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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันจันทรท์ี ่8 กุมภาพันธ์ 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 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร  
นายบุญทัน  บัวแสง  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
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 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
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 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร  
บุญทัน  บัวแสง 
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 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย  
สุทิน  กงไกรลาศ  
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

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

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  - นางอำนวย  ศิลชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นางวรรณมณี ช่างนับ 
จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา ช่างนับ 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางสาวณัชชา ท่านาเวช 
นายปรีชา เพ็ชรกลม 
นางอภิญญา เสือดี  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นิติกร 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
วรรณมณี ช่างนับ 
โอภาศ เรืองเกตุ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา ช่างนับ 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
ณัชชา ท่านาเวช 
ปรีชา เพ็ชรกลม 
อภิญญา เสือดี 
  

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับโอน (ย้าย) พนักงาน

ส่วนตำบล ราย จ่าเอกโอภาศ  เรืองเกตุ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด             
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 

  1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ     
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  (เอกสาร
หมายเลข 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 ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

/ข้อความใด ๆ… 
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ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้ โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

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

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะแก้ ไขถ้อย ใดหรือไม่  โปรดยกมือ  ถ ้า ไม ่ม ี             
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
    ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      5.1 พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564           
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ.2565) และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ  
  

นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เลขานุการสภาฯ    (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒)  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๕๓ (วรรคแรก) “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย        
    หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน           
    สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    กำหนด       
     (วรรคท้าย) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้า
    วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ” 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
        ข้อ 1๑ (3) “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก         
    รองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
    ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
        (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
    เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
    สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
        ข้อ ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
    วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
    ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
    สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
    ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
       เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของ
    สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  
       ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนด
    วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้อง
    เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
    ที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปี
    อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้” 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.๒๕๖4 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี 
    พ.ศ.๒๕๖4 ของแต่ละสมัย พร้อมทั้งวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี   
    พ.ศ.๒๕๖5 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี            
    พ.ศ.2565 เชิญท่านชนม์ครับ 

 

/นายชนม.์..   
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นายชนม์  เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17   
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564  เป็น             
    4 สมัย  ดังนี้ 
            สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์ 
    พ.ศ.2564    
      สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15 พฤษภาคม 
    พ.ศ.2564  
     สมัยที่  3 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15 สิงหาคม            
    พ.ศ.2564    
     สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน
    พ.ศ.2564    
     และขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
    มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะเสนอเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ  โปรดยกมือ          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกำหนดการประชุม 
    สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
    ของปีถัดไปตามท่ีท่านชนม์ได้เสนอ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน            
    ๓4 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบกำหนด          
    การประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564  เป็น 4 สมัย  ดังนี้ 
            สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์ 
    พ.ศ.2564    
      สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15 พฤษภาคม 
    พ.ศ.2564  
     สมัยที่  3 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15 สิงหาคม            
    พ.ศ.2564    
     สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน
    พ.ศ.2564    
     และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  มีกำหนด 
    15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   

 

 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 (เอกสารหมายเลข 2) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
ปลัด อบต.สระขวัญ  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)    มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ตอบสนองความต้องการของชุมชน                       
ที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขความเดือดร้อน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้เพ่ิมเติมโครงการฯ โดยจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รายละเอียดร่างแผนฯ              
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ (ปลัดฯ ได้เปิดอ่านร่างแผนฯ จนครบ               
ทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 

 

5.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .2564 แผนงานการศ ึกษา                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) งบประมาณตั้งไว้ 5,200 บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 77 (เอกสารหมายเลข 3) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ปลัด อบต.สระขวัญ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(เลขานุการสภาฯ) “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความ

เห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย 

ข้อ ๑4 (2) “รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะ คือ 
(2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะ

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจาก           
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว” 

ข้อ 29 “การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่าย                   
ในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าที่  77 ได้กำหนดการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ           
(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน 5,200 บาท 
ซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดจำนวนเครื่องพิมพ์คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความประสงค์
จัดซื้อจำนวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 
5,200 บาท ประกอบกับราคาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดในราคา
เครื่องละ 2,600 บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนด
ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
สภาฯ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2564          
ในแผนงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED     
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ตั้งไว้ 5,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะและราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยมี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED      
ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ     
2,600 บาท รวมเป็ นเงิน 5 ,200 บาท โดยมี        
คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

