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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 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 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง  
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งด ี
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 
นางสีนวน  ผาวันดี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 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 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง   
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
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 
สีนวน  ผาวันด ี

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 

นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล 
นายสำลอง บุญลือ  

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

มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
แก่น  เนื่องทะบาล 
สำลอง บุญลือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญทัน  บัวแสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1    ลาป่วย 
2. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลาป่วย 
3. นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลาป่วย 
4. นายอารักษ์  เจริญสุข   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10   ลาป่วย 
5. นายละมัย  สินธน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18    ลาป่วย 
6. นายมนัส  เนินคำภา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19   ลาป่วย 
 

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 

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางสาวบุษรินทร์ รักษาพล 
นางสาวณัฐพร พราวศรี 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นายอาทิตย์ พนมมา 
นางสาวพิยดา จุระกัน 
นางสาวจุฬารัก พาวงษ์ 
นางสาวเสาวนีย์ สมฤทธิ์ 
นางสาวจารุภา เทียมพัฒน์  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นิติกร 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.นักวิชาการการเงินฯ 
ผช.นักวิชาการศึกษา 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.นายช่างโยธา 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
อภิชาติ คล้ายสุบรรณ 
รัชดา  วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
บุษรินทร์ รักษาพล 
ณัฐพร พราวศรี 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
อาทิตย์ พนมมา 
พิยดา จุระกัน 
จุฬารัก พาวงษ์ 
เสาวนีย์ สมฤทธิ์ 
จารุภา เทียมพัฒน์  

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร        1.1 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่  6                 

กันยายน 2562 
      1 .2 แจ้งนายนิรุธ โมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                
ต ำบ ล ส ระข วัญ  ห มู่ ที่  6  ล าอ อ ก จ าก ต ำแ ห น่ ง  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1                    
กันยายน 2562 

 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่  14          
สิงหาคม 2562  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
        ข้อ  ๓๓  “รายงานการประชุมสภาท้ องถิ่นทุ กคราว 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 อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          

/นายวินัย...   
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ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14  

สิงหาคม 2562 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ  เชิญครับ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น   

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2562 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 โครงการ 
ดังนี้ 

/5.1.1 ขอความ… 
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5.1.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็น          
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขกสำหรับใช้ในสำนักงานอบต.สระขวัญ จำนวน             
1 ชุด ประกอบด้วย โซฟารับแขกขนาดกว้าง 240 ซม. ยาว 170 ซม. 
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 22 ,900.- บาท และโต๊ะกลางกระจกใส ขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4 ,900.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  244         
ลำดับที่ 3 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่น ผมขอแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ            
(เลขานุการสภาฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27 ,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ าจั ด ซื้ อ ชุ ด โซฟ ารับ แขกสำห รับ ใช้ ใน สำนั ก งาน อบต .ส ระขวัญ                
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟารับแขกขนาดกว้าง 240 ซม. ยาว             
170 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 22 ,900.- บาท และโต๊ะกลางกระจกใส 
ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  244          
ลำดับที่ 3  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- โซฟารับแขก ขนาดกว้าง 240 ซม. ยาว 170 ซม. 
- โต๊ะกระจกใส ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. 
เหตุผลในการจัดซื้อ เพ่ือใช้รองรับประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ที่มาติดต่อราชการ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ ส่วนการโอนลดตามเอกสารบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เป็นการโอนลดใน
แผนงาน ดังนี้ 

/1.แผนงาน... 
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1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท งบประมาณ
ก่อน โอน  37 ,000 .- บ าท จำนวน เงินที่ โอนลด 27 ,000 .- บาท 
งบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท  

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ
อนุมัติ 200,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 144,451.01.- บาท 
จำนวนเงินที่โอนลด 800.- บาท งบประมาณหลังโอน 143,651.01.- 
บาท 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ า จั ด ซื้ อ โซ ฟ า รั บ แ ข ก ส ำห รั บ ใช้ ใน ส ำนั ก งาน อ บ ต .ส ร ะข วั ญ                
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟารับแขกขนาดกว้าง 240 ซม. ยาว             
170 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 22 ,900.- บาท และโต๊ะกลางกระจกใส 
ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4 ,900.- บาท 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27 ,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกสำหรับใช้ ในสำนักงานอบต.             
สระขวัญ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟารับแขกขนาดกว้าง 240 ซม. 
ยาว 170 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 22,900.- บาท และโต๊ะกลางกระจก
ใส ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900.- บาท 

 

5.1.2 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด                

/ค่าครุภัณฑ์…. 
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 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497 ,700.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 222 ลำดับที่ 2 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3,950.- บาท              
รวมเป็น เงินทั้ งสิ้ น  497,700.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ .ศ .2561 - 2565) หน้ าที่  222 ลำดั บที่  2 โดยมี รายละเอี ยด
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- โคมไฟขึ้นรูปแบบอลูมิเนียม พร้อมแผงหลอดไฟ LED กันน้ำ
มาตรฐาน IP65 

- โคมมีขนาดยาว 330 มิลลิเมตร กว้าง 120 มิลลิเมตร สูง 30 
มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 1 – 2.5 กิโลกรัม สามารถใส่กิ่งขนาด 1 – 2 
นิ้ว 

- แผงวงจรหลอดแบบ LED อายุการใช้งานแบบ 30,000 ชั่วโมง 
ขนาดกำลังไฟ 50 วัตต์ มีหลอดจำนวน 40 ดวง , ความสว่าง 100 ลูเมน
ต่อวัตต์ , กระแสไฟฟ้าระหว่าง 180 – 220 โวลต์ , สีของแสงขนาด 
4,000 – 6,000 K , ค่า Power factor ขนาดมากกว่า 0.70 , ค่า CRI 
มากกว่า 70 , มีรัศมีการส่อง 60 – 120 องศา 

- มีชุดควบคุมกระแสไฟระหว่าง 180 – 220 โวลท์ พร้อมภายใน
มีวงจรป้องกันแรงกระชากไฟฟ้า มี อุปกรณ์  SURGE Protection กัน
แรงกระชากไฟหรือตัวต้านทานกระแสฟ้าผ่า ประมาณ 2 KV หรือประมาณ 
2,000 โวลท์  

- ทดแทนหลอดแรงดันสูงแบบหลอดไส้ 100 วัตต์ หรือหลอดแบบ
ฟลูออเรสเซน 

- มีมาตรฐาน มอก.,CE,RoHS พร้อมรับประกันสินค้าการใช้งาน
ปกติ 2 ปี 

เหตุผลในการจัดซื้ อ  เนื่ องจากหลอดไฟที่ ใช้ อยู่ ในปั จจุบั น               
มีความชำรุด ทำให้ถนนหลายสายในเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างรายทาง
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับถนนบางสายชำรุด 

 
/เป็นหลุม… 
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เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพ         
ที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูปมาเปลี่ยนแทนของเดิมที่ ชำรุด             
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม            
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ  จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม 497,700.- 
บาท ซึ่ งการโอนครั้งนี้ เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้  
จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท ส่วนการโอนลดเป็นการโอนลดใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภท
รายจ่าย สำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 1,044,841.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 890,057.- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 497,700.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 392,357.- บาทครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  หมวด              
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท 

 

5.1.3  ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                

 

/สิ่งสาธารณูปโภค....   
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 สิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 50 ,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 
13 ลำดับที่ 9 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 50,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 
13 ลำดับที่  9 เหตุผลในขออนุ มั ติ  เนื่ อ งจากหอประชุ มองค์ การ               
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ซึ่ งก็คือห้องประชุมที่ กำลังใช้ ในขณะนี้                                    
มีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งห้องประชุมแห่งนี้ได้ก่อสร้าง
ตั้งแต่ตั้ง อบต.สระขวัญ เห็นควรก่อสร้างหอประชุมใหม่ จึงมีความ
จำเป็นต้องรื้อถอนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแห่งนี้ครับ 
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานรื้อถอน          
ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น       
ค่าโครงการรื้อถอนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 
50 ,000.- บาท ส่วนการโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงานงบกลาง            
งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย สำรอง
จ่าย งบประมาณอนุมัติ  1 ,044 ,841.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
392,357.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- บาท งบประมาณ          
หลังโอน 342,357.- บาทครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ เชิญท่านแก่น
ประธานสภาฯ   ครับ                 

 

นายแก่น เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแก่น เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
ส.อบต.หมู่ที่ 21   ขอสอบถามฝ่ายบริหารผ่านทางท่านประธานสภาฯ เหตุใดค่ารื้อถอน 

หอประชุม ถึงใช้งบประมาณ 50,000.- บาท ราคากลางกำหนดไว้             
สูงเกินไปหรือไม่ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วยครับ 

/นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายสุพงษ ์ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตตอบแทนท่านนายกฯ การรื้อถอน             
ปลัด อบต.สระขวัญ   อาคาร เหมือนกับการก่อสร้างอาคารหรือถนน ต้องมีค่าแรง ค่าเครื่องจักร 
(เลขานุการสภาฯ)  ในการรื้อถอน ซึ่งนายช่างโยธาได้คำนวณราคากลางที่ต้องใช้ในการรื้อถอน 

