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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันจันทร์ที ่23 ธันวาคม 2562  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 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายคูณ  พูลเจริญ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
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 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 

วินัย  อาทร 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
บุญทัน  บัวแสง 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
คูณ  พูลเจริญ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์  ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา 
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 

นายสำลอง บุญลือ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

สำลอง บุญลือ 
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแดง  บุญวงษ ์   รองประธานสภาฯ  ลากิจ 
2. นายสุพงษ์  ช่างนับ   เลขานุการสภาฯ   ไปราชการ 
3. นายกลาง  จิตจำลอง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2    ลากิจ 
4. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลากิจ 
5. นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8    ลาป่วย 
6. นายอารักษ์  เจริญสุข   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10    ลากิจ 
7. นายจวน  แก้วเตชะ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11    ลากิจ 
8.นางสีนวน  ผาวันดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  ลากิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวนิภาพร  แสงงทอง 
นายทศพร  บรรจถรณ์ 
นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางจินดานุช อรังศรี 
นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางสาวบุษรินทร์  รักษาพล 
นางสาวเสาวนีย์ สมฤทธิ์ 
นางสาวชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 
นางไพรรินทร์  โสโพ 
นางสาวจารุภา  เทียมพัฒน์ 

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นายช่างดยธา 
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.นายช่างโยธา 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
วรัญญา เรียงมงคล 
นิภาพร  แสงงทอง 
ทศพร  บรรจถรณ์ 
อภิชาติ คล้ายสุบรรณ 
รัชดา  วงชาร ี
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
จินดานุช อรังศรี 
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
บุษรินทร์  รักษาพล 
เสาวนีย์ สมฤทธิ์ 
ชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 
ไพรรินทร์  โสโพ 
จารุภา  เทียมพัฒน์ 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2562 
 

นายวินัย  อาทร    ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เนื่องจากท่านปลัดฯ ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ                
ประธานสภาฯ   ได้เดินทางไปราชการ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 19 วรรคท้าย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือเลือกผู้ทำหน้าที่เป็น
เลขานุการสภาฯ ในการประชุมวันนี้  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านชนม์ เมฆขุนทดครับ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านชนม์รับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายชนม์  เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเห็นว่าคุณชมพูนุช มั่งคั่ง ซึ่งเป็นนิติกร รู้เรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ระเบียบข้อกฎหมาย ผมจึงขอเสนอเป็นผู้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นายวินัย  อาทร    คุณชมพูนุชรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอไม่รับค่ะ 
นิติกร 
 

นายวินัย  อาทร    เชิญท่านแฉล้มครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม  ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3             
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านองอาจ  เชิดสูงเนินครับ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านองอาจรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายองอาจ  เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5            
ส.อบต.หมู่ที่ 5   ผมรับครับ 
 

นายวินัย  อาทร    ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 17 

/นายไพสาร...   



  4 

 

นายไพสาร  หาญโก่ย  ผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

นายวินัย  อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ท่านองอาจ เชิดสูงเนิน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขานุการสภาฯ สำหรับการประชุมในวันนี้ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบให้นายองอาจ เชิดสูงเนิน ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ สำหรับการประชุมในวันนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร    1.1  แจ้ งองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  ประกาศใช้
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  

18 พฤศจิกายน 2562 
1.2 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญบรรจุและแต่งตั้ง           

ผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

    (1) นายทศพร  บรรจถรณ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดการรายได้ 
    (2) นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
    (3) นางจินดานุช  อรังศรี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (4) นายอำพล  ไชยหนองหว้า  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 

 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน
2562  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
        ข้อ  ๓๓  “รายงานการประชุมสภาท้ องถิ่นทุ กคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

/การแก้ไข… 
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การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  

2562 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ เชิญครับ   
 

นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)   การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น   

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  8 
พฤศจิกายน 2562 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 
/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล               
ประธานสภาฯ   พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับคัดเลือกให้เป็น              
กลุ่มนำร่องที่มีศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสระแก้ว เพ่ือดำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2562 โดยให้
จัดทำโครงการฯ และสนับสนุนงบประมาณ สำหรับฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว 
ด่วนที่สุด ที่ สก 0018.1/ว 4059 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจาก     
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่มี โครงการฯ ดังกล่าวบรรจุไว้ ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จึงต้องเพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ               
รายละเอียดปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่  1 ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว สมาชิกสภาฯ           
ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ           
ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม                  
ครั้งที่ 1 โปรดยกมือ           

