
  1 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที ่13 สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

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

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย  
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย  
นายสุทิน  กงไกรลาศ  
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 

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 1๗ 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ ์
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ ์
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36  

นางสีนวน  ผาวันดี 
นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  

สีนวน  ผาวันดี 
ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายบุญทัน  บัวแสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   ลาป่วย 
2.นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   ลาป่วย 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12  

นายสุพงษ์  ช่างนับ 
จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา ช่างนับ 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางสาวณัชชา  ท่านาเวช 
นางสาวชุติกาญน์ ชาวัลย์ 
นางตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
นายศุภอัชณ์  พนมสัย  

ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

สุพงษ์  ช่างนับ 
โอภาศ เรืองเกตุ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา ช่างนับ 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
นิภาพร  แสงทอง 
รัชดา วงชาร ี
อำพล  ไชยหนองหว้า 
ณัชชา  ท่านาเวช 
ชุติกาญน์ ชาวัลย์ 
ตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
ศุภอัชณ์  พนมสัย  

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ .ศ.2564 เม่ือวันที่  2               
สิงหาคม 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 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการป ระชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

/ตามท่ี... 



  4 

 

 

     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามียกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี            
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
    ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ ๒       
ขั้นแปรญัตติ) 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง
    ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
    เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 
/ถ้าข้อความ… 
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ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง           
ในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญหานั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้       
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ             
ข้อนั้น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา             
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ดำเนินการตามความใน               
วรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น” 

สำหรับข้อกฎหมายก็ได้แจ้งไว้ชัดแล้ว ตามที่กำหนดวันยื่นคำแปร
ญัตติสามวัน สมาชิกสภาฯ ก็สามารถยื่นคำแปรญัตติได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด รวมถึงคณะผู้บริหารท้องถิ่นด้วย เมื่อครบกำหนดสามวันแล้วคือ         
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ถ้ามีผู้ยื่นคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็จะ
ได้ทำหนังสือแจ้งให้ท่านมาประชุมเพ่ือชี้แจงเหตุผลประกอบว่าเพราะอะไร
จึงตัดลดรายการหรือโครงการ เมื่อประชุมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งร่าง ให้
ประธานสภาฯ ทราบว่ามีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ 
คณะกรรมการก็อาจสงวนคำแปรญัตติ รวมทั้งผู้แปรญัตติด้วย เพ่ือมาเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ คำว่าสงวนหมายความว่า เราได้อภิปรายชี้แจงเหตุผล
กับคณะกรมการแปรญัตติแล้ว แต่คณะกรรมการแปรญัตติยังมีมติไม่แก้ไข
ตัดลดรายการที่ท่านยื่นคำแปรญัตติ เราก็ขอสงวนคำแปรญัตติไว้เพ่ือมา
แถลงในที่ประชุมสภาฯ ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดวันยื่น
คำแปรญัตติแล้ว ไม่มีท่านใดเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ
ก็ได้จัดประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงร่างเดิม
โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้น ในกระบวนการตรงนี้ เมื่อไม่มี
ท่านใดยื่นคำแปรญัตติ ก็จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนครับ  

/นายวินัย... 
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นายวินัย อาทร    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเรื่อง งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 และได้เห็นชอบแต่งตั้งสมาชิก
สภาฯ จำนวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ประกอบด้วย  

1. นายกฤษฎา มหาวงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
2. นายสมชาย ลับแล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
3. นายไพสาร  หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นคำแปรญัตติ                

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5             
จำนวน ๓ วัน คือ วันที่ 3 , 4 และ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 
17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ชั้น 2 
ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯ ท่านใดยื่นคำแปรญัตติฯ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผล
การแปรญัตติฯ ให้ผมทราบ และผมก็ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าไปแล้วก่อนการประชุมในวันนี้ ลำดับต่อไป ผมขอเชิญท่านกฤษฎา
มหาวงษ์ ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ไดแ้ถลงต่อที่ประชุม เชิญครับ 