/ข้อความเดิม… 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้      
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi 
     - มี ความเร็ วในการพิมพ์ สำหรับกระดาษ A4              
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
     - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า        
8 MB 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

และสังคมกำหนด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้      
     - มี ความละเอี ยดในการพิ ม พ์ ไม่ น้ อยกว่ า 
600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4              
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
     - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า        
8 MB 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
    คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
    การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
    เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) งบประมาณตั้งไว้ 5 ,200 บาท 
    ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34  คน ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2564 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) 
งบประมาณตั้งไว้ 5,200 บาท ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าที่ 77 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED     
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ตั้งไว้ 5,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะและราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED      
ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ     
2,600 บาท รวมเป็ นเงิน 5 ,200 บาท โดยมี        
คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมกำหนด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

/ข้อความเดิม… 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi 
     - มี ความเร็ วในการพิมพ์ สำหรับกระดาษ A4              
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
     - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า        
8 MB 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

     - มี ความละเอี ยดในการพิ ม พ์ ไม่ น้ อยกว่ า 
600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4              
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
     - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า        
8 MB 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 

 5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ
 ดังนี้ 

       5.4.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุ น
 หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย  ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  257,200.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ 
 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขต หมู่ที่ 10 ปรากฏในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -  2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 
 (เอกสารหมายเลข 4) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

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

โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  สำหรับวาระนี้  เนื่องจากขณะนี้ พ้ืนที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ 
ตำบลสระขวัญ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะภัยแล้ง 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
น้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 

/พืชผล… 
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พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และประชาชนในพ้ืนที่ขาดรายได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตาม
อำนาจหน้าที่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 257,200.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขต หมู่ที่  10 
รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว          
มีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม  257,200.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ขยายเขต หมู่ที่ 10  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 8 หน้าที่  6  ลำดับที่  1    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และ
ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ 
งบประมาณอนุมัติ 2,000,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 2,000,000.- บาท  
จำนวนเงินที่โอนลด 257,200.-  บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,742,800.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 257,200.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
     

/โครงการ… 
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    โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขต หมู่ที่ 10 ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่  8 หน้าที่  6 ลำดับที่  1            
    โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 257,200.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขต หมู่ที่ 10 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1             

 5.4.2 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
 หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  350,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ 
 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ที่ 21 ปรากฏในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่  55 (เอกสาร
 หมายเลข 5) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากขณะนี้ พ้ืนที่หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม ตำบลสระขวัญ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะภัยแล้ง ประชาชนในพ้ืนที่
(เลขานุการสภาฯ)  ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร น้ำมีไม่เพียงพอต่อ
    ความต้องการใช้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พืชผลทาง
    การเกษตรได้รับความเสียหาย และประชาชนในพ้ืนที่ขาดรายได้ องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
    จะต้องแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ 
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

/ประเภท… 
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    ประเภท รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  350,000.-  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ที่ 21 
    รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลาง
    ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว          
    มีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและ
    สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  350,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
พร้อมย้ายถังประปา หมู่ที่ 21 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 163 ลำดับที่ 55 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และ
ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,742,800.-  บาท  
จำนวนเงินที่โอนลด 350,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,392,800.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ที ่ 21 ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 55   
    โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
    34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

/โครงการ... 
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    โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ที่ 21 ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 55    

 5.4.3 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม ในแผนงานการ
 รักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและ
 ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
 และปรับปรุงครุภัณ ฑ์ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 58  (เอกสารหมายเลข 6) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
ปลัด อบต.สระขวัญ  ที่จะบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 -6517 
(เลขานุการสภาฯ)  สระแก้ว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากรถบรรทุกน้ำ
    คันดังกล่าวได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพผุ เกิดสนิม และชำรุดหลาย
    แห่ง ซึ่งหากให้บริการต่อไปอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการได้ ประกอบกับ
    รถบรรทุกน้ำมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากตำบล        
    สระขวัญประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะภัยแล้ง ประชาชน
    ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร น้ำมีไม่
    เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 
    ประชาชนจึงขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคจาก อบต.สระขวัญ    
    หลายราย จึงมีความเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุก
    น้ำค ันดังกล่าว เป ็นการ เร่งด ่วน  ทั ้งนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบล         
    สระขวัญได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้  
    100,000.- บาท แต่งบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาและ
    ปรับปรุง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 กำหนดว่า “การโอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
    เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ
    ต่อสภาฯ เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    2564 มาตั ้งจ่าย เพ่ิมเติม ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
    ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์
     