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31  คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ  เห็ นชอบ ร่ างแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น              
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

/5.2 ขอความ... 
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        5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (เอกสารหมายเลข 2) 

 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้ เนื่องจากโครงการฯ บางโครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วัตถุประสงค์  

และงบประมาณ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง
ไปสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม องค์การ
บริห ารส่ วนตำบลสระขวัญ จึ งได้ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                   
(พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1 รายละเอียดปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ             
ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 โปรดยกมือ           

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31  คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ  เห็ นชอบ ร่ างแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น              
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 

5.3 ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 - ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ         
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- 
บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 465,000 
บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าโครงการก่ อสร้ างพร้อมติ ดตั้ งไฟส่ องสว่าง                    
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 5 จำนวน 8 ต้น และหมู่ที่ 20 
จำนวน 2 ต้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 475,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 59 (เอกสารหมายเลข 3) 

 

นายวินัย  อาทร   ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีก ารงบประมาณ ของ
ประธานสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

  /ข้อ 27... 
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  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน         
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 87 “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า    
ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม            
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 89 (1) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้             
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเกี่ ยวกับด้ านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการ                         
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ          
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด” 

สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
465,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง                    
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 5 จำนวน 8 ต้น และหมู่ที่ 20 
จำนวน 2 ต้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 475,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

/หน้าที่ 78… 
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หน้าที่ 78 ลำดับที่ 59 สำหรับเหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถนนหลายสาย                  
ในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพ่ือเป็นบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ 
ดังนี้  

- แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  100 W  
- ความเข้มของแสง  30  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา  
- ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
- แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น  ขนาดบรรจุ 12V./100 Ah. 
- ความสูงของเสา 8 เมตร ชุบกัลป์วาไนท์   
- เสาสติ๊กเกอร์สีส้มขนาด 15 CM จำนวน 2 แผ่น 
ซึ่ งเป็นคุณลักษณะคล้ายของเดิมที่ เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่แล้ว           

โดยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดจ้างมาไม่เกิน
สองปีงบประมาณ จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม ๑0,000.- บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้
เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ส่วนโอนลดปรากฏตามเอกสาร             
ที่ทุกท่านได้รับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 
10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 465,000 
บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าโครงการก่ อสร้ างพร้ อมติ ดตั้ งไฟส่ องสว่ าง                    
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 5 จำนวน 8 ต้น และหมู่ที่ 20 
จำนวน 2 ต้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 475,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ป ระจำปี งบ ประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 3  มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่                   
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ าย      
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

/จำนวน… 
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จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
465,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง                    
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 5 จำนวน 8 ต้น และหมู่ที่ 20 
จำนวน 2 ต้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- บาท รวม
เป็นเงินจำนวน 475,000.- บาท 

 

นายวินัย  อาทร   เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 วาระ
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวด              
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
36,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์                   
หลอดเป็นแบบ LED โดยติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก จำนวน 2 จุด ๆ ละ 
18,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)               
หน้าที่ 252 ลำดับที่ 3  

      5.5 ขอความเห็นชอบให้นางสาวสุนี โคกมณี ติดตั้งตู้น้ำมัน
หยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ ในพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

ผมขอมติทีประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้บรรจุวาระ
ประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีผมได้แจ้ง โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุวาระประชุมเพ่ิมเติม          
ตามท่ีประธานสภาฯ ได้แจ้ง 

 

5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษา            
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน 36,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย์ หลอดเป็นแบบ LED โดยติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก 
จำนวน 2 จุด ๆ ละ 18,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 3  

 
/นายวินัย....   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ สำหรับวาระนี้  เนื่องจากได้รับแจ้งว่า บริเวณ           

พื ้นที ่หมู ่ที ่ 6 รวมถึงหน้าโรงเร ียนเน ินผาส ุก เก ิดอุบ ัต ิเหต ุบ ่อยครั ้ง 
ชาวบ้านต้องการป้ายจราจรสัญญาณไฟเตือน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ                 
ให ้ผู ้ข ับ ขี ่ม ีค วามระม ัดระว ังมากยิ ่งขึ ้น  จ ึงม ีค วามจำเป ็นต ้องขอ                 
ความเห ็นชอบอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 36 ,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ หลอดเป็นแบบ 
LED โดยติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก จำนวน 2 จุด ๆ ละ 18 ,000.- 
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 252 
ลำดับที ่ 3 ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอนเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
ส่วนโอนลดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