ไว้แล้วว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการดำเนินการครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนหอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 50,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 50,000.- บาท 
 

5.1.4  ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562               
หน้าที่ 13 ลำดับที่ 10 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     

 

/นายสุพงษ.์..   
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นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ  
ปลัด อบต.สระขวัญ   โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/
โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562               
หน้าที่  13 ลำดับที่  10 เหตุผลในขออนุมัติ  เนื่ องจากโรงจอดรถ/              
โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความชำรุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก และ อบต.สระขวัญมีโครงการที่จะก่อสร้างหอประชุม ใหม่               
จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานรื้อถอนตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท ส่วนการโอนลดเป็นการโอนลดใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภท
รายจ่าย สำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 1,044,841.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 342,357.- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 20,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 322,357.- บาทครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น              

 
/รายการใหม…่ 
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รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/
โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท 
 

5.1.5  ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม               
อบต.สระขวัญจำนวน 2,500,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งท่ี 2/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 11 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ  
ปลัด อบต.สระขวัญ   โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุม  อบต.สระขวัญจำนวน 2 ,500 ,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 
13 ลำดับที่ 11 เหตุผลในขออนุมัติ เนื่องจากหอประชุมองค์การบริหาร
ส่ ว น ต ำบ ล ส ระข วัญ  ซึ่ ง ก็ คื อ ห้ อ งป ร ะชุ ม ที่ ก ำลั ง ใช้ ใน ข ณ ะนี้                      
ก่อสร้างตั้งแต่ตั้ง อบต.สระขวัญและโรงจอดรถ/โรงเก็บของ มีความชำรุด
ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงไต้รื้อถอนห้องประชุมแห่งนี้และโรงจอดรถ/             
โรงเก็บของ เพ่ือก่อสร้างหอประชุมแห่งใหม่สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ราชการของอบต. และใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับให้ประชาชน             
มาใช้ประโยชน์  เช่น  การจัด โครงการต่ างๆ  การประชุม  เป็ นต้ น                 
ส่วนรายละเอียดรูปแบบรายการและแบบสรุปราคากลางค่าใช้จ่ายปรากฏ 
ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย               
เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ  จำนวน 
2,500,000.- บาท ส่วนการโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงาน ดังนี้ 
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 1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข            
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ ง งบประมาณอนุมัติ  100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
91,814.50.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 70,000.- บาท งบประมาณ 
หลังโอน 21,814.50.- บาท 

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณอนุมัติ  100 ,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 46,800.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 40,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 6,800.- บาท 

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุการเกษตร งบประมาณอนุมัติ 
30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 30,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 
30,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 0.- บาท 

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ
อนุมัติ 20,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 0.- บาท 

5.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุ
เครื่องแต่งกาย งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
100,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 100,000.- บาท งบประมาณ             
หลังโอน 0.- บาท 

6.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ 
100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 55 ,600.- บาท จำนวนเงิน               
ที่โอนลด 40,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 15,600.- บาท 

7.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
อนุมัติ 80,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 21,840.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 1,840.- บาท 

8.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุ
เครื่องดับเพลิง งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน
50 ,000.- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 50 ,000.- บาท งบประมาณ             
หลังโอน 0.- บาท 
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9.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุอ่ืน งบประมาณอนุมัติ 400,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 79,200.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 70,000.- 
บาท งบประมาณหลังโอน 9,200.- บาท 

10.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย                           
งบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ ยยั งชีพคนพิการ งบประมาณอนุมัติ  
5,126,400.- บาท งบประมาณก่อนโอน 498,400.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 400,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 98,400.- บาท 

11.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย                           
งบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณอนุมัติ  
240,000 .- บาท งบประมาณก่อนโอน 22,000 .- บาท จำนวนเงิน            
ที่โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 2,000.- บาท 

12.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย                           
งบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ ยยั งชีพ ผู้ สู งอายุ  งบประมาณอนุมัติ  
17,209,200.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,145,700.- บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 1,064,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 81,700.- บาท 

13.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
20,200.50.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 10,000.- บาท งบประมาณ 
หลังโอน 10,200.50.- บาท 

14.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย ค่าบริการไปรษณีย์ 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 28,323.- บาท 
จำนวนเงินที่โอนลด 15,000.- บาท งบประมาณ หลังโอน 13,323.- 
บาท 

15.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า งบประมาณ
อนุมัติ 480,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 149,699.96 .- บาท 
จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 99,699.96.- 
บาท 

16.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 2,495,400.- บาท งบประมาณก่อนโอน 283,790.- 
บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 100 ,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
183,790.- บาท 
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17.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย                           
งบกลาง ประเภทรายจ่าย สำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 1,044,841.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 322,357 .- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 
100,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 222,357.- บาท 

18.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 2,427,516.- บาท งบประมาณก่อนโอน 78,756.- 
บาท จำนวนเงินที่โอนลด 30,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 48,756.- 
บาท 

19.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 1,022,460.- บาท งบประมาณ
ก่อน โอน  38 ,442 .- บาท  จำนวน เงินที่ โอนลด 15 ,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 23,442.- บาท 

20.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 1,189,320.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 156 ,670 .- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 80 ,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 76,670.- บาท 

21.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงิน เพ่ิมต่ าง ๆ ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  42 ,600 .- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 39,335.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 25,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 14,335.- บาท 

22.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย              
เงิน เพ่ิมต่ าง ๆ ของพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  42 ,600 .- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 25,175.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 15,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 10,175.- บาท 

23.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน งบประมาณอนุมัติ  63,900 .- บาท งบประมาณก่อนโอน 
59,655.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
9,655.- บาท 

24.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน     
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
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งบประมาณอนุมัติ 450,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 62,509.78.-  
บาท  จำนวน เงินที่ โอนลด 45,000.- บาท  งบประมาณ หลั ง โอน 
17,509.78.- บาท 

25.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 150,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
15,160.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 5,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
10,160.- บาท 

26.แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
71,864.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 28,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
43,864.- บาท 

27.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
19,360.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 8,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
11,360.- บาท 

รวมโอนลดทั้ง 28 แผนงาน จำนวน 2,500,000.- บาทครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม               
อบต.สระขวัญจำนวน 2,500,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมอบต.สระขวัญ จำนวน 2,500,000.- บาท 
 

/5.2 ขอความ... 
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5.2  ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งเป็นรายการใหม่ และขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ 

 5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 489 ,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499 ,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  เส้นบ้านนางสุกานดา เชนเชาว์ไว ถึงบ้านนายวิรัตน์ 
จันทร์ต้น ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 94 ลำดับที่ 47 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ       
ปลัด อบต.สระขวัญ   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
(เลขานุการสภาฯ)  เพ่ิมเติม  

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

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
          ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้          
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ 

 
/เพ่ือบำบัด… 
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เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น         
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน          
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง            
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ              
ในระยะยาว” 

ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้             
ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 ดังนี้ครับ 

ยอด เงิน ส ะส ม  ณ  วั น ที่  30 กั น ย าย น  256๑  มี จ ำน วน
๒๖,๒๒๘,๗๙๕.๓๕.- บาท  

 (1) หักบัญชีลูกหนี้   
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๑๖2,๘๐๗.- บาท 
- ภาษีบำรุงท้องที่ (9๔ %) จำนวน ๒๒๐,๕๕๐.๓๕.- บาท 
- ภาษีป้าย จำนวน ๒๐๐.- บาท 
 (๒) หักเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 13 

กันยายน 2562  จำนวน 15,808,300.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 

จำนวน 10,036,938.- บาท 
-หักเงินสะสมสำรองบุคลากรสามเดือน จำนวน 4,500,000.- 

บาท 
-หักเงินสะสมร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 

(81,587,500.- บาท) จำนวน 8,158,750.- บาท 
รวมจำนวนเงินสะสมที่ต้องกันไว้ จำนวน 12,658,750.- บาท 

 ดังนั้น จากรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 13 
กันยายน 2562  มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ จำนวน 
10,036,938.- บาท  

/เนื่องจาก… 



  19 

 

 เนื่ อ ง จ าก ต าม ห นั ง สื อ ก ร ะท ร ว งม ห าด ไท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด                       
ที่  มท  0808 .2 /ว 5164  ลงวันที่  29  สิ งห าคม 2562  เรื่ อ ง                   
ย ก เว้ น ก าร ใช้ จ่ า ย เงิ น ส ะส ม ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น                      
ด้วยกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ               
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้แกหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5.ด้าน
ก ารศึ ก ษ า  อ าศั ย อ ำน าจต าม ความ ใน ข้ อ  8 9 /1  ขอ ง ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี             
สาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายใน 31 
ตุลาคม 2562  
 สรุปได้ว่า ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ยกเว้นระเบียบฯ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้ในแนวทางดังกล่าวได้                
โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบฯ ข้อ 89 ทั้งนี้ ต้องเสนอโครงการขอ
อนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมภายใน 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
ดังนั้น อบต.สระขวัญ จึงไม่ต้องกันเงินตามระเบียบฯ ข้อ 89 จึงมียอดเงิน
สะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 จำนวน 
10,036,938.- บาทครับ 
 