 

นายกฤษฎา มหาวงษ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ ตามที่ที่ประชุมสภาฯ ได้
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติคัดเลือกผมเป็นกรรมการแปรญัตติ และที่ประชุมคณะกรรมการแปร            
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   ญัตติก็ได้มีมติเลือกผมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่สภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ  พ .ศ .25 65  ใน วาระที ่ ๑  และกำหนด เวลา เสนอ              
    คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นเวลา ๓ วัน ในวันที่  3 , 
    4 และ 5 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
    องค ์การบริหารส ่วนตำบลสระขวัญ  ชั ้น  ๒  ในสม ัยประช ุมสภาฯ            
    สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  1 ประจำปี พ.ศ.๒๕ ๖4 เมื่อวันที่  2 
    สิงหาคม 2564 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
    ญัตติฯ  ไม่มีผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
     

/ตำบล… 
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    ตำบลสระขวัญผู ้ใดได้เสนอคำแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    พ.ศ.2565 และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
    พ.ศ.2565 ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบตาม
    ร่างเดิมที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเสนอมา โดยไม่มีการ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นครับ 

นายวินัย อาทร    ท่านประธานกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
ประธานสภาฯ    แล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 51 ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
    สภาฯ รับทราบนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
    เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
    แก้ ไขเท่ านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ เป็นอย่างอ่ืน                 
    เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญผู้ใดได้เสนอคำแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
    และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว มีมติเห็นชอบ
    ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเสนอมา โดยไม่มี
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย
    หรืออยากสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ 
    ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามร่างเดิม 
    โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน               
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้คงร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 

 
 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
     - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                
(วาระที่  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ.2565) 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๔๖  (2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่               
    ดังต่อไปนี้ 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้             
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่ 

ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ตามระเบียบฯ ข้อ 52
กำหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่         
โดยไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปรายครับ 

 

นายวินัย อาทร    ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อสภาฯ ไม่มีความคิดเห็น 

ในเรื่องนี้ อีก ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดยกมือ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน             
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                    
    รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญครับ 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุพงษ์ ช่างนับ ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ตำบลสระขวัญ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอรายงานสถานะการเงิน
(เลขานุการสภาฯ)  การคลังให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ลำดับแรก ทำไมปีนี้เราตั้งงบประมาณ
    ไว้สูงเกิน 91 ล้าน ก็เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่กำหนดว่า ให้เอาเงินรายได้
    ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาตั้งให้ใกล้เคียง ซึ่งในปี 2563 รายได้เราสูง 
    โควิดยังเข้ามาไม่มาก เมื่อรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เลยตั้งงบประมาณไว้ 
    91 ล้าน แต่ปีนี้เขาให้เอารายได้ปี 2564 มาตั้งให้ใกล้เคียงอีก แต่รายได้           
    ปี 2564 ลดลง โควิดเข้ามา ระบาดเป็นวงกว้าง ก็เลยตั้งไว้งบประมาณปีนี้
    ไว้ 87 ล้าน แต่คาดว่าปี 2566 2567 ข้อบัญญัติงบประมาณคงลดลงอีก 
    เพราะรายได้เราลดลงไปเยอะ ทีนี้มาดูยอดรายได้ปี 2564 การคลังได้สรุป
    ยอดมาให้ดู ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรายังเหลืออีกสองเดือน คือ 
    สิงหาคมและกันยายน ตอนนี้รายรับเข้ามา 73,790,816.78 .- บาท               
    เมื่อลบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ แสดงว่าเงินไม่เข้าประมาณ 18 ล้าน ตอนนี้
    จ่ายไปทั้งสิ้น 64,062,210.10.- บาท เพราะฉะนั้นเงินที่สามารถจะจ่าย
    ได้ คงเหลือประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งเอาไว้จ่ายเงินเดือนสมาชิก ข้าราชการ 
    ครู พนักงาน สองเดือนก็ประมาณสองล้านกว่า อาหารเสริมนม อาหาร
    กลางวันก็อยู่ในรายจ่ายนี้  ดังนั้น จึงเหลือเงินที่จะไปพัฒนาได้ไม่น่าจะเกิน
    สองล้าน แต่ท่านไม่ต้องกังวล เดี๋ยวผมจะประชุมและจะสรุปวิเคราะห์
    ตัวเลขของทุกกองว่าต้องใช้เงินเท่าไร คงเหลือเท่าไร ต้องซ่อมแซมอะไรบ้าง 
    ก็จะได้รู้ว่ามีงบประมาณที่ต้องจ่ายเท่าไร แต่ก็คาดว่าสองเดือนที่เหลือ
     

