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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง  
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 
นายละมัย  สินธน 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
บุญทัน  บัวแสง 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง   
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์  ธรรมมะ 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันด ี
ละมัย  สินธน 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 

นายมงคล  พันทอง     
นายมนัส  เนินคำภา 
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล  

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

มงคล  พันทอง  
มนัส  เนินคำภา 
รจนา  กรองทรัพย์ 
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประสิทธิ์  เพียโคตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1    ลากิจ 
2. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลาป่วย 
3. นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลากิจ 
4. นายสวง  เสือดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6    ลากิจ 
5. นายนิรุธ  โมสูงเนิน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6    ลากิจ 
6. นายไพฑูรย์  จำปาทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13    ลาป่วย 
7. นายสำลอง  บุญลือ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21    ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17 
18 

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นายสุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
นางสาวพิยดา จุระกัน 
นายธานี โคกศรี  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ป้องกันฯ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
สุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ญาณิฐา  ช่างนับ 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นิภาพร  แสงทอง 
วรัญญา เรียงมงคล 
รัชดา  วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
พิยดา จุระกัน 
ธานี โคกศรี  

    /เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร        - แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญปรับปรุงบัญชีและปรับลด
ประธานสภาฯ   ยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (ภ.บ.ท.5)                   

ปี พ.ศ. 2559 – 2561 จำนวน 94 ราย เงินภาษี 14 ,185.- บาท              
(-หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-)   
 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่  1          
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          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

/นายวินัย...   



  4 

 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1  

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 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
- การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

นายวินัย  อาทร   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติ เห็นชอบรับหลักการ           
ประธานสภาฯ   แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  

และได้เห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จำนวน 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.       
25๖3 ประกอบด้วย 

  1. นายมงคล  พันทอง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
  2. นายชนม์  เมฆขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
 

/3. นายสุทิน...   
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  3. นายสุทิน  กงไกรลาศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15     
     4. นายละมัย  สินธน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
     5. นายแก่น  เนื่องทะบาล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  

พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นคำแปรญัตติ               
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
จ ำน ว น  ๓  ว ัน  ค ือ  วั น ที่  2 ,5  แล ะ  6  สิ งห าคม  2 5 6 2  เวล า                    
08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ชั้น 2 ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ไม่มีผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นคำแปรญัตติฯ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ                    
ได้รายงานผลการแปรญัตติฯ ให้ผมทราบ และผมก็ได้แจ้งเป็นหนังสือ                
ให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้วก่อนการประชุมในวันนี้ ต่อไป ผมขอเชิญ
ท่านชนม์ เมฆขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ได้แจ้งต่อที่ประชุม 
เชิญครับ 

   
นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด ในฐานะประธานกรรมการ
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติร ่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
(ส.อบต.หมู่ที่ 17)  พ.ศ. 2563 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ                 
 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖2 ได้มีมติรับหลักการแห่ง                

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังกล่าว และได้กำหนดวันเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร             
ญั ต ติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ งบ ป ระม าณ รายจ่ ายป ระจำปี งบ ป ระม าณ               
พ.ศ. 2563 จำนวน ๓ วัน คือ วันที่ ๒,5 และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา              
๐ ๘ .๓ ๐  – ๑ ๗ .๐ ๐  น .ณ  ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตำบล              
สระขวัญ ชั้น ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.            
๒๕๕๔ ได้กำหนดขั้นตอนไว้ดังนี้  

ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้น 
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   

 
 

/ให้คณะกรรมการ… 
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ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย        
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”
ดังนั ้น  ในฐานะของประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอแจ้งให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านทราบว่า เมื่อครบกำหนดเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ผลปรากฏว่า 
ไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารท่านใดยื่นคำแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม อบต.สระขวัญ ชั้น 2 และมีมติเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามร่างเดิม            
โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ท่านประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงลำดับขั้นตอนและผลการยื่นคำ      
ประธานสภาฯ    แปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสรุปว่า ให้คงร่าง  

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3               
ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือ
อยากสอบถามเพ่ิมเติม โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม                
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
โปรดยกมือครับ   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้คงร่าง
ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3                
ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
เลขานุการสภาฯ   ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)    มาตรา ๔๖ (2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 

/ตามระเบียบ… 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)               
  ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ             
อันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ตามระเบียบฯ ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  โดยไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อสภาฯ ไม่มีความคิดเห็น              

ในเรื่องนี้ อีก ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖3 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3               