/สำหรับ... 
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สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้ าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,900.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3             
เส้นบ้านนางสุกานดา เชนเชาว์ไว ถึงบ้านนายวิรัตน์ จันทร์ต้น ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
หน้าที่ 94 ลำดับที่ 47  รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด              
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่            
ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 10,000.- 
บาท การโอนครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  เส้นบ้านนางสุกานดา เชนเชาว์ไว 
ถึงบ้านนายวิรัตน์  จันทร์ต้น ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่ าย วัสดุ ยานพาหนะและขนส่ ง งบประมาณ อนุมัติ  
200,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 143,651.01.- บาท จำนวนเงิน
ที่โอนลด 120,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 23,651.01.- บาท  
ทั้งนี้  การโอนลดในแผนงานดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับ
รายการอื่น จำนวน 12 โครงการ ๆ ละ 10,000.- บาท ที่ขออนุมัติในวันนี้ 
คือวาระข้อ 5.2.1 ถึงวาระข้อ 5.2.11 และวาระข้อ 5.2.13 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
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จำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,900.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่  3               
เส้นบ้านนางสุกานดา เชนเชาว์ไว ถึงบ้านนายวิรัตน์ จันทร์ต้น ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย              
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,900.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3              
เส้นบ้านนางสุกานดา เชนเชาว์ไว ถึงบ้านนายวิรัตน์ จันทร์ต้น ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

 

      5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบ            
จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นทุ่งพลวง - หนองไผ่ ขนาดความกว้าง 5 
เมตร  ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
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พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมู่ที่  4 บ้านทุ่งพลวง เส้นทุ่งพลวง - หนองไผ่ ขนาดความ            
กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ 
อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 
10,000.- บาท การโอนครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น   
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4 บ้านทุ่งพลวง             
เส้นทุ่ งพลวง – หนองไผ่   ส่วนโอนลดตามที่ ได้ชี้แจงไปแล้วในวาระ           
ข้อ 5.2.1              
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,900.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน         
ทุ่งพลวง เส้นทุ่งพลวง - หนองไผ่ ขนาดความ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร               
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
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 พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,900.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน           
ทุ่งพลวง เส้นทุ่งพลวง - หนองไผ่ ขนาดความ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 

     5 .2.3 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 (ต่อ
จากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 86 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 (ต่อจาก           
จุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  101 ลำดับที่  86รายละเอียดเป็นไป               
ตามแบบท่ี อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป 
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ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงิน
ที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  เส้นจากบ้าน
หนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 (ต่อจากจุดเดิม) ส่วนโอนลดตามท่ีได้ชี้แจง
ไปแล้วในวาระข้อ 5.2.1  ครับ 
            

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจาก
บ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 
เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม ่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน  490 ,000 .- บ าท  รวม เป็ น เงิน จำนวนทั้ งสิ้ น 
500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 (ต่อจาก           
จุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

      5.2.4 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        

/สิ่งสาธารณูปโภค... 
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สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง (ต่อจากเส้นเดิม) 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม           
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งท่ี 2/2562 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง (ต่อจากเส้นเดิม)            
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3 รายละเอียดเป็นไป
ตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป
ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงิน
ที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นตรงข้ามบ้าน
กำนันสมบัติ แซ่อ้ึง (ต่อจากเส้นเดิม) ส่วนโอนลดตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วใน
วาระข้อ 5.2.1              

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                

/งบลงทุน… 
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งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นตรง
ข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน  490 ,000 .- บ าท  รวม เป็ น เงิน จำนวนทั้ งสิ้ น 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่  6 เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาด            
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

        5.2.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน ซอยประปาเนินสง่า ขนาดความกว้าง 
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งท่ี 2/2562 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 4 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

/พ้ืนฐาน... 
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พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน ซอยประปาเนินสง่า ขนาดความกว้าง            
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  2/2562 หน้าที่  12 ลำดับที่  4 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ
ขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความ
ปลอดภัย จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จ ำเป็ น ต้ อ งโอน เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า โค รงการก่ อส ร้ า งถนน คอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน ซอยประปาเนินสง่า ส่วนโอนลดตามที่ได้
ชี้แจงไปแล้วในวาระข้อ 5.2.1       
        

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่เชิญท่านไพสารครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8            
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอสอบถามว่า เหตุใดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8         

ที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง ความยาวของถนนคอนกรีต
เพียง 220 เมตร น้อยกว่าหมู่อ่ืนที่ได้ 221 เมตร แต่ราคากลางเท่ากับ          
หมู่ อ่ืน คือ 500,000.- บาท อยากให้เจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยชี้แจง           
ด้วยครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เปิดดูเอกสารสรุป
ปลัด อบต.สระขวัญ   ราคากลางของหมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
(เลขานุการสภาฯ)  บ้านคลองปูน ซอยประปาเนินสง่า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ข้อ 1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น และข้อ 1.7  
 

/งานวัสดุ… 
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งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น ซึ่งพ้ืนที่ของหมู่ที่  8 ที่จะดำเนิน
โครงการฯ กองช่าง ได้ลงไปสำรวจพ้ืนที่พบว่า ถนนลูกรังดังกล่าวมีหลุมลึก 
และดินไม่แน่น จึงต้องดำเนินการถมดิน บดอัดแน่นก่อน จึงจะดำเนินการ
ลงคอนกรีตได้ครับ   
 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่  8              
บ้านคลองปูน ซอยประปาเนินสง่า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8              
บ้านคลองปูน ซอยประปาเนินสง่า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

     5 .2.6 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 261 ,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
271,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                 

/เสริมเหล็ก… 
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เสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียน            
คลองคันฉอ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 159 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 261,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 271,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                
เสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียน            
คลองคันฉอ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 159 รายละเอียดเป็นไปตาม
แบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป            
ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงิน
ที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ 
ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ส่วนโอนลดตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว  
ในวาระข้อ 5.2.1              

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                         
 

/สิ่งสาธารณูปโภค... 
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สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 261,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 271 ,600.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10             
บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ขนาดความกว้าง 
4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 261,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 271 ,600.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10                
บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ขนาดความกว้าง          
4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 
 

     5 .2.7 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบ           
จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 218,400.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
228 ,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ซอยบ้านนายสุนีย์ สอนหม่ืน            
กลุ่มหนองอีด้วง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  2/2562 หน้าที่  12             
ลำดับที่ 5 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

/นายสุพงษ.์.. 
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นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 218,400.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 228,400.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บ้านคลองคันฉอ ซอยบ้านนายสุนีย์ สอนหมื่น              
กลุ่มหนองอีด้วง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ ไขครั้งที่  2/2562 หน้าที่  12              
ลำดับที่ 5 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ 
เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก
และมีความปลอดภัย จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้
เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บ้านคลองคันฉอ ซอยบ้านนายสุนีย์               
สอนหมื่น กลุ่มหนองอีด้วง ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายใน วาระข้อ 5.2.1 
ครับ             
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้า งพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 218,400.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 228 ,400.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน           
คลองคันฉอ ซอยบ้านนายสุนีย์ สอนหมื่น กลุ่มหนองอีด้วง ขนาดความกว้าง             
4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร โปรดยกมือ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบ           
จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 218 ,400.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
228,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ซอยบ้านนายสุนีย์ สอนหมื่น กลุ่มหนองอีด้วง 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม         
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

     5 .2.8 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน ซอยหลังวัดทุ่งหินโคน ขนาด         
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 186 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
 

/เสริมเหล็ก… 
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เสริมเหล็ก หมู่ที่  12 บ้านทุ่ งหินโคน ซอยหลังวัดทุ่ งหินโคน ขนาด         
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง             
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 186 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. 
กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร  
ไปมาเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงินที่ โอนเพ่ิม 
10,000.- บาท การโอนครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน             
ซอยหลังวัดทุ่งหินโคน ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายใน วาระข้อ 5.2.1 ครับ             
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน            
ทุ่งหินโคน ซอยหลังวัดทุ่งหินโคน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร               
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบ             
จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  12 บ้ านทุ่ งหินโคน ซอยหลังวัดทุ่ งหินโคน ขนาดความกว้าง                
4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง               
ข้างละ 0.50 เมตร 

     /5.2.9 ขอความ… 
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     5 .2.9 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 เส้นบ้านนายทองคำ โพนทะนา (ต่อจากเส้นเดิม) 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 .50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งท่ี 2/2562 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 6 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
        พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง                         

สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน  490 ,000 .- บ าท  รวม เป็ น เงิน จำนวนทั้ งสิ้ น 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 13 เส้นบ้านนายทองคำ โพนทะนา (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 6 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ 
อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้
สัญจร  ไปมาเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 
10,000.- บาท การโอนครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น 
ค่ าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  13  เส้นบ้ าน              
นายทองคำ โพนทะนา (ต่อจากเส้นเดิม) ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายใน
วาระข้อ 5.2.1 ครับ             

/นายวินัย...   



