
1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 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 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง      
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายนิรุธ  โมสูงเนิน 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
บุญทัน  บัวแสง 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง    
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
นิรุธ  โมสูงเนิน 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์  ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 

 สำเนา 

   /ลำดับที่... 
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ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาต  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นายละมัย  สินธน 
นางสีนวน  ผาวันดี  
นายมงคล  พันทอง     
นายมนัส  เนินคำภา 
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

ลัดดา  อำนวย 
อภิชาต  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
ละมัย  สินธน 
สีนวน  ผาวันดี   
มงคล  พันทอง  
มนัส  เนินคำภา 
รจนา  กรองทรัพย์ 
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลากิจ 
2. นายสุรสิทธิ์  บัวศรี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15    ลากิจ 
3. 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 

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นส.ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นายอภิชาติ  คล้ายสุบรรณ 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นายอาทิตย์  พนมมา 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
นายธานี  โศกศรี  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นิภาพร  แสงทอง 
อภิชาติ  คล้ายสุบรรณ 
รัชดา  วงชาร ี
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
อาทิตย์  พนมมา 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
ธานี  โศกศรี 

 
    /เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม      
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 256๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ     
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
        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         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ                 
ประธานสภาฯ  
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น   

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใดๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ครับ เชิญท่านประเสริฐครับ 

 
นายประเสริฐ  ลาโงน  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11   และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายประเสริฐ ลาโงน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11                

ผมขอแก้ไข หน้าที่  43 ถ้อยคำที่ผมพูด จาก “หมู่ที่  12” แก้ไขเป็น             
“หมู่ที่ 11” ครับ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขถ้อยคำใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
เลขานุการสภาฯ   โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ 
(ปลัดอบต.สระขวัญ)    
 
นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำหน้าที่  43 จาก 

“หมู่ที ่  12” แก้ไข เป็น  “หมู ่ที ่  11”ตามที่ท่านประ เสริฐ ได้แจ้ง 
โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข
ถ้อยคำ หน้าที่ 43 จาก “หมู่ที่ 12” แก้ไขเป็น “หมู่ที่ 11” 

 
นายวินัย  อาทร   ล ำ ดั บ ต่ อ ไป  ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ร อ งร าย ง าน ก า รป ร ะ ชุ ม                
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี  2562               
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โปรดยกมือครับ 

 
 
 

/มติที่ประชุม… 



5 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่                        
        5.1 ญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
            มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล” 

 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ปลัด อบต.สระขวัญ  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 แจ้งว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
(เลขานุการสภาฯ)   การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551              

มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัด
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน       
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
 

/แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีระยะเวลาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชน จึงได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนด
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

  องค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 โดยคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ แจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมากำหนดเป็นแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ประชุมเพ่ือจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 
2562 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)            
เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2562  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 46 (1) และ
ที่แก้ ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคท้าย สำหรับองค์การ 

 
/บริหาร… 
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บริหารส่วนตำบล จึงต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ดังกล่าว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจะได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป โดยขอชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561 - 2565) ตามร่างแผนฯ ที่ได้ส่งล่วงหน้าให้ทุกท่านไปแล้ว 
(ปลัดฯ ได้อ่านและเปิดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)             
ไปจนครบทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใด อยากสอบถามหรือมีข้อสงสัย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 
นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ครับ  ถ้ า ไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ              

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน   

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ             
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 

 5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร              
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง ๆ  ละ 700.- บาท 
รวมเป็นเงิน 2,100.- บาท สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ มเติมและเปลี่ ยนแปลง ครั้ งท่ี  3                           
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1  
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธีก ารงบประมาณ ของ            
ปลัด อบต.สระขวัญ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)    

/ข้อ 27… 
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ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,100.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 2,100.- บาท สำหรับใช้
งานในสำนักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 32 
ลำดับที่ 1 เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร (สำเนา
ทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) ในการให้บริการประชาชนสำหรับ
การดำเนินการในเรื่องที่ต้องมีการขออนุมัติ ขออนุญาต ออกใบอนุญาต            
รับจดทะเบียนหรือรับจดแจ้งตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์  (Smart Card Reader) โดยมีรายละเอียดเป็น ไปตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม 2562            
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้ 