   

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 

5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ         
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค จำนวน 
490,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน 
จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 
490,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 70 ลำดับที่ 23 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      

/นายสุพงษ.์..   
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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            
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 490 ,000.- บาท โดยตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์                
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็น
เงินทั้ งสิ้นจำนวน 490 ,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 23 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  ๖๐ W มาตรฐาน มอก.๑๘๔๓ – ๒๕๕๓ 
- โคมเป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มาตรฐาน LED ๓๕ วัตต์ จำนวน 

๔๐๐  หลอด  
- ความเข้มของแสง ๒0  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา   
- ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
- แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น  ขนาดบรรจุ 12V./๔๐ Ah. 
- ความสูงของเสา ๖ เมตร ชุบกัลป์วาไนท์   
- เสาสติ๊กเกอร์สีส้มขนาด 15 CM. จำนวน 2 แผ่น 
- รับประกัน ๑ ปี 
โดยเป็นคุณ ลักษณะคล้ ายของเดิมที่ เคยจัดจ้ างครั้ งที่ แล้ ว             

โดยค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งในครั้งนี้ ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดจ้างมาไม่เกินสองปีงบประมาณ เหตุผลในการดำเนินการ เนื่องจาก           
ถนนหลายสายในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสาย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพ         
ที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็น 

 
/จะต้อง… 
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จะต้องจัดจ้างเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม 490,000.- บาท  
ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้อง
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  12 บ้านทุ่งหินโคน               
จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้นจำนวน 
490,000.- บาท ส่วนการโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงานตามเอกสาร
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังนี้ 

(1) โอนลดในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวด
รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย สำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำรองจ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่ วนรวม งบประมาณ อนุมัติ  1 ,044 ,841 .- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 900,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 10,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 890 ,000.- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น 

 (2) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียน               
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร ห้องน้ำ 
หลังคา ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 300,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
105,735.- บ าท  จ ำน วน เงิน ที่ โอน ลด  20,000.- บ าท  ค งเห ลื อ
งบประมาณหลังโอน 85,735.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไป
จ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(3) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียน               
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย ค่าอาหาร (เสริมนม) 
เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าอาห าร  (เส ริมนม ) ให้ กั บ เด็ ก เล็ ก ใน ศู น ย์ พั ฒ น า                  
เด็ ก เล็ กของ อบต.สระขวัญ  จำนวน 5 ศู นย์  งบประมาณ อนุ มั ติ                        
2,792,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 743,534.82.- บาท จำนวน
เงิ น ที่ โ อ น ล ด  360,000.- บ าท  ค ง เห ลื อ งบ ป ระม าณ ห ลั ง โอ น 
383,534.83 .- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอื่น  

 
/(4) โอนลด... 
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(4 ) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียน               
งบอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย อุดหนุนส่วน
ราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ
โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10 โรงเรียน งบประมาณอนุมัติ  
5,088,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 131,960.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 110,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 12,960.- บาท 
เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น 

รวมโอนลดทั้ง 4 แผนงาน จำนวน 500,000.- บาท ซึ่งการ              
โอนลดดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน                 
2 โครงการ ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระข้อ 5.2.1 และข้อ 5.3 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้ งเป็นรายการใหม่                   
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 490 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้ง         
ไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน จำนวน  
14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 490 ,000.- 
บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาและรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256 2 มาตั้ งเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 490 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  12              
บ้านทุ่งหินโคน จำนวน  14 ต้น ๆ ละ 35,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 490,000.- บาท 

 

5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท รายจ่ าย  ค่ าก่ อส ร้ า ง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

/เพ่ือจ่าย… 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน  
บ้านน้ำซับเจริญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 143 ลำดับที่ 329 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

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

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน  
บ้านน้ำซับเจริญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 143 ลำดับที่ 329 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด 
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่             
ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านน้ำซับเจริญมีความต้องการในการพัฒนาอาคาร สถานที่ ให้มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ       
          ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงานดังต่อไปนี้ 

(1 ) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน จำนวน 14 
อัตราและหรือ เพ่ิ ม เติม  งบประมาณ อนุมั ติ  4 ,055 ,640 .- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 798,430.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 254,425.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 544,005 .- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(2) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ ายประจำ) ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
จำนวน 7 อัตราและหรือเพ่ิมเติม งบประมาณอนุมัติ 1,007,520.- บาท  