- หลอดแอลอีดี จำนวน 180 หลอด 
-     ความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 11,000 mcd/led รวมความ          

เข้มแสง 1,980,000  mcd/led 
- ระยะการมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 
- แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์ 
- แบตเตอรี่ 12 V. 12 Ah 
-     แผ่นป้ายติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 M มาตรฐาน มอก.606 - 2549 
- เสาขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมพ่นสีขาว-ดำ  

 

นายวินัย อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถาม อีกหรือไม่ครับ        
ประธานสภาฯ   เชิญท่านกฤษฎาครับ         
       

นายกฤษฎา  มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ผมขอปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ชาวบ้านวิ่งรถสัญจรไปมาผ่านหมู่บ้านใช้  

ความ เร็ วพอสมควร เป็ นจุ ด เสี่ ย ง เกิด อุบั ติ เหตุ ชนกันหลายครั้ ง                 
เด็กข้ามถนน กลัวเกิดอันตราย ผมว่าแค่ป้ายสัญญาณเตือนสองจุด น่าจะ
เอาไม่อยู่  อยากให้ เพ่ิมคลื่นบริเวณถนน  และป้ายเตือนคลื่น  เพ่ือให้            

/เอาไม่อยู่... 
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ผู้ขับขี่ เพ่ิมความระมัดระวัง อยากให้ช่างช่วยประเมินราคา น่าจะใช้
งบประมาณไม่มาก เรื่องป้ายเตือนสัญญาณไฟ ชะลอความเร็ว ชาวบ้านร้อง
ขอมาหลายครั้ง ให้ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาติดตั้งป้าย
เตือนสัญญาณไฟ 
 

นายวินัย อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องป้ายเตือนสัญญาณไฟ องค์การบริหารส่วนตำบล 

สระขวัญ สามารถพิจารณาดำเนินการให้ได้ เพราะมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แต่เรื่องก่อสร้างคลื่นถนน ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 และ      
หมู่ที่  7 ทราบว่า อบต.สระขวัญ จะทำเรื่องแจ้ง อบจ.สระแก้ว ให้มา
ดำเนินการให้เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเป็น อบจ.สระแก้ว ดูแลอยู่             
หาก อบจ.สระแก้วแจ้งกลับมาว่า ไม่มีงบประมาณดำเนินการหรือโอนมาให้ 
อบต.สระขวัญดำเนินการเอง เช่นนี้ อบต.สระขวัญ จึงจะดำเนินการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการให้ท่านต่อไปค่ะ 
 

นายวินัย อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี             
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ  

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 36,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ          
ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ หลอดเป็นแบบ LED โดยติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 
บ้านเนินผาสุก จำนวน 2 จุด ๆ ละ 18,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                  
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง จำนวน 36,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย์ หลอดเป็นแบบ LED โดยติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก 
จำนวน 2 จุด ๆ ละ 18,000.- บาท 

/แสงอาทิตย์... 
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5.5 ขอความ เห ็นชอบ ให้น างสาวส ุน ี โคกมณ ี ต ิด ตั ้ง             

ตู ้น ้ำมันหยอดเหรียญ  จำนวน 2 ตู ้ ในพื ้นที ่ของสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ นายช่างโยธา             
นายช่างโยธา    เนื่องจาก นางสาวสุนี โคกมณี อยู่บ้านเลขท่ี 46 หมู่ที่ 1  ตำบลสระขวัญ          

มีความประสงค์จะติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
ตำบลสระขวัญ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก ในการยื่นคำขออนุญาต
ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก กำหนดว่าต้องผ่านความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  
ทั้งนี้  การดำเนินการดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวสุนี โคกมณี 
ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก
ประการครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้นางสาวสุนี                

โคกมณี ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ ในพ้ืนที่ของสำนักงาน              
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบให้นางสาวสุนี โคกมณี ติดตั้ง             
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ ในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 
 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมี
ประธานสภาฯ   ความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านละมัยครับ 

 

นายละมัย  สินธน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18            
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ขอขอบคุณท่านนายกฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำ 

รถดับเพลิงไปดับเพลิงไหม้ท่ีหมู่ 18 ทั้งสองครั้งครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านแก่นครับ 
ประธานสภาฯ 
  