 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card) ที่ ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
  การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  (Smart Card Reader) จำนวน              
3 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 2,100.- บาท สำหรับใช้งานใน
สำนักปลัด ส่วนโอนลด ขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เป็นการโอนลดในแผนงาน 

 
/บริหารงาน… 
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บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย           
หมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น และ
การเลือกตั้งอ่ืน ๆ งบประมาณอนุมัติ 1,800,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 1,300,000 .- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 1,300,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไป
จ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน และโอนลดในแผนงานรักษาความสงบภายใน               
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพื่อจ่ายเป็นฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.อบต.
สระขวัญ  ประจำปี  2562  งบประมาณ อนุ มัติ  150,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 150,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 127,900.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 22,100.- บาท  เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน รวมโอนลดทั้งสองแผนงาน
จำนวน 1,427,900.- บาท  ซึ่งการโอนลดดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือ          
ไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน 10 โครงการ ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระ
ข้อ 5.2.1 – 5.2.7 และข้อ 5.3.1 - 5.3.3 ครับ 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,100.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 2,100.- บาท 
สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
 

/ค่าครุภัณฑ์... 
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ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,100.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 2,100.- บาท 
สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด  
 

5.2.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตร              
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 700.- บาท 
รวมเป็นเงิน 700.- บาท สำหรับใช้งานในกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
สี่ ปี  (พ .ศ .2561 - 2564) เพิ่ ม เติ มและเปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  3                           
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2  

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน              
(เลขานุการสภาฯ)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 700.- บาท สำหรับใช้
งานในกองคลัง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณ
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ดังกล่าว ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2 ส่วนเหตุผลในการขออนุมัติ รายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) และรายละเอียดในการโอนลด ตามที่ ได้อธิบายไปในวาระ             
ที่แล้วครับ 
  

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 700. - 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 700.- 
บาท สำหรับใช้งานในกองคลัง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 700.- 
บาท สำหรับใช้งานในกองคลัง 
 

5.2.3 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพื่อจ่ายเป็น              
ค่ าจั ดซื้ ออุ ปกรณ์ อ่ านบั ตรแบบเอนกประสงค์  (Smart Card Reader)               
จำนวน  1 เครื่อง ๆ  ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 700.- บาท สำหรับใช้งาน             
ในกองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1 

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน              
(เลขานุการสภาฯ)  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                 

/งบลงทุน... 
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งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน  1 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 
700.- บาท สำหรับใช้งานในกองช่าง เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณไว้ 
จำเป ็นต ้องโอนงบประมาณมาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1 ส่วนเหตุผลในการขออนุมัติ 
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  และรายละเอียดในการโอนลด ตามที่ได้อธิบายไป
ในวาระท่ี 5.2.1 ครับ 
  

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน  1 เครื่อง ๆ ละ 700.- 
บาท รวมเป็นเงิน 700.- บาท สำหรับใช้งานในกองช่าง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน  1 เครื่อง ๆ ละ 700.- 
บาท รวมเป็นเงิน 700.- บาท สำหรับใช้งานในกองช่าง  
 

   5.2.4 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

/อุปกรณ์... 
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จำนวน  2 เครื่อง ๆ  
ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 1,400.- บาท สำหรับใช้งานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1 

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน              
(เลขานุการสภาฯ)  แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน     

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,400.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จำนวน  2 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 1,400.- 
บาท สำหรับใช้งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1 ส่วนเหตุผลใน
การขออนุมัติ รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  และรายละเอียดในการโอนลด 
ตามท่ีได้อธิบายไปในวาระที่ 5.2.1 ครับ 
  

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
1,400.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จำนวน  2 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 
1 ,400 .- บาท สำหรับ ใช้ งาน ในกองสาธารณ สุขและสิ่ งแวดล้อม              
โปรดยกมือครับ 