/ประเภท… 
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    ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000.- 
    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 58 โดยมี
    รายละเอียดการโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท 
งบประมาณก่อนรับโอน 100,000.-  บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 400,000.- บาท   
รวมเป็นจำนวน  500,000.- บาท  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 58    

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และ
ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,392,800.- บาท  
จำนวนเงินที่โอนลด 400,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 992,800.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  
    ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับ
    อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและ
    ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
    และปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 58 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 58 

/5.5 ขอความ… 
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5.5 ขอความเห็นชอบให้แขวงทางหลวงชนบทสระแก้วในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแล และ
บำรุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางสายทางโครงข่ายทางหลวง
ชนบทสระแก้วที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
จำนวน 4 สายทาง ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 7) 

ลำดับ
ที ่

รายชื่อสายทาง ระยะทางตลอดสาย 
(กม.) 

หมายเหต ุ

1 สก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -         
บ้านโคกข้าวเหนียว ต.สระขวัญ,หนองหว้า               
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

23.000 อยู่ในเขตป่าสงวนป่าห้วยไคร,้ป่า
เขาฉกรรจ์,ป่าโนนสาวเอ้,ป่าปลาย
คลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง 

2 สก.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 359 -             
บ้านไทรทอง ต.สระขวัญ,พระเพลิง,หนองหว้า       
อ.เมืองสระแก้ว,เขาฉกรรจ ์จ.สระแก้ว 

27.847 อยู่ในเขตป่าสงวนป่าห้วยไคร้ 
,ป่าแควระบม,ป่าสียัด 

3 สก.5056 แยกทางหลวงชนบท สก.3035 -         
บ้านคลองมะละกอ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์,
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

12.870 อยู่ในเขตป่าสงวนป่าห้วยไคร้ 

4 สก.028 สะพานข้ามคลองอีเลิศ ต.สระขวัญ              
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พร้อมถนนเชิงลาด 
ด้านซ้ายยาว 340 ม. ด้านขวายาว 600 ม. 

0.105 อยู่ในเขตป่าสงวนป่าห้วยไคร้ 

รวม 63.822  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว มีโครงข่ายทางหลวง 
ปลัด อบต.สระขวัญ  ชนบทในความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย 
(เลขานุการสภาฯ)  ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาทางและสะพาน จากการตรวจสอบปรากฏว่า 
    โครงข่ายทางหลวงชนบทสระแก้วบางสายทางมีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่ าสงวน
    แห่งชาติ และอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
    จำนวน 4 สายทางดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามระเบียบของกรมป่าไม้ จะต้อง
    ดำเนินการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และจะต้องมี
    เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ให้ความเห็นชอบในการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซมดูแล และบำรุงรักษาทางและสะพานของ
    ถนนลาดยางสายทางดังกล่าว แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว จึงขอความ
    อนุเคราะห์นำข้อมูลสายทางจำนวน 4 สายทางดังกล่าว เข้าวาระการ
    ประชุมของสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 

/ปรับปรุง... 
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    ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซมดูแล และบำรุงรักษาทางและสะพานของ
    ถนนลาดยางสายทางดังกล่าว เพ่ือที่แขวงทางหลวงชนบทสระแก้วจะได้นำ
    สำเนาเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่ได้เห็นชอบแล้วใช้ประกอบการ
    ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามระเบียบกฎหมายที่                 
    เกี่ยวข้องต่อไปครับ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้แขวงทาง
    หลวงชนบทสระแก้วในการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง
    ขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยาง
    สายทางโครงข่ายทางหลวงชนบทสระแก้วที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  จำนวน 4 สายทาง ดังกล่าว            
    โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แขวงทาง
หลวงชนบทสระแก้วในการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย 
ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางสายทาง
โครงข่ายทางหลวงชนบทสระแก้วที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 4 สายทางดังกล่าว             

5.6 ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในการ 
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 8) 