 
/งบประมาณ… 
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งบประมาณก่อนโอน 277,920.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 160,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 117,920.- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(3) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่าย เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ     
ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตราและหรือมีอัตราเพ่ิม งบประมาณอนุมัติ 
64,740.- บาท งบประมาณก่อนโอน 34,740.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 
5,575.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 29,165.- บาท เป็นการโอน
ลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น 

รวมโอนลดทั้ง 3 แผนงาน จำนวน 500,000.- บาทครับ 
 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย              
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าโครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าโครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 

5.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ,000.- บาท              

 

/และขอความ… 
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และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท  รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่ 241 ลำดับที่ 50 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
ปลัด อบต.สระขวัญ   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
(เลขานุการสภาฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

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

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม            
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

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

ข้อ 89 (1) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

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

ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้             
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 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) หักบัญชี… 
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(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 

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

จำนวน 10,036,938.- บาท 
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) “ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ         
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น” จึงทำให้  อบต.สระขวัญ ต้องกันเงินสะสม              
เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

-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 

สิ งหาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินสะสมที่ สามารถนำไปบริหารได้  จำนวน 
10,036,938.- บาท และต้องกันเงินสะสมไว้เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ 
จำนวน 12,658,750.- บาท ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้มีเงินสะสมไม่เพียง
พอที่จะนำไปบริหารได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ ขอใช้เงินทุน
สำรองเงินสะสมครับ 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถ
นำไปบริหารได้ตามข้อ 87 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ          
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้  

- เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน  
27,428,411.63.- บาท 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีจำนวน 81,587,500.- บาท 

 
/- ร้อยละ... 
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- ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ.2562 คำนวณได้ 81,587,500 x 15 %  = 12,238,125.- บาท 

- เงินทุนสำรองเงินสะสม หัก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำนวณได้ 27,428,411.63.- 
ลบ 12,238,125.- = 15,190,286.- บาท  

ดังนั้น ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สามารถนำไปบริหารได้                  
มีจำนวน 15,190,286.- บาท  

- หักเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 9,846,500.- บาท 

- หักจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึง 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 13,740,900.- บาท 

ดังนั้น คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหาร
ได้ ณ วันที่  13  สิงหาคม 2562 จำนวน 1,449,386.63.- บาทครับ 

สำหรับวาระนี้เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ,000.- บาท              
และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  21 บ้ านสารคาม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 241 
ลำดับที่ 50 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน               
1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

- ความต้านทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใช้งาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังส่ง (Tx Power Output ) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ 
- มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมในตัว  
 

/- ตัวกล่อง 
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- ตัวกล่องเป็นเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอก  
- การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF / FSK  
- ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหน้าจอ LCD แสดงค่าความถ่ีในการออกอากาศ  
- 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  
- สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได ้
๕. ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์  
- มีเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์ก่อนประกาศ  
 

/- พร้อมขาตั้ง… 
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- 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  
- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรงทนทาน

ได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  
- สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้  
- สามารถปรับเพ่ิมและลดระดับความดังเสียงของภาครับแต่ละจุด 

ได้ที่สถานีส่งและตัวภาครับโดยตรง  
/- ภาคขยาย… 
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- 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
เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เตือนในเรื่องสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉินได้ โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคา             
ตามท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ จำนวนเงิน
ที่ขอโอนเพ่ิม  10,000.- บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

 
/ส่วนโอนลด... 
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ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายในวาระข้อ 5.2.1 ครับ และขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจาย             
เสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 21 บ้านสารคามครับ   
  

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จำนวน 10,000.- บาท  และเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม 
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น             
รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรอง          
เงิน ส ะสม  จ ำน วน  490,000.- บ าท  รวม เป็ น เงิน จ ำน วน ทั้ งสิ้ น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย            
หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินการแทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนี้คุยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม   

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอ่ืนผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ได้รับทราบ เรื่องของงบประมาณ อบต.ตั้ งไว้ 81 ล้านบาท ตอนนี้
(เลขานุการสภาฯ)  งบประมาณเข้ามาประมาณ 75 ล้านบาทได้ เหลืออีกประมาณเดือนกว่า ๆ 

/คาดว่า… 
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คาดว่า งบประมาณน่าจะท่วมที่ตั้งไว้ แต่น่าจะไม่มาก หรือถ้าขาดก็น่าจะ     
ฉิวเฉียด  เรื่องลูกรังที่หลายท่านได้สอบถามมา ลงให้ทุกหมู่ไปหมดแล้ว 
ดังนั้น ต้องรอดูตอนปลายเดือนกันยายนว่ามีงบประมาณคงเหลือหรือไม่  
หากมีงบประมาณคงเหลือก็อาจพิจารณาให้อีกสักครั้งครับ  
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิก 