 
/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
1,400.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จำนวน  2 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท รวมเป็นเงิน 
1,400.- บาท สำหรับใช้งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

   5.2.5 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 
ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ  ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 25,000.- 
บาท สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 บัญชีครุภัณฑ์                 
หน้าที่ 45 ลำดับที่ 8 

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน              
(เลขานุการสภาฯ)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท สำหรับใช้งานในสำนักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 45 ลำดับที่ 8 เหตุผลในการ           
ขออนุมัติ เนื่องจากอบต.สระขวัญ กระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้ข้อมูลที่พิมพ์
ลงในระบบคอมพิวเตอร์สูญหาย เพราะบันทึกข้อมูลไม่ทัน  ดังนั้น                   
 

/เพ่ือเป็น… 
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เพ่ือเป็นการป้องกันข้อมูลงานในระบบคอมพิวเตอร์ และป้องกันไม่ให้
คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าดับ จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเป็นไป
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม 2562            
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2 ,500.- บาท รวม  
เป็ น เงิน  25 ,000.- บาท ส่ วนโอนลดตามที่ ได้ อธิบายไปในวาระ             
ข้อ 5.2.1 ครับ 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 
เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท สำหรับใช้งานใน
สำนักงานปลัด โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 
เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท สำหรับใช้งานใน
สำนักงานปลัด 
 
 

   /5.2.6 ญัตติ... 
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   5.2.6 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 868,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 868,000.-  บาท สำหรับใช้งาน             
ในกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 4 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3  

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบ ประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2  มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่               
(เลขานุการสภาฯ)  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด                 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
868,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จำนวน 1 คัน ๆ ละ 868,000.-  บาท สำหรับใช้งานในกองคลัง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 4 บัญชีครุภัณฑ์ 
หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3 เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลาง            
ที่ใช้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ในปัจจุบันใช้รถยนต์
ส่วนกลางของสำนักงานปลัดเพียงคันเดียวโดยทุกกองใช้ร่วมกัน ซึ่งภาระ
งานของแต่ละกองมีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกองคลังต้องใช้รถยนต์เพ่ือ
นำเงินไปฝากเป็นประจำทุกวัน  ทำให้รถยนต์มีไม่เพียงพอสำหรับใช้
ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้มีรถยนต์ใช้ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน        
จำนวน 1 คัน ๆ ละ 868,000.-  บาท สำหรับใช้งานในกองคลัง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเดือน 
ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
 1. มีขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  

2. แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 2.1 เป็นกระบะสำเร็จรูป 

/2.2 ห้อง… 
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2.2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประต ู
2.3 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
2.4 ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 868 ,000.- บาท 
สำหรับ ใช้ งานในกองคลั ง ส่ วน โอนลดตามที่ ได้ อธิบายไปในวาระ            
ข้อ 5.2.1 ครับ 
 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
868,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จำนวน 1 คัน สำหรับใช้งานในกองคลัง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
868,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จำนวน 1 คัน สำหรับใช้งานในกองคลัง 

   5.2.7 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้าที่ 12 ลำดับที่ 31 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบ ประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2  มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่               
(เลขานุการสภาฯ)  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับ
ถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 
ลำดับที่ 31 ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง        
ที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือปรับถมดินด้านหลังสำนักงาน 
อบต.สระขวัญ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวพ้ืนที่ต่ำ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบ
กับคาดว่า อบต.สระขวัญ จะได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งหากได้รับจริง อบต.จะดำเนินการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณด้านหลังสำนักงาน อบต.สระขวัญครับ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ 
เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับถมดินหลัง
อาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ จำนวน 500 ,000.- บาท ส่วนโอนลด
ตามท่ีได้อธิบายไปในวาระข้อ 5.2.1 ครับ 
 

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            
ค่าโครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ โปรดยกมือครับ 

 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าโครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ 
 
     5.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณสำหรับโครงการ              
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 
 5.3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1 บ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 หน้าที่  17              
ลำดับที่ 1 

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  ก่อนอื่น ผมขอแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ            
(เลขานุการสภาฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

