนินการให้ ส่วนหมู่อื่นต้องรอก่อน 
    ขอบคุณครับ 
 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ   
ประธานสภาฯ 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.40  น. 
         
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ ์ ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

                                                     (ลงชื่อ)          สีนวน ผาวันดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสีนวน ผาวันดี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
 

 (ลงชื่อ)        อภิชาติ ทิพย์โอสถ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
/(ลงชื่อ)… 
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 (ลงชื่อ)        รจนา กรองทรัพย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางรจนา กรองทรัพย์) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 

 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 