สภาฯ หมู ่ที ่ 17  ตอนนี ้ไฟฟ้าส ่องสว่างแบบพลังงานแสงอาท ิตย ์               
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอนุมัติให้ทุกหมู่  ทั่วตำบลสระขวัญ เป็นการดีครับ 
ไม่ว่าจะไปหมู่ไหนก็มีแสงสว่าง แต่ผมขอเน้นศักยภาพเรื่องไฟส่องสว่าง 
อยากให้ฝ่ายบริหารดูแล อยากได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพราะบางทีมันก็
ไม่สว ่าง ต้นหนึ ่งใช ้ได ้ประมาณหนึ ่งเดือน ก็ด ับแล้วไม่รู ้ว ่าเกิดจาก            
สาเหตุใด ทุกหมู ่มีปัญหาเหมือนกันหมด ฝากฝ่ายบริหารช่วยกำชับ
บริษัท ผู้รับจ้างให้ดูแลด้วยครับ  

 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านแฉล้มครับ 
รองประธานสภาฯ 

 

นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 3   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายแฉล้ม  ศิลา สมาชิกสภาฯ  

หมู ่ที ่ 3 ตามที ่ท่านปลัดฯ ได้ชี ้แจงเรื ่องงบประมาณ ผมเข้าใจครับ              
แต่ผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เส้นแก่งสีเสียดบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 
12 ผมได้เข้า กทม. แล้วกลับมาประมาณตีสอง โซล่าเซลล์ไม่มีแสง
สว่างสักต้น เลยครับ เลยอยากถามฝ่ายบริหารว่ามันอยู ่ในประกัน
หรือไม่ จะซ่อมได้หรือไม่ ฝากด้วยครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เจ้าหน้าที่  และผู้มี เกียรติทุกท่าน ผมนายไพสาร หาญโก่ย  สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 8 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งสองเรื่องครับ เรื่องแรก ถนนตรงโค้ง
เลยวัดน้ำซับไปมีน้ำท่วมขัง แจ้งหลายครั้งแล้ว ฝากท่านสมาชิกสภาฯ  
 
 

/หมู่ที่ 1… 
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หมู ่ที ่ 1 ผู ้ใหญ่บ้าน และอบต. ช่วยดูแลแก้ไขด้วยครับ น้ำท่วมไป            
ครึ่งเลนส์ เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เรื่องที่สอง ไฟฟ้ารายทางดับ 
กลุ่มนครคลองปูน ประมาณสี่ห้าต้น ฝากฝ่ายบริหารแจ้งช่างไปแก้ไข
ด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร  พนมสัย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 14   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอัมพร  พนมสัย สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 14 ตอนนี้ทางตรงสามแยก บริเวณศาลากลางบ้าน มีน้ำ
ท่วมขัง เป็นหลุมลึก หลายหมู่ที ่ไปใช้บริการด้านสาธารณสุขที่นั ่นก็คง 
จะรู้ดี แย่มากค่ะ ฝากฝ่ายบริหารเร่งแก้ไขให้ด้วย เรื่องที่สอง ตอนนี้              
มีโจรขโมยเยอะ เด็กติดยาเสพติด อยากขอกล้องวงจรปิดมาติดตั้ ง                   
เมื่อวันที่ 8  มีคนหมู่ 14 มาทุ่งหินโคน เขามาทำบัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. 
แกปั่นจักรยานกลับมาโดนตี ช่วงเส้นคลองอ่าง ขนาดเป็นช่วงกลางวัน    
ประมาณบ่ายสอง ถ้าเป็นเป็นกลางคืนก็ไม่รู้จะเป็นยังไง ฝากฝ่ายบริหาร           
ให้ดูตามจุดแล้วเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้ง ตรงทางสามแยกและเส้นหลังเขา
ป้องกันไว้สักนิดก็ยังดี เรื่องสุดท้าย เรื่องประปา ได้แจ้งนานหลายเดือนแล้ว 
ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะร่วงลงมาเมื่อไร ฝากด้วยค่ะ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านบุญทันครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายบุญทัน  บัวแสง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 1   เจ้าหน้าที่  และผู้มี เกียรติทุกท่าน ผมนายบุญทัน  บัวแสง สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 1 ผมเดือดร้อนเรื่องไฟรายทาง เส้นหน้าวัดไปหาหมู่ 17 ไฟอยู่
ห่างกัน ต้องการโซล่าเซลล์ไปติดตั้งครับ เส้นนั้นมืดมาก ชาวบ้านเดือดร้อน            
เวลาสัญจรไปมา อีกเรื่อง ถนนลูกรังไปเขาข่า เสียหายเยอะ ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้
ลูกรังไปลง ฝากฝ่ายบริหารพิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านบุญเรืองครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายบุญเรือง  ศรีโสภา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 12   เจ้าหน้าที่  และผู้มี เกียรติทุกท่านผมนายบุญเรือง ศรี โสภา สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 12 ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านปลัดฯ และสมาชิกสภาฯ            
ทุกท่านที่อนุมัติให้ความเห็นชอบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่ที่ 12 ในวันนี้ครับ 
 