/งบประมาณ… 
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    งบประมาณน่าจะเข้ามาประมาณสองล้านกว่า เมื่องบประมาณเข้ามาก็จะ
    ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต่อไปครับ ส่วนงบซ่อมแซมก็คาด
    ว่าจะลงลูกรังซ่อมแซมให้หมู่ที่เดือดร้อนฉุกเฉินก่อน เดี๋ยวให้ช่างออกสำรวจ
    ว่าเส้นไหน หมู่ไหน ส่วนไฟฟ้ารายทาง ช่างก็แจ้งว่าจะเปิดจุดประมาณ          
    สามสี่หมู่ แต่ไม่รู้ว่ามีเส้นไหนบ้าง ลองประสานกับช่างครับ ก็จะเน้นตรงจุด
    ที่ขยายเขตเองได้ก่อนคือมีไฟแรงต่ำมาแล้ว อบต.ก็สามารถขยายเขตเองได้ 
    มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านกฤษฎาครับ 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7                       
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ถ้ามีเงินเข้ามา ท่านนายกฯ ไม่อยู่ เราจะสามารถทำสัญญาได้ไหมครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้ตอบที่
ปลัด อบต.สระขวัญ   ท่านสมาชิกได้สอบถาม สามารถทำได้ครับ ผมขอชี้แจงว่า กรณีปลัดฯ 
(เลขานุการสภาฯ)  ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เขาให้อำนาจเต็ม ยกเว้นเรื่องเดียวคืองานบริหารงาน
    บุคคล แต่ถ้ามีประกาศเลือกตั้งเมื่อไร เขาให้ปลัดฯ ใช้อำนาจนายกฯ ได้
    เท่าที่จำเป็น เช่น การโอนงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล ถ้าไม่จำเป็นก็
    ไม่ให้ดำเนินการ เป็นต้น 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8                       
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอสอบถามว่าศูนย์พักคอย เราจะได้ใช้ประมาณวันไหนครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องศูนย์พักคอย ตอนนี้รอมติคณะกรรมการ
ปลัด อบต.สระขวัญ   ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ว่าให้จัดตั้งศูนย์ได้ก่อนครับ หากเปิด
(เลขานุการสภาฯ)  ได้แล้ว ก็จะเชิญทุกท่านมาร่วมกันเปิดศูนย์ครับ ทีนี้พอเปิดแล้ว ก็จะมี
    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทั้งค่าข้าว ค่าอยู่เวรของหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ส่วน
    ศูนย์พักคอยสังเกตอาการ Quarantine ยังไม่ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน  
    แต่ก็คาดว่าน่าจะวันสองวันนี้ จะเชิญคุณหมอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วม
    ปรึกษาหารือ ตอนนี้โรงเรียนทุ่งหินโคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ ศูนย์นี้ก็จะเป็น
    ศูนย์ที่ใช้ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง ก็จะขอความร่วมมือ
    ทุกภาคส่วนมาช่วยกันครับ 
   