นายแก่น  เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแก่น  เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21           
ส.อบต.หมู่ที่ 21   ขอปรึกษาฝ่ายบริหารเรื่องน้ำ มีชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำกินน้ำใช้       

ประมาณ 5 ครัวเรือน ใกล้จะปีใหม่แล้ว น้ำฝนที่รองไว้ก็กินใช้ไม่ได้                
มีนางยุวดี กันแสง นางทองใบ แก้วสี นางอภัยมณี นามโคตร นางหนูพิศ
นามโคตร และบ้านผู้ใหญ่เกรียงไกร มังสาลี เพราะบริเวณตรงนั้น ใช้รับแขก
สัญจรไปมา ผมอยากถามว่า น้ำที่ขอเป็นน้ำที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ อบต.
สระขวัญ เปิดภัยแล้งหรือยังครับ 

 

นายวินัย  อาทร   เรื่องขอน้ำ ท่านสามารถมาเขียนคำร้องที่  อบต.สระขวัญได้ เลยครับ 
ประธานสภาฯ   แตต่อนนี้ ได้รับทราบว่า ระบบคลอรีนมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้  

ซึ่งทาง อบต.กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะแจ้ง        
อีกหรือไม ่เชิญท่านบุญทันครับ 

 

นายบุญทัน บัวแสง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมบุญทัน บัวแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ผมมีเรื่อง
ส.อบต.หมู่ที่ 1   เดือดร้อนที่จะแจ้งฝ่ายบริหารสามเรื่อง           
     เรื่องแรก ต้องการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไปลง หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 17 

 เรื่องที่สอง อยากได้ประตูม้วน 6 บาน ไปติดตั้งที่ศาลากลางบ้าน 
เพราะเด็กเข้าไปเล่น สกปรกมาก เพราะไม่มีที่ปิด 

เรื่องสุดท้ายขอไฟฟ้าสว่างรายทาง ประมาณสี่ดวง ไปติดตั้ ง            
เส้นข้างวัดลงไปหลังวัด ตอนกลางคืนมืดมาก กลัวเกิดอันตราย 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 

 /นายอุ่น...   
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นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น  มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ผมมีเรื่อง
ส.อบต.หมู่ที่ 9   แจ้งฝ่ายบริหาร เรื่องแรกขอไฟฟ้าส่องสว่างไปติดตั้งในหมู่บ้านต่อจาก              

จุดเดิม ประมาณสี่ห้าดวง ตอนกลางคืนไม่มีแสงสว่าง มืดมาก ขอความ
อนุเคราะห์ด้วยครับ 

เรื่องที่สอง  มีโคมไฟเก่าไม่ได้ใช้หนึ่งจุด กลางหมู่บ้าน อยากให้ช่าง
เอาหลอดไฟไปเปลี่ยนให้    

เรื่องที่สาม ตอนนี้ขาดแคลนน้ำ หลังคาเป็นสนิม ที่รองไว้กินใช้
ไม่ได ้อยากได้จาก อบต.ประมาณ 1 เที่ยว 3-4 ครัวเรือน     

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4              
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ผมมีเรื่องที่จะเสนอและแจ้งสองเรื่อง เรื่องแรก ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับสองต้น  

และไม่สว่างอีกหนึ่งต้น ผมได้เขียนคำร้องแจ้งให้ซ่อมแล้ว ฝากฝ่ายบริหาร
เร่งช่างแก้ไขด้วยครับ เรื่องที่สอง อยากสอบถามฝ่ายบริหารว่า ในปี 2563 
ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายไว้หรือไม่ ถ้ามีงบประมาณ                
หมู่ที่ 4 อยากได้สักหนึ่งชุด ตอนนี้ลานศาลากลางบ้านได้เทคอนกรีตไว้แล้ว 
ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา  อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่             
ส.อบต.หมู่ที่ 16   16 ถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 ไฟฟ้าส่องสว่างรายรายทางดับ 5-6 จุด 