/นายแดง...   



  22 

 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 16   เจ้ าหน้าที ่  แ ละผู้ มี เ กีย รติทุกท่าน  ดิฉัน นา งสาวลัดดา  อ ำนวย
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เส้นเข้าวัดดับ ยังไม่ได้ซ่อม  

ฝากฝ่ายบริหารเร่งช่างไปแก้ไขให้ด้วยค่ะ เรื ่องกล้องวงจรปิดที ่ท่าน
สมาชิกอัมพรได้เสนอเมื่อสักครู่ หมู่ 16 กล้องวงจรปิด ก็มีความสนใจ
ค่ะ ช ่วงนี ้โจรขโมยเยอะ อยากเสนอฝ่ายบริหารให ้ต ิดตั ้งสำหรับ            
ท ุก ห มู ่ค ่ะ  ถ ้า เป ็น ไป ได ้เอ า ไป ต ิด ตั ้ง ต ร ง เส า ไฟ โซล ่า เซ ลล ์ก ็ได ้            
ฝากพิจารณาด้วยค่ะ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์  เจริญสุข  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 10   เ จ้ าหน้ าที่  และผู้ มี เ กี ย รติ ทุ กท่ าน  ผมนายอารั กษ์   เ จ ริญสุ ข  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ก่อนอ่ืน ขอขอบคุณท่านนายกฯ เป็นอย่างสูงที่ได้
ไปทำถนนลาดยางแอสฟัสติกให้  เส้น เข้าซอยโรงเรียน เรื่องที่ สอง            
อยากเรียนถามว่า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดูในแผนแล้ว เงินอุดหนุน           
บวชชีพราหมณ์เทศน์มหาชาติ ปี 2563 และ ปี 2564 ไม่มี เห็นมีแต่              
ปี 2562 ผมมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ได้ตั้งไว้ครับ เรื่องสุดท้าย ลูกรัง            
หมู่ 10 ต้องการเสริมและซ่อมแซม ถ้ามีงบประมาณขอให้พิจารณาให้   
ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสมชายครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 4   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่ 4 อยากสอบถามทางเจ้าหน้าที่ เรื่องถนนคอนกรีต เส้นหมู่บ้านเข้าวัด 
เห็นผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่านิคมสหกรณ์ได้ตอบกลับมาแล้ว ว่าอนุญาตให้สร้างได้ 
เลยอยากสอบถามท่านนายกฯ ว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เลย
หรือไม่ครับ หรือต้องรอกันงบประมาณไว้ปี 2563 อีกเรื่อง เรื่องน้ำตอนนี้
แห้งแล้งมาก หมู่ 4 โซนฝั่งนั้น น้ำแห้งสองบ่อ ไม่มีน้ำใช้ ตอนนี้ใช้น้ำ           
กลุ่มคลองช้างไปช่วยอยู่  เลยอยากปรึกษาฝ่ายบริหารว่า หมู่ที่  4               
 