  35 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  13                 
เส้นบ้านนายทองคำ โพนทะนา (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน  490 ,000 .- บ าท  รวม เป็ น เงิน จำนวนทั้ งสิ้ น 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 เส้นบ้านนายทองคำ โพนทะนา (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

     5.2.10 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบ            
จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต         
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร เส้นหลังโรงเรียน ขนาดความกว้าง             
4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง              
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไขครั้งท่ี 2/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 7 

/นายวินัย.... 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต         
เสริมเหล็ก หมู่ที่  15 บ้านเนินไทร เส้นหลังโรงเรียน ขนาดความกว้าง             
4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง              
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 7 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ 
อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชน           
ใช้สัญจร ไปมาเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงิน                       
ที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร 
เส้นหลังโรงเรียน ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายในวาระข้อ 5.2.1 ครับ             
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15              
บ้านเนินไทร เส้นหลังโรงเรียน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือ 
 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านเนินไทร เส้นหลังโรงเรียน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

5.2 .11  ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณ รายจ่าย    
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ซอยหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิม) 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งท่ี 2/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ซอยหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิม)   
 

/ขนาดความ... 
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ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8 รายละเอียดเป็นไป
ตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป
ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจร ไปมาเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย จำนวนเงิน                       
ที่โอนเพ่ิม 10,000.- บาท การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  16  บ้ าน            
คลองจานน้อย ซอยหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิม)  ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายใน
วาระข้อ 5.2.1 ครับ             
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้าน
คลองจานน้อย ซอยหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านคลองจานน้อย ซอยหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 
เมตร 

/5.2.12 ขอความ… 
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5.2.12 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ         
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- 
บาท และ ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 465,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านคลอง
มะละกอ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 475,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 30 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  

หมวดรายจ่าย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้ าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน  465 ,000 .- บ าท  รวม เป็ น เงิน จำนวนทั้ งสิ้ น 
475,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ จำนวน 10 ต้น ๆ 
ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 475,000.- บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 30 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  10๐ W  
- ความเข้มของแสง 30  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา   
- ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
- แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น  ขนาดบรรจุ 12V./10๐ Ah. 
- ความสูงของเสา 8 เมตร ชุบกัลป์วาไนท์   
- เสาสติ๊กเกอร์สีส้มขนาด 15 CM. จำนวน 2 แผ่น 
 

/โดยเป็น… 
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โดยเป็นคุณ ลักษณะคล้ ายของเดิมที่ เคยจัดจ้ างครั้ งที่ แล้ ว             
โดยค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งในครั้งนี้ ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดจ้างมาไม่เกินสองปีงบประมาณ เหตุผลในการดำเนินการ เนื่องจาก           
ถนนหลายสายในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสาย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพ         
ที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็น
จะต้องจัดจ้างเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม 10,000.- บาท  
ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้อง
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  14             
บ้านคลองมะละกอ จำนวน 10 ต้นๆ ละ 47 ,500.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 475 ,000.- บาท ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดแผนงาน             
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                 
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง งบประมาณอนุมัติ  100 ,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
10,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 10,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
0.- บาท 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย                
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน 
465,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475 ,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- บาท            
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 475,000.- บาท โปรดยกมือ 
 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง             
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 465,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ที่  14 บ้ านคลองมะละกอ จำนวน 10 ต้น  ๆ ละ 
47,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 475,000.- บาท  

 

5.2.13 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และ                    
ขอความ เห็ นชอบจ่ ายขาด เงินสะสม จำนวน  4 90,000.- บาท                              
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่ 240 ลำดับที่ 49 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ
ปลัดฯ อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ                

และชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 20 บ้านคลอง
อ่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์  
หน้าที่ 240 ลำดับที่ 49 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน               
1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เครื่องส่งระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ 
MHz ตามท่ี กสทช. กำหนดให้ใช้   

/- ความต้านทาน... 
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- ความต้านทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใช้งาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังส่ง (Tx Power Output ) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ 
- มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมในตัว  
- ตัวกล่องเป็นเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอก  
- การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF / FSK  
- ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหน้าจอ LCD แสดงคา่ความถี่ในการออกอากาศ  
- สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 
๒. เครื่องจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- เป็นเครื่องจ่ายไฟให้ระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ  
- รองรับแรงดันไฟขาเข้าช่วง ๑๙๐-๒๓๐ Vac ได้  
- แรงดันไฟขาออก ๑๓.๘ Vdc  
- มีหน้าจอ LCD แสดงค่า Volt-Amp  
- มีพัดลมระบายอากาศ  
- สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 
๓. ชุดเครื่องควบคุมการออกอากาศ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 

ดังนี้  
- เป็นชุดควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
- ควบคุมสถานีเครื่องรับแบบเปิดทั้งหมด (All Zone) และสามารถ

รองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม  ด้วยรีโมท
คอนโทรล  

- สามารถควบคุมเลือกเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง เช่น วิทยุ 
FM , เครื่องเล่น USB MP๓ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต่อกับช่องจ่ายไฟด้านหลัง
เครื่องโดยควบคุมผ่านปุ่มกดหน้าเครื่องได้  

- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง  
- สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ได้  
- สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้
๔. ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้า ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง  
- สามารถปรับระดับความดังของเสียงในแต่ละช่องแยกอิสระได้  
 

/- สามารถ... 
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- สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได ้
๕. ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์  
- มีเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์ก่อนประกาศ  
- พร้อมขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอกานไมค์ได้ 
๖. ลําโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้  
- กำลังขยายไม่น้อยกว่า     
- ประกอบด้วยลำโพงหลักตัวและลําโพงลูก ๒ ตัว  
- มีปุ่มปรับระดับเสียงสามารถเร่ง-ลดเสียงได้ ๕ W  
๗ . เค รื่ อ ง เล่ น  CD/USB/MP๓ /FMTuner จำน วน  1 ชุ ด  มี

รายละเอียด ดังนี้  
- เป็นเครื่องเล่นเสียงเอนกประสงค์  
- สามารถเล่นไฟล์เสียงจากแผ่น CD และ USB MP๓ ได้  
- สามารถรับสัญญาณวิทยุFM ได้  
- สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้
๘. ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มี

รายละเอียด ดังนี้  
- สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Stake หรือดีกว่า  
-ส า ย น ำ สั ญ ญ า ณ ช นิ ด  ๘  DFB ห รื อ ดี ก ว่ า  ค ว า ม ย า ว                

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมขั้วต่อ 
๙. ชุดรับและขยายสัญญาณ จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้   
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM รับสัญญาณจาก

เครื่องส่งชัดเจน สัญญาณรบกวนต่ำ  
- สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ ๒ ชนิด คือ จากไฟ ๒๒๐VAC หรือชุด

สำรองไฟ ขนาด ๒๔ VDC  
- ความถี่ใช้งานย่าน ๔๒๐.๒๐๐ MHZ ตามที่ กสทช. อนุญาตให้     

ใช้งาน  
- ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๐.๘ v  
- การเปิด/ปิดเครื่องด้วยรหัส DTMF  
- เครื่องชุดลูกข่ายจะทำงาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่ชุด

ควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน  
 

/- ตัวกล่อง… 
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- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรงทนทาน
ได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  

- สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้  
- สามารถปรับเพ่ิมและลดระดับความดังเสียงของภาครับแต่ละจุด 

ได้ที่สถานีส่งและตัวภาครับโดยตรง  
- ภาคขยายภายในเครื่องมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒ x ๕๐ วัตต์ 

RMS   
- กินกระแสไฟขณะ Stand by ไม่ เกิน ๗๐ mA 
- ชุดเครื่องรับมีไฟ LED บอกสถานะ การทำงาน 
๑๐. ชุดสายอากาศรับพร้อมสายนําสัญญาณ จำนวน 5 ชุด             

มีรายละเอียด ดังนี้  
- ชนิด Yagi-Uda ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ Elements  
- สายนำสัญญาณชนิด Coaxial Cable RG๕๘ หรือดีกว่าพร้อม

ขั้วต่อ 
๑๑. ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวน  20 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา แข็งแรง สามารถทนแดดและฝนได้ดี  
- ปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว  
- กำลังขับไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ 
๑๒. อุปกรณ์ประกอบร่วมอ่ืน ๆ ในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดังนี้  
- แผงไม้ 
- สายไฟ  
- เบรกเกอร์  
- มิเตอร์ไฟฟ้า ๕A 
- เสาส่งสัญญาณ ๑๒ เมตร 
- พร้อมติดตั้ง 
ซึ่ ง เป็ น คุณ ลั กษ ณ ะคล้ ายของเดิ มที่ เค ยจั ด ซื้ อ ครั้ งที่ แล้ ว             

เหตุผลในการจัดซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนผ่านทางเสียงตามสายหรือไร้สาย              
ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่เป็น
ประจำและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการ              
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ 

 
/เดินทาง… 
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 เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เตือนในเรื่องสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉินได้ โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคา             
ตามท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ จำนวนเงิน
ที่ขอโอนเพ่ิม  10,000.- บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอนเนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายในวาระข้อ 5.2.1 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จำนวน 10 ,000.- บาท  และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  20 บ้านคลองอ่าง              
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จำนวน 10 ,000.- บาท  และเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง 

 