ดับเกือบเดือนแล้ว ฝากช่างไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ  อีกเรื่อง ได้เขียน
คำร้องขอน้ำ 3 เที่ยว เกือบเดือนแล้ว ยังไม่ได้ สุดท้าย เครื่องออกกำลังกาย 
หากมีงบประมาณที่จะดำเนินการ ขอฝ่ายบริหารพิจารณาให้ด้วยค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านองอาจครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายองอาจ เชิดสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายองอาจ เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5              
ส.อบต.หมู่ที่ 5   ผมมีเรื่องที่จะเสนอสองเรื่อง เรื่องแรก ขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตัวต่ำไปติดตั้งสัก          
(เลขานุการสภาฯ)  หนึ่งต้น เส้น 359 ตรงทางลงไปหมู่ที่ 5 ถนนเป็นเนิน เป็นรอยต่อ 

/ระหว่าง… 
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ระหว ่างคอนกรีตก ับล ูกร ัง  ม ืดและอันตรายคร ับ  รถชอบย้อนศร                
เวลารถเลี้ยวเข้ามองไม่เห็น เรื่องที่สอง ขอลูกรังประมาณ 10 เที่ยวไปลง
เส้นเชื่อมคอนกรีตกับถนนลาดยาง หลุมเยอะ หากมีงบประมาณช่วย
พิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านมนัสครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายมนัส เนินคำภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนัส เนินคำภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19             
ส.อบต.หมู่ที่ 19   เรื่องน้ำ ทุกปีประมาณเดือนมีนาคม เมษายน น้ำถึงจะแห้ง แต่ตอนนี้  

แค่เดือนธันวาคม น้ำก็แห้งแล้ว ประปาโคกอีแซว ยังพอมีน้ำใช้อยู่บ้าง แต่             
หนองน้ำแดง อยู่ปลายสาย บางครั้งก็ไม่มีน้ำเลย ชาวบ้านเดือดร้อนมาก 
ฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วยครับ  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่             
ส.อบต.หมู่ที่ 17   17  ช่วงปีใหม่โดยมากหลายหมู่บ้านขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภค ตอนนี้  

ระบบน้ำ ของ อบต. มีปัญหา ใช้ไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน            
ผมสอบถามหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่เรียบร้อย ฝากฝ่ายบริหารเร่งช่างให้มา
ซ่อมเป็นการด่วนครับ อีกเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่ที่  17  ไม่สว่าง             
หนึ่งต้น แก้ไขให้ด้วยครับ   
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านแฉล้มครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3            
ส.อบต.หมู่ที่ 3     ถนนหมู่ที่ 3 เป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก บริเวณนั้นมี  

บ้านเรือนประมาณ 5-6 หลัง ถ้ามีงบประมาณ ขอลูกรังประมาณ 15 เที่ยว 
อีกเรื่อง ขอขอบคุณท่านนายกฯ รองนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่ าน  ที่ ได้ ไปร่วมงานศพแม่ของผม รู้สึ กเป็น เกียรติมาก 
ขอขอบคุณมากที่สุดครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/นายมงคล...   
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นายมงคล  พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมงคล  พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19            
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ผมมีเรื่องที่จะเสนอสามเรื่อง เรื่องแรก อยากได้ ลูกรังและท่อ  

ระบายน้ำ  80 เซนติเมตร จำนวน 2 จุด ประมาณ 12 ท่อน จุดแรกไป
หนองน้ำแดง 6 ท่อน จุดที่สองกลุ่มสี่แสนอีก 6 ท่อน เรื่องที่สอง อยากได้
ลูกรังไปถมถนน ถนนต่ำมาก เรื่องสุดท้าย ได้ยื่นเรื่องไปที่การไฟฟ้า ให้มา
เปิดจุดให้สองจุด ตอนนี้การไฟฟ้าได้เข้ามาดูแล้ว  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอตอบทุกท่านเรียงลำดับไป ดังนี้ค่ะ 