/มีถังประปา… 
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มีถังประปาแบบถ้วยแชมเปญตั้งไว้อยู่  ตรงบ้านผู้ช่วยชาญ แก่งศิลา            
แต่น้ำไม่เยอะ อยากให้ช่างไปสำรวจว่าพอมีทางที่จะขุดเจาะได้หรือไม่              
แต่ผมกลัวความลึกมันไม่ได้ น้ำจะออกน้อย ฝากด้วยครับ อีกเรื่องอยาก
สอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ทำไมผิดแผนที่คุยกันไว้ครับ ตอนนี้ไปติดตั้งที่
ซอยหน้าวัดหน้าโรงเรียน แต่ที่คุยกันไว้คือเส้นบ้านผู้ช่วยสมบัติ มีเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านวรวุฒิครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายวรวุฒิ วงศ์ยา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 7   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายวรวุฒิ วงศ์ยา สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่ 7 ขอบคุณท่านนายกฯ ฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน อยากให้ฝ่ายบริหารตามเรื่องประปาของหมู่ที่  7 ให้ด้วยครับ             
อีกเรื่อง เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ฝากถามว่า จะได้ไปศึกษาดูงานหรือไม่ครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านชนม์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่ 17 เรื่องไฟฟ้าดับ เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ถามช่าง ผมทราบจากช่างแล้วว่าที่
มันดับเพราะมันช็อตหรือเสียนี่แหละครับ ฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่าน
นายกฯ ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ตรงฝั่งเนินข้าวเหนียวน้อยแถวบ้านผม 
อยากทราบว่าท่านมีวิธีใดที่จะช่วย ขอบคุณมากครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายมนัส เนินคำภา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 19   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายมนัส เนินคำภา สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่  19 เรื่องประปา อยากปรึกษาฝ่ายบริหารให้ไปขุดเจาะตรงกลุ่ม   
หนองน้ำแดง บริเวณนั้นมีสระน้ำ คิดว่าตรงนั้นถ้าขุดเจาะไปน่าจะเจอ        
น้ำครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 

/นายจวน… 
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นายจวน แก้วเตชะ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 11   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่ 11 ผมขอเสนอเรื่องติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางตามซอยในหมู่บ้าน          
ให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา มีสองซอย คือ กลุ่มซอยเอ้ือมิตรและซอย             
หนองโพรง ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บุญทัน มากเจริญ และอีกหนึ่งจุดหลัก           
ตรงบ้านนางพร รอดกรครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสุทินครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายสุทิน กงไกรลาศ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 15   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่ 15 สำหรับหมู่ 15 ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนครับ แต่เป็นเรื่องบอกบุญ
มายังทุกท่าน เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐิน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 อีกเรื่อง 
เป็นเรื่องภายในหมู่บ้านผม ตอนนี้โจรขโมยมีเยอะ กลุ่มคนร้ายมาตัดไม้พยุง
ไปหนึ่งต้น ฝากทุกท่านระวังกันด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านละมยัครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายละมัย  สินธน  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ                 

หมู่ที่ 18 ผมขอบอกบุญมายังทุกท่าน ทอดกฐินวัดคลองมะละกอ วันที่           
2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 แต่ เริ่มงานวันที่  1 เพ่ือฉลองตราตั้ ง           
พระอาจารย์ได้เป็นพระครู ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ เป็นประธาน
อุปถัมถ์ และขออนุญาตนำรายชื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและเจ้าหน้าที่                
ร่วมเป็นเจ้าภาพครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านแฉล้มครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 ขอแจ้ง             
ส.อบต.หมู่ที่ 3    เพ่ิมเติมครับ ตกไปสองเรื่อง เรื่องแรก ชาวบ้านฝากแจ้งมาว่า ไฟรายทางใน 

หมู่บ้านเสีย ประมาณสามจุด จะมีงบประมาณซ่อมให้ได้หรือไม่ อีกเรื่อง 
กล้องวงจรปิดที่ ไปติดตั้ง สายมันขาด ช่างก็แจ้งว่าวันพฤหัสฯ จะมา
ดำเนินการให้ ฝากด้วยครับ       

/นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ          
รองประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อเสนอหรือข้อสอบถามของสมาชิกสภาฯ              