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่                 
ส.อบต.หมู่ที่ 16   16 ขออนุญาตถามต่อจากท่านไพสาร ศูนย์พักคอยเรามีกี่เตียงคะ แล้ว
    ศูนย์ Quarantine ที่ว่าจะจัดตั้งที่โรงเรียน ได้รับการตรวจแล้วใช่ไหมคะ            
    ว่าไม่มีเชื้อ ถึงไปอยู่รวมกันได ้

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เร ียนท ่านประธานสภาฯ  ศ ูนย ์พ ักคอย  จะม ีป ระม าณ 30  เต ีย ง             
ปลัด อบต.สระขวัญ   อาจเสริมได้อีกประมาณ 5 – 10 เตียง ส่วนศูนย์ Quarantine ก็ต้อง
(เลขานุการสภาฯ)                 คุยกันก่อนว่าจะให้ใช้สถานที่ไหน เมื่อได้สถานที่แล้ว ก็ต้องไปดำเนินการ
     

/กั้นปิด.... 
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    กั้นปิดให้เป็นสัดส่วน ไม่ให้กระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง ก็ยัง
    ตอบไม่ได้ว่าติดหรือไม่ติด เพียงแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มาอยู่ก่อน หลังจาก
    นั้น ก็จะแจ้งสาธารณสุขให้พาไปตรวจที่ อบจ. ถ้าตรวจพบก็ส่งโรงพยาบาล
    หรือโรงพยาบาลสนาม แต่ถ้ารอผลก็จะส่งมาที่ศูนย์พักคอย ที่ อบต. 
    เลย หากตรวจสองสามครั้งแล้ว ไม่มีเชื้อก็กลับบ้านได้ อย่างนี้เป็นต้น
    ครับ  
 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7                       
ส.อบต.หมู่ที่ 7   สำหรับผู้ที่กักตัว เราพอจะมีถุงยังชีพช่วยเหลือไหมครับ 
  

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอตอบอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นแล้ว กักตัวที่ศูนย์
ปลัด อบต.สระขวัญ   พักคอยหรือกักตัวที่บ้าน หมอส่งตัวมา เคสนี้ อบต.เลี้ยวข้าวได้สามมื้อ             
(เลขานุการสภาฯ)                    แต่ถ้าเป็นกรณีกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ ในหลักการ เลี้ยงข้าวได้สามมื้อ             
    แต่เรื่องถุงยังชีพ ถามว่าช่วยได้ไหม ก็ช่วยได้ แต่ต้องไปดำเนินการตาม
    ขั้นตอน  ยื่นคำร้อง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ถ้าอนุมัติ              
    ก็สามารถช่วยเหลือได้ทันที ไม่ต้องรอประกาศ 15 วัน เพราะเป็นเรื่อง
    โควิด มีความจำเป็น เร่งด่วน แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าคนที่จะช่วยเหลือนั้น            
    ช่วยไปก่ีครั้งแล้ว กฎหมายกำหนดห้ามเกินสามครั้งครับ   
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                 
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ขอเรียนสอบถามท่านปลัดฯ บางคนโดนกักตัวทั้งครอบครัว ได้รับถุงกาชาด
    จากกาชาดมาแล้ว แต่ไม่เพียงพอ จะขอเพ่ิมจาก อบต.ได้ไหมคะ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   ก็ส่งรายชื่อมาครับ มาเขียนคำร้องเหมือนเดิม โดนกักตัว ได้รับผลกระทบ       
ปลัด อบต.สระขวัญ  โควิด อบต.ก็จะเอาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือต่อไป  
(เลขานุการสภาฯ)     สำหรับคนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน แต่อาศัยอยู่จริงในตำบลสระขวัญ ท่านก็แจ้ง
    มา แล้วผมจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและถ่ายรูปว่าท่านอาศัยอยู่จริง
    ครับ  
                  