5.3 ญัตติขอความเห็นชอบอนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 56 2  (กรณี ยั ง มิ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพั น )                 
จำนวน 20 โครงการ ดังนี้  

นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
ปลัด อบต.สระขวัญ  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
(เลขานุการสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   /ข้อ 57.... 
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   ข้อ 57 “กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงิน
ไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกใน          
ปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

        หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

    ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก             
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

         กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
เงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงิน
จำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
  ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 59 ดังกล่าว เนื่องจาก อบต.สระขวัญ                 
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน 
ได้ทั น ในปี งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2562                
จำนวน 20 โครงการ จึงต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายต่อ             
สภา อบต.สระขวัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน                
บ้านน้ำซับเจริญ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 500 ,000.- 
บาท  ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ สภ าฯ  ได้ ให้ ความ เห็ นชอบ ในการอนุ มั ติ              
โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ในสมัยประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖2 

             /เหตุผล… 
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เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น            
ต่อไปอีก 

     (2) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ           
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าถมต้ังจ่ายจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 
500,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ในสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖2 
เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น            
ต่อไปอีก 

 (3) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อโซฟารับแขกสำหรับใช้ในสำนักงานอบต.สระขวัญ           
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 27,800.- บาท ซึ่งค่าจัดซื้อ
ดังกล่าว สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.1.1  เหตุผลในการ           
ขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ 
ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (4) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป ในแผนงานเคหะและชุมชน                 
งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 497,700.- บาท ซึ่งค่าจัดซื้อดังกล่าว สภาฯ ได้ให้
ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.1.2 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก 
อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความ
จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

    (5) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการรื้อถอนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     

            /งบลงทุน…. 
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งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 50,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบในวาระข้อ 5.1.3 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. 
สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (6) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 20,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ 
ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.1.4 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน 
เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมี
ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (7) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562  โครงการก่ อสร้ างอาคารหอประชุมอบต .สระขวัญ                    
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                                  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 2,500,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้
ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.1.5 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก 
อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความ
จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

(8) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  3             
เส้นบ้านนางสุกานดา เชนเชาว์ไว ถึงบ้านนายวิรัตน์ จันทร์ต้น ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน  

/489,900.- บาท…. 
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 489,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,900.- บาท ซึ่งเป็น
โครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.1 เหตุผลในการขอ
อนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ 
ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

(9) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  4           
บ้ านทุ่ งพลวง เส้นทุ่ งพลวง - หนองไผ่  ขนาดความกว้าง 5  เมตร             
ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง              
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 489,900.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,900.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ 
ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.2 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน 
เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และ           
มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (10) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  5             
เส้ น จากบ้ านหนองไผ่ ไปบ้ านทุ่ งพลวง หมู่ ที่  4  (ต่ อจากจุด เดิ ม )               
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง        
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และ 
เงินสะสม จำนวน  490 ,000 .- บ าท  รวม เป็ น เงิน จำน วนทั้ งสิ้ น 
500,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 
5.2.3 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้             
ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก 

 (11) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  6             
เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง      

     /4 เมตร... 
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4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท ซึ่งเป็น
โครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.4 เหตุผลในการขอ
อนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ 
ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

(12) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ. 2562  โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก  หมู่ ที่  8                             
บ้ านคลองปู น ซอยประปาเนิ นสง่า ขนาดความกว้ าง 4 เมตร ยาว                      
220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                      
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง               
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และ           
เงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.5 เหตุผล
ในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน
โครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

(13) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10           
บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ขนาดความกว้าง 
4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง              
ข้างละ 0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 
261,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 271,600.- บาท ซึ่งเป็น
โครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.6 เหตุผลในการขอ
อนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ 
ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก    

/(14) ขออนุมัติ.... 
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    (14) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  10           
บ้านคลองคันฉอ ซอยบ้านนายสุนีย์ สอนหมื่น กลุ่มหนองอีด้วง ขนาด           
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง             
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และ  
เงินสะสม จำนวน  218 ,400 .- บาท  รวม เป็ น เงิน จำนวนทั้ งสิ้ น 
228,400.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 
5.2.7 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก      

 (15) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  12          
บ้านทุ่งหินโคน ซอยหลังวัดทุ่งหินโคน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว            
221 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร                
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ 
ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.8 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน 
เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมี
ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก      

   (16) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ .ศ . 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เห ล็ก หมู่ ที่  13           
เส้นบ้านนายทองคำ โพนทะนา (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ                  
0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

/พ.ศ.2562…. 
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พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ 
ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.9 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน 
เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมี
ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (17) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15          
บ้านเนินไทร เส้นหลังโรงเรียน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบในวาระข้อ 5.2.10 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. 
สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (18) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  16          
บ้านคลองจานน้อย ซอยหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ                 
0.50 เมตร ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท ซึ่งเป็น
โครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 5.2.11 เหตุผลในการขอ
อนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ 
ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

 (19) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ จำนวน 10 ต้น ในแผนงานเคหะ 

/และชุมชน… 



  53 

 

และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๐,๐๐๐.- 
บาท และเงินสะสม จำนวน 465,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
475,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระข้อ 
5.2.12 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. สระขวัญ ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก 

 (20) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  20 บ้าน            
คลองอ่าง ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562        
จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบในวาระข้อ 5.2.13 เหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน เนื่องจาก อบต. 
สระขวัญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว และมีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกครับ 

 
นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณียังมิได้        
ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 20 โครงการ ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
31 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ           
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณียังมิได้        
ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 20 โครงการ ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง 

 

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 56 1  (กรณี ยั ง มิ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพั น )                 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

/นายวินัย…. 
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นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
ปลัด อบต.สระขวัญ  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
(เลขานุการสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 59 วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา             
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”  

  เนื่องจากโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย             
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด          
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ .25 61  จำนวน 
๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่ง อบต.สระขวัญ ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อสมัยประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561             
แต่ อบต.สระขวัญยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว เหตุผล
เนื่องมาจาก โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ถูกอุทธรณ์
ในขั้นตอนการประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องส่งอุทธรณ์ไป
ยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ส่งผลวินิจฉัยอุทธรณ์มายัง อบต.สระขวัญ โดยให้ดำเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผล           
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ครับ ทำให้ อบต.สระขวัญ ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามที่ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จึงต้องขออนุมัติต่อสภา อบต.สระขวัญ ขยายเวลา             
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาทครับ 

 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขยายเวลา            

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย           

/ในแผนงาน… 
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ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด             
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
31 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบขยายเวลา            
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย           
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด          
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

 

นายวินัย อาทร   ท่ านน ายกฯ  ต้ องการแทรกวาระการประชุ ม เพ่ิ ม เติ ม  เนื่ อ งจาก             
ประธานสภาฯ   วาระตกหล่น จำนวนสองวาระ ดังนี้ 

ข้อ 5.5 ขอความเห็นชอบให้กรมพัฒนาที ่ดิน  ดำเนินการ          
ขุดสระเพื่อเป็นที ่กักเก็บน้ำ บริเวณหมู่ที ่ 14 บ้านคลองมะละกอ 
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

ข้อ  5 .6  ขอความ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล          
สระขวัญสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)              
ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุม            
สภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น” ดังนั้น ผมจึงขอ 
มติที่ประชุม หากเห็นชอบให้บรรจุญัตติในเรื่องดังกล่าวเป็น ข้อ 5.5 และ 
ข้อ 5.6 เข้าวาระการประชุมในวันนี้ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
31 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุ 
ญัตติเพ่ิมเติมเข้าวาระการประชุมเป็นข้อ 5.5 และ ข้อ 5.6 

 

ข้อ 5.5 ขอความเห็นชอบให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการ          
ขุดสระเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำ บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ 
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

 

นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 

/นายสุพงษ.์..   
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นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยนายบุญชู บุญจันทร์ ได้สละการครอบครอบ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ที่ดิน ส.ป.ก 4 - 01 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว 
(เลขานุการสภาฯ)  จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ไร่ เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดิน ขุดสระเพ่ือเป็น          
    ที่กักเก็บน้ำสำหรับให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค - บริโภค  

และการเกษตร ซึ่งการดำเนินการดำเนินการดังกล่าวมีความปลอดภัย           
ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ดำเนินการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการครับ 

 

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

ดำเนินการขุดสระเพ่ือเป็นที่กักเก็บน้ำ บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ 
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้กรม
พัฒนาที่ดิน ดำเนินการขุดสระเพ่ือเป็นที่กักเก็บน้ำ บริเวณหมู่ที่ 14 บ้าน
คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว                
โดยการดำเนินการดำเนินการดังกล่าวต้องมีความปลอดภัยต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หน่วยงานที่
ดำเนินการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 

ข้อ 5.6 ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล          
สระขวัญสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
นายวินัย อาทร   เชิญท่านธนชาตชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังนี้ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้เสนอขอรับประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  

/(โบนัส)…. 
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(โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการประเมิน จำนวน 2 โครงการ 
ได้แก่ 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สม เด็ จพ ระกนิ ษ ฐาธิ ราช เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เทพรัตน ราชสุ ด าฯ              
สยามบรมราชกุมารี  

ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สม เด็ จพ ระกนิ ษ ฐาธิ ราช เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เทพรัตน ราชสุ ด าฯ              
สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ต้องดำเนินการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นก่อน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ที่มาและความสำคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ 
โค ร งก ารอน ุร ัก ษ ์พ ัน ธ ุก ร รม พ ืช อ ัน เนื ่อ งม าจ าก

พระราชดำร ิ สม เด ็จพ ระกน ิษ ฐาธ ิราช เจ ้ากรมส ม เด ็จพระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)เป็นโครงการที่สมเด็จ             
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม -         
ราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              
บรมนาถบพิตรซึ ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที ่พระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             
ทรงให้ความสำคัญ  และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตัวอย่างชัดดังในปี พ.ศ.2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 
ทรงให ้นำพรรณ ไม้จากภ ูม ิภาคต่าง  ๆ  มาปลูกไว ้ในสวนจิตรลดา              
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา  และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรการอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากร   
ป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  พ .ศ .2535  
ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบ รมราชก ุม าร  ได ้ท ร งส ืบท อดพระราชปณ ิธ านต ่อ โดยม ี
พ ระราชดำร ิก ับน ายแก ้วขว ัญ  ว ัช โรท ัย  เลขาธ ิก ารพ ระราชว ัง                  
ให ้ดำเน ินการอนุรักษ์พ ืชพรรณของประเทศโดย  พระราชทานให ้
โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการ
จัดตั ้ง  ธนาคารพืชพรรณขึ ้น ในป ี พ .ศ.2536 - 2549 โดยรับท ุน
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพราชดำริ  (กปร . )  และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับ   

 
/เลขาธิการ... 
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เลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และต่อมาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ 
อพ .สธ. ดำเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ           
สวนจิตรลดา การดำเนินงาน อพ.สธ. ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บท
ซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และในแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีนี้ มีแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ  ได้แก่           
(1) การน้อมนำและประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้น
ล้วนแต่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนำมาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผน
แม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย     
แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  20 ปี
ทั้ ง 7 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (1) ด้านความมั่ นคง  (2) ด้านการเกษตร          
(3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(6) ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่ง
ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชำชนให้มากที่สุด  เพ่ือการบริหาร
จัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธี            
ที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย แผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) เป็น
แผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีโดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริเข้ามามีส่วน
ร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศไทย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้มีแนวทางดำเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้น
การทางานเข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษา
ดำเนินงานในระดับท้องถิ่น ในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น                   
ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะ
นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  บนพ้ืนฐานของการมี               
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป  
- สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย  

ในปัจจุบันทั่วโลกที่ เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น 
เนื่องจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่างฉับไว สามารถให้ความกระจ่าง
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและ

/บรรเทา… 
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บรร เท าสาธารณ ภั ยแห่ งชาติ  พ .ศ . 2553-2557 ตั้ งแต่ วั นที่  17 
พฤศจิกายน พ .ศ .2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทย         
มีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติ              
ที่ เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น           
อันได้แก่ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสำคัญ          
ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่ งยืน  ตระหนักถึงความสมบู รณ์          
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและ
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่าง ๆ กาลังจะสูญสิ้นไป         
ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พรรณพืช
หลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่สำรวจพบสูญพันธุ์ไป 
จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และ
จุลินทรีย์จะโดนทำลาย แต่ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย ปี พ.ศ. 2553 จากรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  พ .ศ . 2553 ซึ่ งรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องนับแต่ เริ่มปี งบประมาณ  2553 โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์นั้น พบว่า ในส่วนของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อม
บนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56 % 
ของพ้ืนที่ประเทศ และเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 
20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ และพบว่ายังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และ
ถู ก ท ำล าย โด ย ไฟ ป่ า อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี  ใน ข ณ ะที่ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของประเทศไทย         
เป็น 40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2563 หรือในอีก           
9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25 % ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพ้ืนที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15 %            
จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักการลดการคุกคาม       
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า         
ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพ่ิม 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทำวิจัยและนำไปใช้ได้จริง         
ในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร  และตำรับยาแผนไทยหรือ               
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ยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า    
70 รายการ ซึ่งในจำนวนยาเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ
มากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญาในด้าน
การแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ   
ในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ  สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากรนั้น ๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ นั่นคือ ต้องทำให้เกิดการ
สื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ นำไปสู่ความมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ ในเรื่อง
ของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทาง
ทะเล (พ .ศ .2555 – 2559) ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และ
มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการดำเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  จึงได้
ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล          
เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล        
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  
อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่ เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักใน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและนำไปสู่การใช้
ประโยชน์ เช่น ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการทำประมง การบริหาร
และการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  การแย่งชิงทรัพยากรใน
ทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ  รวมทั้ง
ปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะนำไปสู่การทำลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและ               
ภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย        
จากคำสั่ งคณะหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่  62/2559                 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ” โดยกำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกำกับและติดตาม
การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ  อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ และกำหนด
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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 ความมั่นคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและกำหนด
ยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น อพ.สธ. จึงติดตาม
และประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ ในแง่ของการ
สร้างความตระหนักนำไปสู่การสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรของ
ประเทศ ที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา 
และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย  ซึ่งตรงกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภายใต้การน้อมนำ พระราช
กระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติ                 
โดยแท้จริง  
1.2 พระราชดำริบางประการ  

“วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในสานักงาน
ชลประทาน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเตล จังหวัดเชียงใหม่ การสอนและอบรมให้
เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หาก
ไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้ เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

“วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
ทรงให้หาวิธีการที่จะทำให้เด็กสนใจพืชพรรณต่าง  ๆ เกิดความสงสัย                 
ตั้งคำถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะนำไปสู่การศึกษาทดลอง
ค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                
ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ทำได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด”     

“วันที่  14 สิงหาคม 2540 ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา               
การรักในทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา 
การที่จะให้ เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น  ทำได้โดย
ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มี
ความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทางาน ก็จะรู้สึก
ชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ ”              

“เคยแนะนำโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีใน
ธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชา
ศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้  ก็ไม่ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่อง
ภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทำให้หัด
เขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงาน
ศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชา 
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 พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่อง
วิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์
ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝก
อย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และ
ต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร”  

“ ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 
ได้ไปกับ สมศ. มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย  ทำอย่างไร                 
ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และให้มีการทำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน ”  
1.3 แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

- เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  

- วัตถุประสงค์  
- เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  สื่อถึงกันได้ทั่ว

ประเทศ  
- แผนแม่บทของ อพ.สธ. ดำเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่  

1. ทรัพยากรภายภาพ  
2. ทรัพยากรชีวภาพ  
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

- กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 
8 กิจกรรม  
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  

3. กรอบการสร้างจิตสำนึก ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  

- วิถี อพ.สธ. ซื่อตรง มุ่งม่ัน พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม  
- ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  
/- มุ่งม่ัน… 
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- มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้
สำเร็จ เพ่ือผลประโยชน์แท้  

- พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองให้พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับ
มอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ทำ รู้จำ พัฒนาด้วยความยั่งยืน 
พัฒนาสุขภาพกาย  ให้สุขภาพแข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต ให้ เข็มแข็ง 
พอเพียง  

- สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีความ
พร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for all all for one) one=พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว one=อพ.สธ.  

- มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน 
อดกลั้น สามัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรก
เหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือ            
ที่คอยกากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรับผิดชอบ ตามแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในหัวข้อในหลวงกับความรับผิดชอบ หมายถึง
การรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง 
ถ้ามีความรับผิดชอบแล้วงานย่อมสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  จากนั้น
คุณธรรมอ่ืน ๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือตามศาสนาใด            
ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา รักษาข้อปฏิบัติแต่ละศาสนาที่ตนเองนับถือ 
สานักงานหรือองค์กรนั้น ๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความ
เจริญก้าวหน้า 
- การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ในกรอบการดำเนินงานที่ 3 กรอบ
การสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การดำเนินงาน  อพ .สธ. และ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นวางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการดำเนินงาน
ให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ด้านที่ 2 การดำเนินงาน  

         งานที ่1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
/1.1 การกำหนด… 
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1.1 การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการสำรวจทรัพยากร  
1.2 การทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.4 การทำตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.5 การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

     งานที ่2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2.1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น   
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น   
2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน  
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  ทะเบียน

พรรณไม้ในชุมชน  
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์

สัตว์ในชุมชน  
2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน ๆ ทะเบียนชีวภาพ

อ่ืน ๆ ในชุมชน  
2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน  
2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่ง

ทรัพยากรในชุมชน และ ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน  
2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น  
     งานที ่3 การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  
3.3 การติดตามการเจริญ เติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก การเปลี่ยนแปลง  
    งานที ่4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  

4.1 การฟ้ืนฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับ
ชุมชน ตำบล  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้าง
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  
    งานที ่5 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

5.1 การรวบรวมและการบั นทึ กข้อมู ลทรัพยากรท้ องถิ่ น 
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)  