เชิญครับ 
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.สระขวัญ  เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ขอแจ้งให้ทุกท่านรับ         
ทราบว่า ในวันพรุ่งนี้ ผู้รับจ้างจะมาดำเนินการซ่อมให้ทั้งตำบล แต่ไม่ทราบ
ว่าจะเริ่มที่หมู่ไหน เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ท่านปลัดฯ ได้แจ้งไป     
หรือยัง มีโจรมาลักขโมยไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่ 5  ไปหนึ่งต้น นิติกรได้ไป
ดำเนินการแจ้งความไว้แล้ว เมื่อวานนี้ตำรวจได้มาสอบสวนที่เกิดเหตุ           
ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันดูแลสอดส่อง ลำดับต่อไป ขอตอบที่
สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมา ดังนี้ 
 ท่านอภิชาติ เรื่องไฟฟ้าดับ พรุ่งนี้มาซ่อมแน่นอน และไฟฟ้า        
โซล่าเซลล์ที่ท่านจะได้รับอีก ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว น่าจะมาติดตั้งให้          
เร็ว ๆ นี้ค่ะ  
 ท่านแฉล้ม เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้รับจ้างจะมาซ่อมให้ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็น    
หมู่ไหนก่อน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และไฟไม่สว่างในหมู่บ้านสามจุด              
จะให้ช่างลงไปดูให้ แต่ว่าท่านแฉล้มต้องเป็นคนพาไป เพราะไม่รู้ว่าตรง          
จุดไหน ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด แจ้งให้ทราบอย่างนี้ รถแมคโคของเถ้าแก่
โรงน้ำลูกน้องขับไปเกี่ยวสาย ผู้รับจ้างนัดอาทิตย์ที่แล้วว่าจะมาแก้ไขให้             
แต่ก็ไม่มา เดี๋ยวจะประสานให้อีกครั้งค่ะ อาจจะช้า ก็ขออภัยด้วยค่ะ 

ท่านไพสาร ถนนทางหลวงชนบทเส้นเลยวัดน้ำซับไป น้ำท่วมขัง
ต้องติดต่อทางหลวงชนบทให้มาแก้ไขให้ ปัญหาเรื่องนี้อยู่ตรงที่ชาวบ้านไม่
ยอมวางท่อ พอฝนตกน้ำไม่มีที่ไป มันก็ท่วม เดี๋ยวจะประสานทางหลวง
ชนบทมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร วันนี้จะให้กองช่างทำหนังสือ          
ไปประสานให้ ส่วนเรื่องไฟฟ้าดับ ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว ว่าพรุ่งนี้ผู้รับจ้าง          
จะมาซ่อมให้ค่ะ 

ท่านอัมพร เดี๋ยวจะให้ช่างลงไปดูให้ ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้
บ้าง ส่วนเรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิด ต้องดูในแผนว่ามีหรือไม่ ลำดับต่อไปต้อง
ดูว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการให้ได้หรือไม่ ส่วนเรื่องถังประปา 
ตอนแรกว่าจะซื้อถังประปามาเปลี่ยนให้ แต่พอมาคำนวณว่า ประปาตรงนี้ 

 
/น่าจะสิบ… 
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น่าจะสิบยี่สิบปีแล้ว ฐานมันเก่า เหล็กผุพัง เป็นสนิมแล้ว ถ้าซื้อถังมาเปลี่ยน 
อีกไม่นานก็ต้องซื้อเหล็กมาทำฐานให้ใหม่ ตอนนี้เลยคิดว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น
น่าจะติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญให้เลย น่าจะดีกว่า เดี๋ยวจะดูให้อีก
ครั้งค่ะ 

ท่านบุญทัน ไฟฟ้ารายทางเส้นข้างวัดหมู่ 1 ไปหมู่ 17 ไม่มีเลย 
นายกฯ เห็นอยู่ค่ะ มืดจริง ๆ แล้วเด็กติดยา ขโมยก็เยอะ เดี๋ยวจะให้ช่างไป
ติดตั้งให้ค่ะ ส่วนลูกรัง ต้องดูงบประมาณก่อนว่ามีเพียงพอที่จะดำเนินการ
ให้ได้หรือไม ่

ท่านบุญเรือง 
ท่านลัดดา ไฟฟ้าดับ พรุ่งนี้ผู้รับจ้างจะมาซ่อมให้ แต่ไม่ทราบว่า           

หมู่ไหนก่อน ถ้าโทรศัพท์ไปหมู่ไหน ต้องอยู่กันนะคะ จะได้แจ้งผู้รับจ้างว่า       
มันเสีย มันพังต้นไหน จะได้ซ่อมถูก ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด จะรับไว้
พิจารณาค่ะ 

ท่านอารักษ์ เงินอุดหนุนเทศน์มหาชาติ ทำไม่ไม่มีตั้งงบประมาณไว้ 
เดี๋ยวจะให้ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง ส่วนลูกรังลงให้หมู่ 10 ไปแล้ว แต่ถ้า            
เส้นไหนเสียหายจริง ๆ เป็นหลุมลึก เดินทางไม่ได้เลย ก็พิจารณาหา
งบประมาณมาดำเนินการให้อีกสักครั้งค่ะ 