 ท่านละมัย ขอขอบคุณที่ไปดับเพลิงไหม้ ยินดีช่วยเหลือค่ะ 
 ท่านแก่น น้ำของ อบต. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่ท่านต้องมา
เขียนคำร้องขอน้ำได้เลย แต่ตอนนี้ ระบบน้ำของ อบต.มีปัญหา กลิ่นคลอรีน
มันแรง เร่งช่างมาแก้ไขปัญหาให้แล้ว รอหน่อยค่ะ  
 ท่านบุญทัน ขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และประตูม้วน 6 บาน ต้องไปดู
ในแผนก่อนค่ ะ ว่ า ได้ บ รรจุ ไว้ห รือ ไม่  ห ากมี  ก็ จะมาพิ จารณ าว่ า               
มีงบประมาณที่จะดำเนินการให้ได้หรือไม่ และขอไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง 
ลงหลังวัดไปเนินกลาง ต้องถามช่างก่อนว่าไปลงให้แล้วหรือยังค่ะ  
 ท่านอุ่น ขอไฟฟ้าแสงสว่างเปิดจุด 6 จุด มาเขียนคำร้องที่ อบต. 
แล้ว อบต.จะทำเรื่องแจ้งไปที่การไฟฟ้าให้มาเปิดจุดให้ เพราะ อบต.          
ทำแผนรวมในภาพตำบลไว้แล้ว  ส่วนโคมเก่า ขอหลอดไฟไปเปลี่ยน             
เดี๋ยวแจ้งช่างไปดำเนินการให้ค่ะ ส่วนน้ำดื่ม ตามที่แจ้งไป ระบบน้ำมีปัญหา 
ถ้าต้องการตอนนี้ กลิ่นคลอรีนแรงมาก นายกฯ ก็พยายามเร่งช่างให้รีบมา
แก้ไขค่ะ  
 ท่านสมชาย ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับกับไม่สว่าง จะเร่งช่างไปแก้ไข          
ให้ค่ะ ส่วนเครื่องออกกำลังกาย ต้องดูในแผนก่อนว่ามีบรรจุไว้หรือไม่             
ถ้าไม่มีต้องเพ่ิมเติมแผนค่ะ  

ท่านลัดดา ขอเครื่องออกกำลังกาย เช่นเดียวกันต้องดูว่ามีบรรจุไว้
ในแผนปี 2563 หรือไม่ ถ้ามี ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีงบประมาณที่จะ
ดำเนินการให้ได้หรือไม่ แต่ถ้าไม่มีในแผนเลย ก็ต้องไปเพ่ิมเติมแผนค่ะ ส่วน
เรื่องน้ำตามที่ได้แจ้งให้หลายหมู่ทราบ สุดท้ายไฟฟ้าดับ จะเร่งช่างไปแก้ไข
ให้ค่ะ 

ท่านองอาจ ขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์สักหนึ่งต้นและลูกรังประมาณ           
10 เที่ยว เดี๋ยวดูงบประมาณให้ค่ะว่าจะดำเนินการให้ได้หรือไม่  

 
/ท่านมนัส... 
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ท่านมนัส ประปาโคกอีแซว น้ำแห้ง กลุ่มหนองน้ำแดง ไม่มีน้ำใช้ 
ตอนไปขุดเจาะประปาให้  ก็ ไม่มีน้ ำเลย เดี๋ยวจะไปคุยกับช่างว่าจะ
ดำเนินการแก้ไขให้ได้อย่างไรค่ะ 

ท่านอภิชาติ ขอน้ำ ตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบไปแล้ว ส่วนไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์ไม่สว่าง จะแจ้งให้ช่างไปแก้ไขค่ะ 

ท่านแฉล้ม ขอลูกรัง 15 เที่ยว ต้องไปดูงบประมาณก่อนค่ะ ว่าจะ
ดำเนินการให้ได้หรือไม ่

ท่านมงคล ขอลูกรังและขอท่อระบายน้ำสองจุด กลุ่มหนองน้ำแดง
หนึ่งจุดและกลุ่มสี่แสนอีกหนึ่งจุด ต้องไปดูในแผนค่ะ ว่ามีบรรจุไว้หรือไม่       
ถ้ามี จะดูงบประมาณให้ว่าจะดำเนินการให้ได้หรือไม่ ส่วนไฟฟ้าเปิดจุด 
อบต.โอนเงินให้แล้วเรียบร้อย เดี๋ยวจะติดตามให้ค่ะ 

ตอบครบทุกท่านแล้ว สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์งานวันปีใหม่             
โดยตำบลสระขวัญกำหนดจัดงานวันที่  26 ธันวาคม 2562 ขอเชิญ          
ทุกท่านร่วมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน ขอบคุณค่ะ 

  

นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   12.30  น. 
   

(ลงชื่อ)           องอาจ  เชิดสูงเนิน        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายองอาจ เชิดสูงเนิน) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)      นนทิยา คนกาญจน ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวนนทิยา คนกาญจน์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
  

                                                 (ลงชื่อ)          ชนม์  เมฆขุนทด       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชนม์  เมฆขุนทด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

(ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมงคล  พันทอง) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