ลำดับ
ที ่

รายการ 

1 เพ่ือสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม สนามกีฬา 
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  มีกำหนดระยะเวลา - ปี ภายในเขตป่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน      
ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี สก.0252 (สก.0138) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2540    
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 17  ไร่  2 งาน  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 ด้านทิศเหนือ               จด หมู่ที่ 11 ตำบลสระขวัญ   วัดได้      139.81    เมตร 
 ด้านทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1   ตำบลสระขวัญ   วัดได้      178.84    เมตร 
 ด้านทิศใต้  จด หมู่ที่ 1   ตำบลสระขวัญ   วัดได้      164.34    เมตร 
 ด้านทิศตะวันตก  จด หมู่ที่ 4   ตำบลสระขวัญ   วัดได้      139.81    เมตร 
 

 
 

/ลำดับที่... 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 

2 เพ่ือสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11  มีกำหนดระยะเวลา - ปี ภายในเขตป่า ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ สก.0252 (สก.0138) ลงวันที่ 
8 สิงหาคม 2540 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  เนื้อที่  450  ตารางวา 
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 ด้านทิศเหนือ  จด  ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน วัดได้      450    เมตร 
 ด้านทิศตะวันออก จด  ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน วัดได้        4      เมตร 
 ด้านทิศใต้  จด  ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน วัดได้      450    เมตร 
          ด้านทิศตะวันตก           จด  ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน วัดได้        4      เมตร 

 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
ปลัด อบต.สระขวัญ      มาตรา ๔ (1) ในพระราชบัญญัตินี้ กำหนดว่า  
(เลขานุการสภาฯ)      (1)“ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
    ที่ดิน 
        มาตรา ๕๔ กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือ
    กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือ
    ครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนก
    ไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการ
    อนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง             
    การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
    กำหนดในกฎกระทรวง” 
              พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗   
     มาตรา ๑๓/๑ กำหนดว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
    ของรัฐมีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็น
    สถานที่ ป ฏิ บั ติ งานหรือ เพ่ื อป ระโยชน์ ของรั ฐอย่ าง อ่ื น  ให้ อ ธิบ ดี               
    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
    สงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทาง
    ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าว
    มิให้นำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือ
    หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
    ปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 
 

/การใช้พื้นท่ี… 
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      การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้
    ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดิน ซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่
    แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์
    นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศกำหนด
    บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 
      การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
    เงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
    กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
      มาตรา ๑๖ กำหนดว่า“อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
    พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจอนุญาตให้บุคคล
    หนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้             
    ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       (๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราว
    ละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วน
    ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด
    หรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
       (๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่า
    ด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปีโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหา
    ของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับ 
    แร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 
        การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน
    เขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
    สำหรับวาระนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่อนผัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
    2563 กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในเขต
    พื้นที่ป่าแต่ละประเภทโดยยังไม่ได้รับอนุญาต เร่งดำเนินการยื่นคำขอ
    อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้ทันภายในเวลา 180 วัน นับตั้งแต่
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ สิ้นสุดการยื่นคำขอวันที่  19 ธันวาคม 2563               
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
    ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ จำนวน 2 พ้ืนที่ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
    2563 แต่ทั้งนี้ เนื่องจากกรมป่าไม้ได้กำหนดเอกสารหลักฐานประกอบการ
    ยื่นคำขอที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ 
    ครับ 
 
 
 
 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม
    มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน              
    2 พ้ืนที่ดังกล่าว โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 2 พ้ืนที่ดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวินัย  อาทร   ด้วยวิทยาลัยชุมชนมีเรื่องที่จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ             
ประธานสภาฯ   ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 
 

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการ
    อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดําเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)            
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
โดยมีวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System 
Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เพ่ือร่วม 
พัฒนาพ้ืนที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ 
ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน  
  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจึงไดด้ําเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
โดยตําบลเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้แก่ ตําบลท่าแยก ตําบล
สระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว และตําบลเมืองไผ่ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว และตําบลเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้แก่ ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
 สำหรับตำบลสระขวัญ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติ งานในพ้ืนที่  จำนวน 10 อัตรา            
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท  

/2.เจ้าหน้าที…่ 
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2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จำนวน 5 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 

3.นักศึกษาฝึกงาน ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จำนวน 5 อัตรา  อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท 

ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 
รวม 12 เดือน 

โดยทุกคนจะลงสำรวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ             
เพ่ือนำมาพัฒนาพ้ืนที่  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุม               
ในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น ในชุมชนมี
ปัญหาเรื่องน้ำ เราจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป รวมถึงการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและ
กลุ่มเสี่ยง เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าจะมี
เจ้าหน้าที่ตามโครงการในการลงสำรวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ของท่าน 
รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ
ประธานสภาฯ   เดือดร้อนเรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ 