ท่านสมชาย เรื่องติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทำไม่ผิดแผนที่คุยกันไว้ 
มันผิดพลาดจริง ๆ ค่ะ กลับกลายเป็นอีกซอยหนึ่ง แต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์
เหมือนกัน เพราะว่าตรงนั้นมันก็มืดเช่นกัน ส่วนเรื่องคอนกรีตหมู่เส้นเข้าวัด 
วันนั้นนิคมสหกรณ์มาส่งเอกสารให้แล้ว ส่วนจะดำเนินการได้หรือไม่ ต้องดู
กันอีกที ถ้าทำได้จะดำเนินการให้ค่ะ เรื่องน้ำแห้ง จุดผู้ช่วยชาญใช้ได้                   
กี่ครัวเรือน สิบครัวเรือนใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจว่าจะขุดเจาะ         
ได้หรือไม่ค่ะ  

ท่านวรวุฒิ เรื่องประปา ได้รับรายงานจากช่างว่าผู้รับจ้างน่าจะ
ดำเนินการได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเรื่องศึกษาดูงาน มีแน่นอน           
อยู่ในงบปี 2563 ค่ะ 

ท่านชนม์ ช่างมารายงานว่า ไฟฟ้าสระแก้วแจ้งว่าไปจั๊มพ์ไฟผิด           
จะให้ช่างทำหนังสือแจ้งไฟฟ้า พาทตัวแทนของหมู่ 17 ไปด้วย ไปถาม         
การไฟฟ้าว่าจะแก้ไขอย่างไร ถ้าเขาบอกว่า อบต.ดำเนินการเองได้ ก็จะให้
ช่างไปแก้ไขทันทีค่ะ 

 
/ท่านมนัส... 
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ท่านมนัส เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ไปขุดให้สามที่ด้วยกัน ไม่เจอน้ำ
สองที่ แต่อีกที่หนึ่งเจอน้ำ แต่มีน้ำแค่สองคิว มันเลยไม่ได้ เขาเลยยกให้
เจ้าของบ้านตรงนั้นเลย วันถัดไปนายกฯ ก็เลยไปกับเขาด้วย แต่มันไม่มีน้ำ
จริง ๆ เดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะพิจารณาแก้ไขกันอย่างไรต่อไป 

ท่านจวน ต้องการแสงสว่างไปติดตามซอย เดี๋ยวจะให้ช่างไปดูว่าจะ
ติดตั้งได้หรือไม่ค่ะ ถ้าเป็นไฟที่ใช้ไฟของบ้านตัวเอง อบต.จะไปติดตั้งให้       
ทันที แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าฟรี ต้องรอค่ะ  

ท่านสุทิน เรื่องขอชื่อเป็นเจ้าภาพทอดกฐินหรืองานบุญต่าง ๆ        
ยินดีค่ะ เอาชื่อไปได้เลย ไม่ขัดข้อง 

ท่านละมัย เรื่องบอกบุญต่าง ๆ ยินดีเช่นกันค่ะ  
 ตอบครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภาฯ    

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเทศน์มหาชาติ  
ปลัด อบต.สระขวัญ   เหตุใดจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ขอชี้แจงว่า ตอนนี้การจัดงานของท้องถิ่น
(เลขานุการสภาฯ)  ทั่วประเทศ มีหนังสือสั่งการ กรณีเป็นประเพณีชาติ เช่น วันเด็ก วันลอย 

กระทง  อบต.อุดหนุนได้เลย ไม่ต้องขอไปที่จังหวัด แต่ถ้าเป็นประเพณี
ท้องถิ่นต้องขอไปท่ีจังหวัด จะมีคณะกรรมการของจังหวัดพิจารณาให้ว่าเป็น
ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งกองการศึกษาฯ ได้ส่งเรื่องเทศน์
มหาชาติบวชชีพราหมณ์ของหมู่ที่ 10 กับประเพณีบุญบั้งไฟไป จังหวัดตอบ
กลับมาว่าเทศน์มหาชาติไม่ใช่ประเพณีท้องถิ่น ไม่เข้าเงื่อนไข แต่ประเพณี
บุญบั้งไฟเป็นประเพณีท้องถิ่น ดังนั้น อบต.จึงอุดหนุนงานเทศน์มหาชาติ
บวชชีพราหมณ์ของหมู่ที่ 10 ให้ไม่ได้ เลยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ครับ 
 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   

 
ปิดประชุม   เวลา   13.15  น. 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   /(ลงชื่อ)...      
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                                                   (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 

 
 
 

 