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

 
/ข้อ 87… 
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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 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ          
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ทัง้นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ครับ 

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 256๑ มีจำนวน 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) หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑              

ถึงวันที่ 1๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน 12,298,030.- บาท 
 (๓) หั กเงินสะสมที่ สภาฯ อนุ มั ติ แล้ ว (1 ต.ค.2561 - 1๑                 

ก.ค. 2562 ) จำนวน 12,865,800.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  12 กรกฎาคม 

๒๕๖๒ จำนวน 13,362,995.35.- 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  12 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินสะสมที่ สามารถนำไปบริหารได้  จำนวน 
13,362,995.35.- 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 

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

- 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 (1 ต.ค.2561 -     
1๑ ก.ค. 2562)  จำนวน 6,938,700.- บาท 

ดังนั้น คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหาร
ได้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จำนวน 8,251,586.- บาทครับ 

สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 17  ลำดับที่ 1 รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่  1 บ้านน้ำซับชำรุด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้
ประชาชนขาดแคลนน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1              
บ้านน้ำซับ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตร             
ที่เพียงพอ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ 

 
/ตั้งงบประมาณ… 
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ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ส่วนโอนลดตามที่อธิบายไปใน
วาระข้อ 5.2.1 ครับ 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 

 

5.3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และ       
ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท                 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ถาวร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 4  หน้าที่ 13  ลำดับที่ 1 

 
/นายวินัย...  
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายสุพงษ ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 
10,000.- บาท  และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ถาวร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 4  
หน้าที่ 12  ลำดับที่ 1 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ๔๒๐ .๒๐๐ MHz  จำนวน               
1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เครื่องส่ งระบบ UHF/FM ชนิดตั้ งประจําที่ ความถี่  
๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามท่ี กสทช. กำหนดให้ใช้   

          - 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 แสดงค่าความถ่ีในการออกอากาศ  
          - สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 

๒. เครื่องจ่ายไฟ จำนวน 1 ชดุ 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  

 
 

/- เป็นชุด… 
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          - เป็นชุดควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
- ควบคุมสถานีเครื่องรับแบบเปิดทั้งหมด (All Zone) 

และสามารรองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม 
ด้วยรีโมทคอนโทรล  

- สามารถควบคุมเลือกเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง 
เช่น วิทยุ FM , เครื่องเล่น USB MP๓ หรืออุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่ต่อกับช่อง
จ่ายไฟด้านหลังเครื่องโดยควบคุมผ่านปุ่มกดหน้าเครื่องได้  

- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง  
          - สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ได้  
          - สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้

๔. ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้า ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง                      
- สามารถปรับระดับความดังของเสียงในแต่ละช่องแยก 

อิสระได้  
          - สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้ 

    ๕. ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์  
- มีเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์ก่อนประกาศ  
- พร้อมขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอก้านไมค์ได้ 

๖. ลําโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้  
          - กำลังขยายไม่น้อยกว่า     

- ประกอบด้วยลำโพงหลักตัวและลําโพงลูก ๒ ตัว  
          - มีปุ่มปรับระดับเสียงสามารถเร่ง-ลดเสียงได้ ๕ W  

๗. เครื่องเล่น CD/USB MP๓/FMTuner จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

          - เป็นเครื่องเล่นเสียงเอนกประสงค์  
          - สามารถเล่นไฟล์เสียงจากแผ่น CD และ USB MP๓ ได้  
         - สามารถรับสัญญาณวิทยุ FM ได้  
          - สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้

๘. ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

- สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Stake  
หรือดีกว่า  

- สายนำสัญญาณชนิด ๘ DFB หรือดีกว่า ความยาวไม่
น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมขั้วต่อ 

 
 

/๙. ชุดรับ… 
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๙. ชุดรับและขยายสัญญาณ จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้   
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM รับสัญญาณ

จากเครื่องส่งชัดเจน สัญญาณรบกวนต่ำ  
- สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ ๒ ชนิด คือ จากไฟ ๒๒๐VAC 

หรือชุดสำรองไฟ ขนาด ๒๔ VDC  
- ความถี่ใช้งานย่าน ๔๒๐ .๒๐๐ MHZ ตามที่  กสทช. 