ท่านรองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านจวนครับ 
 

นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11                       
ส.อบต.หมู่ที่ 11   เรื่องเสียงไร้สาย ติดตั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว เปิดใช้ได้แค่ 5 ครั้ง จนถึงตอนนี้ยังใช้
    ไม่ได้ งบประมาณสูงแต่ใช้การไม่ได้ ซึ่งขณะนี้หมู่บ้านใช้เสียงตามสายอยู่              
    มีลำโพงตัวเดียว ประชาสัมพันธ์เรื่องใดให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบก็ไม่ทั่วถึง 
    ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่น 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ ที่  9                      
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ผมขอแจ้งสามเรื่องดังนี้ 
     เรื่องแรก ขอเพ่ิมจุดไฟส่องสว่างในหมู่บ้านจำนวน 3 จุด จุดแรก 
    หลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน จุดที่สอง บ้านนายชัย โพธิ์วิเศษ และจุดที่สาม ทางโค้ง
    หมู่ 9 ถนนลาดยาง 
 
 

/เรื่องท่ีสอง… 
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     เรื่องที่สอง เรื่องน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่นำน้ำไปเที่ยวหนึ่งลงได้ 3 – 4 
    จุด ปลายทางไม่ได้สักครั้ง เขียนคำร้องขอ 2 เที่ยว ได้เที่ยวเดียว จึงอยาก
    ให้เจ้าหน้าที่นำน้ำไปบริการให้ทั่วถึง ครบจำนวนตามที่เขียนคำร้องไว้ ฝาก
    ไว้ด้วยครับ 
     เรื่องสุดท้าย ถนนสายหน้าวัดทะลุไปหมู่ 20 อยากได้เกรดเดอร์ 
    ถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก หากมีงบประมาณขอ
    ความอนุเคราะห์พิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านรจนา 
รองประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 20                      
ส.อบต.หมู่ที่ 20   ขอขอบคุณฝ่ายบริหารเรื่องถนนคอนกรีต หมู่ที่ 16 ไปหมู่ที่ 20 เรื่องที่สอง 
    เสียงไร้สายบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าวัด ลำโพงไม่ได้ยิน ขอช่างไปซ่อม           
    ให้ด้วยค่ะ อีกเรื่อง อยากขอไฟส่องสว่าง ซอยบ้านผู้ช่วยวีระ หลังโรงเรียน
    เขาข่า ประมาณ 6 จุด 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                      
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอแจ้งเรื่องโซล่าเซลล์ของประปา สำหรับทำการเกษตร ชำรุด ใช้งาน 
    ไม่ได้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่มีน้ำใช้
    ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
     

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านแฉล้ม 
รองประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ประชาชน  
ส.อบต.หมู่ที่ 3   บริเวณคลองส่งน้ำ ได้แจ้งมาว่า ปีที่แล้ว น้ำแล้งมาก อยากให้ อบต.สระขวัญ 
    ไปลอกคลองส่งน้ำให้ ชาวบ้านเดือดร้อน เนื่องจากคลองส่งน้ำมีแต่ขยะ          
    น้ำไม่สามารถส่งมายังพ้ืนที่ของตนได้  
  

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านไพสาร 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8            
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เรื่องเสียงไร้สาย หมู่ที่ 8 ยังไม่มี ทุกวันนี้ใช้เสียงตามสาย ซึ่งมีไม่ครบทุกจุด
    ในหมู่บ้าน จึงไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชน
    ได้รับทราบอย่างทั่วถึงได้ หากมีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหาร
    ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