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่                 
ส.อบต.หมู่ที่ 16   16 สำหรับผู้ที่ได้รับถุงกาชาด สามารถช่วยเหลือได้ไหมคะ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   สำหรับกรณีครัวเรือนที่ได้ถุงกาชาดแล้ว อบต.นับเป็นหนึ่งครั้ง แต่จะช่วย
ปลัด อบต.สระขวัญ   เกินสามครั้งไม่ได้  เพ่ือไม่ให้เบิกซ้ำซ้อนกันกับหน่วยงานอ่ืน แต่ทั้งหมด
(เลขานุการสภาฯ)     ขึ้นอยู่กับงบประมาณ อบต. และความจำเป็นเร่งด่วนด้วยครับ 
 
 

/นายละมัย… 
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นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์ ตอนนี้วัวป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน ทาง อบต.มี
    วัคซีนช่วยเหลือไหมครับ เจอหนึ่งตัว เพิ่งจะเริ่ม ให้ปศุสัตว์มาดู เขาว่า
    ไม่มีวัคซีนให้ ผมอยากให้ตั ้งงบประมาณไว้ เพราะหลายหมู่ก็เลี ้ยงวัว 
    เดี๋ยวเกิดระบาดจะหาว่าทางชาวบ้านไม่แจ้ง ขอบคุณครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   ทาง อบต.ต้องไปดูกฎหมายก่อนว่าช่วยได้ไหม ขอดูหลักเกณฑ์ก่อน              
ปลัด อบต.สระขวัญ   มีหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับโรคนี้อยู่ ต้องดูก่อนว่ามีเรื่องวัคซีนไหม  เดี๋ยว
(เลขานุการสภาฯ)     ให้กองสาธารณสุขฯ ไปศึกษาครับ  
  

นายสุภินทร์ พร้อมจิตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมสุภินทร์ พร้อมจิตร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  8                
ส.อบต.หมู่ที่ 8   สำหรับหมู่ผม ประมาณ 5 ตัวครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   ในเบื้องต้นปศุสัตว์ได้ไปดูหรือไม่ ถ้าฉีดวัคซีนแล้วเบิกไม่ได้นะครับ เดี๋ยว
(เลขานุการสภาฯ)     ให้กองสาธารณสุขฯ ไปดูและแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ     
  

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่               
ส.อบต.หมู่ที่ 20   20 ไฟฟ้าที่ว่ารถแม็คโครดึงสายไฟขาด เป็นอย่างไรบ้างคะ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   ได้สั่งการให้ช่างลงไปตรวจสอบแล้ว เดี๋ยวติดตามให้ครับ  
ปลัด อบต.สระขวัญ    
(เลขานุการสภาฯ)    
 

นางอัมพร พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14               
ส.อบต.หมู่ที่ 14   อยากถามว่าเสียงไร้สายจะทำสิงหาหรือกันยาคะ 
   

นายสุพงษ์ ช่างนับ   สำหรับหมู่ของท่าน เสียงไร้สายทำปีงบประมาณ 2565 ครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ     
(เลขานุการสภาฯ)    
 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19              
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ถนนสายทางหลวงชนบท ลาดยาง เส้นหนองโสนไปหนองน้ำแดง มันบวม
    ขึ้น คล้าย ๆ ว่า ข้างล่างจะเป็นท่อประปา มีน้ำด้วยครับ   
 

นายสุพงษ ์ช่างนับ   เดี๋ยวผมจะให้กองช่างลงไปตรวจสอบว่าจะแก้ไขปัญหาให้อย่างไรครับ          
ปลัด อบต.สระขวัญ   สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้ว ขอขอบคุณครับ   
(เลขานุการสภาฯ)    
 

/นายวินัย… 
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นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.10  น. 
  

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

                                                     (ลงชื่อ)          สีนวน ผาวันดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสีนวน ผาวันดี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
 

 (ลงชื่อ)        อภิชาติ ทิพย์โอสถ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 

 (ลงชื่อ)        รจนา กรองทรัพย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางรจนา กรองทรัพย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