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  
/งานที่ 6… 



  65 

 

     งานที ่6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากร               

(งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน)  
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  อำนวยความ

สะดวกต่าง ๆ  
ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน  

3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ 
ร่มรื่น น่าอยู ่ 

3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น  
3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร  

ดีเป็นที่ยอมรับ  
ระดับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

1. ป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที ่1 :  เกียรติบัตรแห่ง

ความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  

3. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 : เกียรติบัตรแห่ง
การเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  

4. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 : เกียรติบัตรแห่ง
การเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก  

2.1.1 จัดประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาในการ             
เข้าร่วมสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของคณะผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนครั้ง จำนวนคณะ)  

2.1.2 จัดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ตรวจสอบความ
เรียบร้อย สมบูรณ์ ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก  

เอกสาร 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น”  

เอกสาร 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ประเมินความพร้อมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนอง
พระราชดำริ  

เอกสาร 3 แผนที่ประกอบการเดินทาง  
เอ ก ส า ร  4 แ ผ น ที่ แ ส ด ง ข อ บ เข ต  ภู มิ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ                  

มาตราส่วน  
/เอกสาร… 
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เอ ก ส า ร  5 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ งอ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง               
ส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจะดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงต้อง
ดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นก่อนครับ 

 
นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ ไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสมัครเข้าเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินการแทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนี้คุยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม   

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านอภิชาติ ครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอภิชาต ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
    หลังจากที่ได้ฟังท่านปลัดฯ พูดถึงเงินงบประมาณที่เข้ามาประมาณ             

สามสี่ล้าน อยากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณางบประมาณให้กับหมู่ที่ยังไม่ได้ใน
สมัยประชุมนี้  ประมาณเก้าหมู่ เพ่ือให้สม่ำเสมอกัน อีกเรื่องที่จะแจ้ง      
ถนนลูกรังเส้นบ้านเนินสะอาดไปคลองคันฉอกลาง ตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ
เยอะ ชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมาลำบาก ขอความอนุเคราะห์ลูกรังไปลง
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ฝากฝ่ายบริหารลงไปดูและและแก้ไขปัญหาให้
ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องถนนลูกรัง ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  
ปลัด อบต.สระขวัญ  ได้ให้กองช่างลงไปสำรวจเส้นทางและได้ดำเนินการขออนุมัติต่อฝ่ายบริหาร 
(เลขานุการสภาฯ)  แล้วเกรดเดอร์ก็เช่นกัน แต่จำไม่ได้ว่าจะลงหมู่ไหน เส้นทางไหน                

 
/ฝนหยุด… 
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ฝนหยุดเมื่อไรจะดำเนินการทันที หากหมู่ไหนมีปัญหาหรือเดือดร้อนหนัก
มากเป็นหลุมลึก เดินทางไม่ได้เลย ให้ถ่ายรูปแล้วแจ้ง อบต.ได้เลยครับ   
 เรื่องที่สองขอประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปี  2562    
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบ รวมทั้งกฎหมายในด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล             
สระขวัญ จำนวน 60 คน  กำหนดจัดโครงการฯ ในวันอังคารที่  17 
กันยายน 2562 (พรุ่งนี้) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ทุกทา่นเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าวครับ 
 เรื่องสุดท้าย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                  
ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  ผมขอสรุป
สาระสำคัญให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 

1.คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 18     
สิงหาคม 2564 โดยให้การประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะ              
ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ได้แก่ 
 (1) โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 
 (2) โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาคารหรือสถานที่สำหรับ
บริการอาหาร/ประกอบอาหาร 
           ได้รับยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังครับผังเมืองรวม      
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้างฯ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ,9 ,10 แห่ง
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2.ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3     
แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2559 อยู่ในวันก่อนที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ (ก่อน 12 มิ.ย. 
2562 ) และอาคารนั้ นมี ลั กษณ ะเป็ น การฝ่ าฝื นข้ อก ำหนดตาม               
กฎหมายกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 
/(1) ฝ่าฝืน… 
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(1 ) ฝ่ า ฝื น ป ระ ธุ ร กิ จ โร งแ รม โด ย ไม่ ได้ รั บ อ นุ ญ าต ต าม               
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(2) ฝ่าฝืนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม
หรือขัดต่อมาตรา 27 แห่งพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 

(3) ฝ่าฝืนดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

(4) ฝ่าฝืนใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้โดยไม่ได้รับใบรับรอง
การดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

(5) ฝ่าฝืนเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าว ซึ่งได้ประกอบกิจการฝ่าฝืนข้อกำหนด
ตามกฎหมายตามข้อ (1) – (5) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถึงการ             
ฝ่ าฝืนและดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภั ยด้ าน อัคคีภั ย               
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) พร้อมทั้ง
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  
เพ่ือประกอบการตรวจสอบ (นับจากวันที่ 12 มิ.ย. 2562) ให้ได้รับยกเว้น
โทษทางอาญา สำหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมาย                  
ว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้วแต่กรณี         
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป               
เอกสารเพิ่มเติมขอได้ที่กองช่างครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านองอาจครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายองอาจ เชิดสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 5   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายองอาจ เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

ผมมีเรื่องเดือดร้อนที่จะแจ้งสามเรื่อง 
 เรื่องแรก หอกระจายข่าว ไฟช็อต ไม่ติด ทำให้ประชาสัมพันธ์
ติดขัด ชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ฝากแก้ไขด้วยครับ 
 เรื่องที่สอง ขอลูกรังประมาณ 20 เที่ยว ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อน 
 เรื่องสุดท้าย ขอยางมะตอย 30 ถุง ไปซ่อมถนนคอนกรีตที่ แตก
เป็นหลุมครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านมงคลครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
 

/นายมงคล...   
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นายมงคล  พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 19   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายมงคล  พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 

ก่อนวันที่ 12 ผมได้ยื่นเรื่อง ขอถนนลาดยางแอสฟัลติกต่อจากเส้นเดิม          
ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ  อยากให้ เปิดจุดไฟฟ้า แต่ขณะนี้ ไม่มีอยู่ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อยากให้ อบต.ลงไปเพ่ิมแผนให้ด้วย เพราะถนนลาดยาง
ใหม่ ระยะทาง 2 กิโลเมตรกว่า ๆ เส้นหนองโสนไปหนองน้ำแดง ถนนมันสูง 
ไม่มีแสงสว่างตอนกลางคืน กลัวเกิดอุบัติเหตุครับ สุดท้าย อยากได้ลูกรังไป
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 16   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 

ขอสอบถามเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ของหมู่ที่  16               
มีหลายจุดหลายกลุ่มที่ เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำ แต่มีหนึ่ งกลุ่มที่ ไม่มี              
เอกสารสิทธิ์ใด ๆ เลย ซึ่งตอนนี้ต้องการพ้ืนที่ตรงนี้ขุดเจาะบ่อบาดาล                
จะแก้ปัญหาอย่างไรคะ ส่วนเรื่องลูกรัง หมู่ที่ 16 ต้องการประมาณ 30 
เที่ยว เชื่อมหมู่ที่ 12 ซอยพรานบุญ เชื่อมหมู่ที่ 20 และเชื่อมหมู่ที่ 15 ค่ะ  
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 8   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

ขอสอบถามเรื่องธนาคารน้ำ กลุ่มเนินสง่ามีความสนใจ ถ้าอยากทำจะ
เอางบประมาณส่วนไหนดำเนินการครับ ส่วนเรื่องลูกรัง ขอลูกรังไปลง
หมู่ 8 เชื่อมหมู่ 20 และในหมู่บ้านประมาณ 20 เที่ยว 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านชนม์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 17   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

ขอทวงถามเรื่องที่ต่อเนื่องกับที่ประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 ผมได้ยื่นคำร้องให้ ไปซ่อมไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่  17 เส้นเนิน              
ข้าวเหนียวน้อย ได้โทรถามช่างสองครั้ง เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า ได้ส่งเรื่องไปที่
การไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วแล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกเหรอ ผมก็ได้สอบถาม
ไปที่การไฟฟ้าฯ เขาตอบกลับมาว่า ได้มอบหมายให้ อบต.สระขวัญ   
 

/ดำเนินการ…. 
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ดำเนินการแล้ว เพราะฉะนั้น ตั้งแต่เขียนคำร้องมาครบสองเดือน ชาวบ้าน
ให้ติดตาม ผมกลัวว่า ทางไฟฟ้าก็คิดว่า อบต.สระขวัญจะซ่อมให้ ส่วนทาง
อบต.สระขวัญ ก็คิดว่าการไฟฟ้าจะซ่อมให้ กลายเป็นว่าไม่ได้ซ่อมสักที 
เพราะเวลาหลังจากที่แจ้งจนถึงตอนนี้ยาวนานเหลือเกิน ชาวบ้านเดือดร้อน
มากครับ ฝากฝ่ายบริหารได้ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น  มุ่งด ี   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 9   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 