/นายแดง… 
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวน 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18           
ส.อบต.หมู่ที่ 18         เรื่องแรก เดือดร้อนเรื่องน้ำดื่ม ได้มาเขียนคำร้องขอน้ำดื่มจำนวน 3
    เที่ยว แต่ได้เที่ยวเดียว ไม่ครบทุกหลังตามที่ได้แจ้งไว้ ชาวบ้านเดือดร้อน  
    น้ำไม่มีใช้ ฝากฝ่ายบริหารติดตามและแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ 
          เรื่องที่สอง ประชาชนในพ้ืนที่อยากได้ลูกระนาดบนถนน ถนนเส้นหน้า
    บ้าน เนื่องจากรถสัญจรไปมามีปริมาณมาก เด็กเยอะ กลัวเกิดอุบัติเหตุได้               
    ไม่รู้ว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนของทางหลวงชนบทหรือของ อบต.             
    อยากทราบว่าจะดำเนินการทำได้หรือไม่ หรือมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
    อย่างไร 
          สุดท้าย ไฟกระพริบ สัญญาณจราจรชำรุด ไม่ติด ได้ส่งรายละเอียด
    มาแล้ว ขอช่างไปซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านลัดดา 
รองประธานสภาฯ 
 

นางลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16          
ส.อบต.หมู่ที่ 16   ขอสอบถามว่า ถนนลาดยางเส้นหลัก สามารถทำลูกระนาดได้หรือไม่                
    อีกเรื่องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไปดำเนินย้ายเสาเสียงไร้สายให้ค่ะ  
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอัมพร 
รองประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14          
ส.อบต.หมู่ที่ 14   ไฟส่องสว่างหน้าอนามัย ตอนนี้มีแต่เสา 3 ต้น แต่สายไฟไปไม่ถึง ขอช่างเร่ง
    ดำเนินการให้ด้วยค่ะ ตอนกลางคืนมืดมาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสมชาย 
รองประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4          
ส.อบต.หมู่ที่ 4       เรื่องแรก น้ำประปา กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้ว คาดว่า จะไม่
    เพียงพอต่อการใช้ อยากให้ฝ่ายบริหารวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้
    ด้วยครับ 
         เรื่องที่สอง ประปากลุ่มคลองช้าง ตอนนี้มีน้ำแล้ว แต่บริเวณที่วางท่อ 
    ตลิ่งพัง อยากสอบถามว่า ถ้าจะส่งน้ำจากคลองช้างไปกลุ่มทุ่งพลวง จะต้อง
    ดำเนินการอย่างไรบ้าง ต้องวางเมนส่งน้ำบริเวณใด  
 

/เรื่องท่ีสาม… 
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        เรื่องที่สาม ไฟส่องสว่างเปิดจุด ไฟไม่ติดอยู่หลายหลอด ขอช่างไป
    ซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
         เรื่องที่สี่ ขอเพ่ิมจุดไฟฟ้าส่องสว่าง ประมาณ 30 จุด ฝั่งกลุ่มคลองช้าง
    และกลุ่มทุ่งพลวง หากมีงบประมาณดำเนินการให้ด้วยครับ 

สุดท้าย แจ้งเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ประมาณ 20 ต้น มันมีแสงสว่างอยู่
แต่สว่างน้อยมาก ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ขอแจ้งช่างลงไปดูและแก้ไขให้   
ด้วยครับ  

 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามที่ได้แจ้ง
    ปัญหาหรือสอบถามมา ดังนี้ 

ท่านจวน เรื่องเสียงไร้สาย ช่างจะลงไปดูให้ในวันนี้ เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเกิดจากสาเหตุใด จะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไปค่ะ   

ท่านอุ่น ขอเพ่ิมจุดไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน จะให้ช่างลงไปดูให้           
หากดำเนินการได้ จะติดตั้งให้ค่ะ ส่วนเรื่องน้ำดื่ม ขอแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบว่า ในหนึ่งวัน อบต.สามารถผลิตน้ำดื่มได้ประมาณ 24,000 ลิตร 
รถส่งน้ำดื่มจะมีทั้งหมด 2 คัน แบ่งกันไปคนละสาย เมื่อส่งน้ำหนึ่งเที่ยวแล้ว 
ก็ต้องกลับมาที่ อบต. มาเติมน้ำที่โรงผลิตน้ำดื่ม ซึ่งกระบวนการผลิตน้ำก็มี
ขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น รถส่งน้ำจะส่งน้ำไปตามหมู่บ้านประมาณ            
 ไม่เกิน 2 เที่ยวต่อวัน จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ บางหมู่บ้านขอวันละ 
3 – 4 เที่ยว ทำให้การขนส่งน้ำอาจล่าช้าไปบ้าง บริการไม่ทั่วถึง อยากให้
ทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน บางคนขอน้ำกินไปเป็นน้ำใช้ก็มี อยากจะขอความ
ร่วมมือ ถ้าขอน้ำดื่มให้เอาไปไว้เพ่ือดื่มจริง ๆ อย่างไรก็ตาม อบต.สระขวัญ 
จะหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนเรื่องถนน จะให้ช่างลงไปสำรวจ 
หากมีงบประมาณที่จะดำเนินการได้จะพิจารณาให้ค่ะ 