สำหรับหมู่ที่  9 เดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างกลุ่มหน้าบ้านผู้ ใหญ่              
จำลอง ผู้ใหญ่คนเก่า  มีบ้านประมาณ 3 – 4 หลัง ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ตอนกลางคืนมืดมาก มองอะไรไม่เห็น สัญจรไปมาลำบาก เสาไฟฟ้าเข้าไป
ถึงแล้ว แต่ยังไม่มีหลอดไฟ ประมาณ 4 – 5 จุดครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญทา่นสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 18   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางสีวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไปติดตั้งระบบเสียงไร้สายให้ แต่อยากขยายจุดเพ่ิม
ค่ะ ตอนนี้ยังดังไม่ทั่วทั้งหมู่บ้าน ส่วนเรื่องไฟเสีย ช่างได้ไปซ่อมให้แล้ว 
ขอบคุณค่ะ ขอลูกรังประมาณ 30 เที่ยว ได้ถ่ายภาพมาแล้ว สุดท้าย            
หมู่ 18 เพ่ิงโดนขโมยลักแบตเตอร์รี่ของโซล่าเซลล์ไป ฝากทุกท่านระวัง  
ด้วยค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 20   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 

ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางในหมู่บ้านดับหลายจุด ฝากช่างไปแก้ไขให้ด้วยค่ะ 
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ไปหมู่ที่ 20 ช่วงประมาณตีห้าดับติดกันสามจุด 
ฝากช่างไปดูแลและซ่อมให้ด้วยเช่นกันค่ะ สุดท้าย ตอนนี้ฝนตกหนัก              
หลายวัน ถนนลูกรังในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอลูกรังประมาณ 30 เที่ยว               
ไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 

/นางอัมพร… 
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นางอัมพร พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 14   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางอัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 

ขอขอบคุณเรื่องประปาที่ชำรุด ช่างได้ไปซ่อมให้แล้ว ถนนตรงสามแยกไป
คลองมะละกอ ตรงศาลากลางบ้าน ช่วงนี้ฝนตก น้ำขังเยอะ เป็นหลุม              
เป็นบ่อ แจ้งไปแล้ว ซึ่งรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ แต่ก็ไม่ไปแก้ไขสักที 
แต่ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ์ เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ         
ส.อบต.หมู่ที่ 11   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

ผมขอแจ้งเรื่องถนนลูกรังซอยข้างปศุสัตว์ เป็นหลุมเป็นบ่อ รถขนพืชผลทาง
การเกษตรหรือชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ผมเสนอมาหลายครั้งแล้ว ก็ได้
แต่รอ ฝ่ายบริหารให้ความหวังว่าจะลงลูกรังให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ               
จนตอนนี้ปลายปีงบประมาณแล้วก็ยังไม่ได้ ครั้งนี้ผมขอเสนอขอลูกรังสัก 
50 เที่ยว ไปบรรเทาความเดือดร้อนครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนที่จะแจ้งหรือสอบถามฝ่ายบริหารอีก
รองประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี เชิญท่านปลัดฯ ได้ตอบหรือชี้แจงเรื่อง 

ที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา เชิญครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอตอบหรือชี้แจง ดังนี้ครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ท่านอภิชาติ อีกเก้าหมู่ ถ้ามีงบประมาณจะพิจารณาให้ครับ ขอให้
(เลขานุการสภาฯ)  เก้าหมู่นี้ไปดูแผนพัฒนาท้องถิ่นของท่านไว้ ไปคิดว่าต้องการโครงการไหน  

ส่วนเรื่องลูกรัง ผมจำไม่ได้ว่า ลงหมู่ไหนบ้าง ต้องไปดูก่อน เดี๋ยวจะแจ้ง             
อีกครั้งครับ 

  ท่านองอาจ เสียงตามสายชำรุดให้ไปซ่อม จะแจ้งช่างให้ครับ              
ขอลูกรัง 30 เที่ยว ขอยางมะตอย 30 ถุง ยางมะตอยของเก่าเรายังมีอยู่              
และสั่งของใหม่มาเพ่ิมประมาณ 1,000 ถุง ท่านไปเขียนคำร้องขอรับได้
เลยครับ 

  ท่านมงคล ได้ยื่นเรื่องขอถนนแอสฟัลติก ปีงบประมาณ 2563               
ไม่แน่ใจว่าท่านมีโครงการอะไร ถ้ามีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็สามารถ
พิจารณางบประมาณดำเนินการให้ท่านได้ครับ ส่วนหมู่ไหนที่สภาฯ ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว แต่วันนี้ ไม่ได้ขออนุมัติกันเงิน ท่านไม่ ต้องตกใจครับ 
โครงการฯ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ทำสัญญาแล้ว เป็นอำนาจของนายกฯ       
ที่กันเงินได้ ส่วนขอเปิดจุดไฟฟ้า ผมไม่แน่ใจว่ากองช่างได้ประสานท่านไป
หรือยัง การเปิดจุดมีหลายวิธี ซึ่งท่านอาจขอเปิดจุดไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าของ
ตัวเอง วิธีนี้ท่านเขียนคำร้องมา อบต.จะไปดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าให้ อีกวิธี 

/คือแจ้ง… 
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คือแจ้งไปทางการไฟฟ้าให้มาดำเนินการเปิดจุดให้  คือ เราต้องแจ้งไป
ทางการไฟฟ้า การไฟฟ้าจะประมาณการราคาให้ อบต.ก็จะอุดหนุนเงินให้
การไฟฟ้าเพ่ือมาดำเนินการ ส่วนวิธีที่สามคือติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้ครับ 
แต่ของหมู่ที่ 19  เสาไฟฟ้าติดถนน น่าจะใช้วิธีแจ้งไปทางการไฟฟ้าให้มา
ดำเนินการให้ จะประหยัดงบประมาณมากกว่า แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร 
ผมจะแจ้งช่างให้เร่งดำเนินการให้ครับ 

  ท่านลัดดา เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล กฎหมายกำหนดไว้ว่า การขุด
เจาะบ่อบาดาลต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรก่อน ซึ่งที่ดินที่จะดำเนินการ
ต้องมี เอกสารสิทธิ์ เท่านั้น ถ้าไม่มีไม่ได้ ส่วน ส.ป.ก. เจ้าของที่ดินคือ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ไม่ใช่เกษตรกร ดังนั้น การจะขุด
เจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่ ส.ป.ก. เกษตรกรซึ่งเป็นเพียงผู้ครอบครองที่ดิน 
จะต้องไปสละการครอบครองที่ดินก่อน หลังจากนั้น ส.ป.ก. จะพิจารณาว่า
จะอนุญาตให้ ใช้ที่ดินขุดเจาะได้หรือไม่  หากได้  ก็ต้องไปดำเนินการ            
ขออนุญาตกรมทรัพยากรต่อไปครับ ส่วนเรื่องลูกรังจะรับไว้พิจารณาครับ 

  ท่านไพสาร เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน หากท่านสนใจ ผมจะหาวิธีให้ 
แต่เป็นแบบบ่อปิด ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมาย ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ 
เดี๋ยวผมจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะ ประสานไว้แล้วครับ 
ส่วนเรื่องลูกรังจะรับไว้พิจารณาครับ 

  ท่านชนม์ ผมเข้าใจว่า ช่างลงไปดูแล้ว แต่มันน่าจะเสียเกินกำลัง
ซ่อมของช่าง เลยแจ้งให้การไฟฟ้ามาดู แต่การไฟฟ้าคิดว่า เมื่อเขาเปิดจุดให้
แล้ว ได้มอบให้ อบต.เป็นผู้ดูแลและรักษา น่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด 
เดี๋ยววันนี้ ผมจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปที่การไฟฟ้าทันที จะติดตามให้ครับ 

  ท่านอุ่น ขอเปิดจุดไฟฟ้า เดี๋ยวผมจะให้ช่างลงไปสำรวจว่าจะใช้วิธี
ไหนได้บ้าง ถ้าท่านอยากได้เร็วก็ใช้วิธีเปิดจุดไฟฟ้าโดยใช้ไฟของบ้านตัวเอง 
แต่ถ้าอยากให้การไฟฟ้ามาเปิดให้ ก็ต้องรอเหมือนหมู่ที่ 19 ครับ ระยะเวลา
โดยประมาณ ก็ห้าเดือนครับ กว่าการไฟฟ้าจะลงมาดูให้ 

  ท่านสีนวน แบตเตอร์รี่ไฟฟ้าโซล่าเซลล์โดนลักขโมย ได้มอบหมาย
ให้นิติกรไปแจ้งความแล้วครับ ฝากทุกท่านช่วยดูแลและระมัดระวังช่วยกัน
ด้วยครับ 

  ท่านรจนา ไฟฟ้ารายทาง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับ จะแจ้งช่างไปซ่อมให้
ครับ ส่วนลูกรังจะรับไว้พิจารณาครับ 

  ท่านอัมพร  เรื่องถนน ตอนนี้ทำสัญญาแล้ว ใช้งบซ่อมแซม
ดำเนินการให้ คาดว่าผู้รับจ้างจะลงมาดำเนินการให้เร็ว ๆ นี้ ครับ 

  ท่านจวน เรื่องลูกรังจะรับไว้พิจารณาครับ  
  ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 
 

นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

 /ปิดประชุม...    
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ปิดประชุม   เวลา   13.50  น. 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     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 
 
 
 

 