ท่านรจนา เรื่องเสียงไร้สาย ลำโพงไม่ได้ยิน จะให้ช่างลงไปซ่อม           
  ให้ค่ะ ส่วนเรื่องขอไฟส่องสว่าง จะให้ช่างลงไปดูให้ หากดำเนินการได้              

จะติดตั้งให้คะ่ 
ท่านอภิชาติ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ผลิตน้ำชำรุด ใช้งานไม่ได้ เรื่องนี้

ได้ประสานงานในเบื้องต้นแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้ดำเนินการตามที่ได้คุย
กันไว้ แล้ว อบต.จะเร่งดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปค่ะ 

ท่านแฉล้ม เรื่องคลองส่งน้ำ จะให้ช่างลงไปตรวจสอบและประมาณ
การให้ หากมีในแผนและมีงบประมาณที่จะดำเนินการ จะพิจารณาให้ค่ะ 

 
/ท่านไพสาร... 
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ท่านไพสาร หมู่ที่ 8 ยังไม่มีเสียงไร้สาย ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง หากมีงบประมาณ จะพิจารณาจัดซื้อให้ค่ะ 

ท่านสีนวน เรื่องน้ำดื่ม ได้ตอบไปแล้ว ส่วนเรื่องประชาชนในพ้ืนที่
อยากได้ลูกระนาดบนถนน ลำดับแรกต้องตรวจสอบก่อนว่า เป็นถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด หากเป็นถนนของทางหลวงชนบท 
ขอให้ท่านรวบรวมรายชื่อ รายงานประชุม และเอกสารต่าง ๆ มายื่นที่ 
อบต. แล้ว อบต.จะเป็นผู้ประสานการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หาก
เป็นถนนของ อบต. ให้ดำเนินการบรรจุไว้ในแผน หากมีงบประมาณ อบต.
จะพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปค่ะ สุดท้าย ไฟกระพริบ สัญญาณจราจร
ชำรุด ไม่ติด จะแจ้งช่างลงไปตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการซ่อมแซม
ให้ค่ะ 

     ท่านลัดดา เรื่องลูกระนาด ตามท่ีได้ตอบท่านสีนวนไปค่ะ 
     ท่านอัมพร จะให้ช่างลงไปตรวจสอบ หากทำได้ จะติดตั้งให้ค่ะ 

ท่านสมชาย เรื่องน้ำประปา ขอคุยนอกรอบ เพราะเป็นเรื่องที่ต้อง
วางแผน แก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่วนเรื่องวางท่อเพ่ือส่งน้ำจากคลองช้าง
ไปกลุ่มทุ่งพลวง จะให้ช่างตรวจสอบ และหาแนวทางดำเนินการต่อไป              
เรื่องไฟส่องสว่างเปิดจุดไม่ติดอยู่หลายหลอด จะให้ช่างลงไปซ่อมแซมใหค้่ะ 
ขอเพ่ิมจุดไฟฟ้าส่องสว่าง ประมาณ 30 จุด ฝั่งกลุ่มคลองช้างและกลุ่ม             
ทุ่งพลวง หากมีงบประมาณจะพิจารณาดำเนินการให้ค่ะ สุดท้าย ไฟฟ้า    
โซล่าเซลล์ มีแสงสว่างอยู่แต่สว่างน้อยมาก จะให้ช่างลงไปตรวจสอบว่าเกิด
จากสาเหตุใด และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ต่อไปค่ะ ครบทุกท่านแล้ว 
ขอบคุณค่ะ 

 

นายวินัย อาทร   เชิญคุณญาณิฐาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวญาณิฐา ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ดิฉันนางสาวญาณิฐา ช่างนับ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ขอแจ้ง
    ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ด้วย อบต.สระขวัญ กำหนดทำบุญ 
    อบต. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. 
    ณ อบต.สระขวัญ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ 
 

นายวินัย อาทร   ผมขอนัดหมายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ
ประธานสภาฯ    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 
    2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
    สระขวัญ จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
    กันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน            
    ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.40  น. 

/(ลงชื่อ)… 
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(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 
 