อนุญาตให้ใช้งาน  
          - ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๐.๘ v  
          - การเปิด/ปิดเครื่องด้วยรหัส DTMF  

      - เครื่องชุดลูกข่ายจะทํางาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่
ชุดควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน  

- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรง
ทนทานได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  

          - สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้  
      - สามารถปรับเพ่ิมและลดระดับความดังเสียงของภาครับ
แต่ละจุด ได้ที่สถานีส่ง และตัวภาครับโดยตรง  

- 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 หรือดีกว่า
พร้อมขั้วต่อ 

๑๑. ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวน  20 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา แข็งแรง สามารถทนแดดและ

ฝนได้ดี  
            - ปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว  

- กำลังขับไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ 
๑๒. อุปกรณ์ประกอบร่วมอ่ืน ๆ ในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดังนี้  

            - แผงไม้ 
            - สายไฟ  
            - เบรกเกอร์  
            - มิเตอร์ไฟฟ้า ๕A 
            - เสาส่งสัญญาณ ๑๒ เมตร 
            - พร้อมติดตั้ง 

/เหตุผล… 
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.  เหตุผลในการจัดซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนผ่านทางเสียงตามสายหรือไร้
สายถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่
เป็นประจำและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เตือนในเรื่องสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉินได้ โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคา 
ตามท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ จำนวนเงิน
ที่ขอโอนเพ่ิม  10,000 บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายไปในวาระข้อ 5.2.1 และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ถาวรครับ 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงิน
สะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 2 บ้านใหม่
ถาวร โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า     
และวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงิน
สะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 2 บ้าน  
ใหม่ถาวร 
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5.3.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 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 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน ซอยประชาม่ันคง ขนาดความกว้าง     
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
แก้ไขครั้งท่ี 4 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่  8           
บ้านคลองปูน ซอยประชามั่นคง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 4 หน้าที่ 11 
ลำดั บที่  1 รายละเอียด รูปแบบรายการ เป็ น ไปที่  อบต . กำหนด                  
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง           
ที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้ เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
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หมู่ที่  8 บ้านคลองปูน ซอยประชามั่นคง ขนาดความกว้าง 4 เมตร               
ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายไปแล้วในวาระข้อ  5.2.1 ครับ 
 

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 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8 บ้านคลองปูน ซอยประชามั่นคง ขนาดความกว้าง             
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 บ้านคลองปูน ซอยประชามั่นคง ขนาดความกว้าง 4 เมตร                
ยาว 220 เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ               
0.50 เมตร 

5.4 คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             
สระขวัญจำนวน 1 คน เพื่อเสนอชื่อในการสรรหาเป็นกรรมการ             
ธรรมาภิบาลจังหวัด  

 
/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ตามหนังสืออำเภอเมืองสระแก้ว ที่  สก 0118.1/ว 747 ลงวันที่  4 
ประธานสภาฯ   กรกฎาคม 2562 เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด แจ้งว่า ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             
จั ดป ระชุ ม สม าชิ ก สภ าเพ่ื อคั ด เลื อกกั น เอ งให้ ได้ ผู้ แทน  จำน วน               
แห่งละ 1 คน และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกไปยังอำเภอ ภายใน
วันที่  19 กรกฎาคม 2562 และขอเชิญผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น              
ที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละแห่ง เข้าประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว ชั้น 2 เพ่ือดำเนินการ
สรรหาให้ได้ผู้แทนระดับอำเภอ ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน  1  คน  ตามระเบี ยบสำนั กน ายกรั ฐมนตรีว่ าด้ วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น 
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่คิดว่าเหมาะสมเป็นผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พร้อมผู้รับรองจำนวนสองท่านในการ           
เสนอชื่อ เชิญครับ              
  

นายกฤษฎา  มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา  มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ผมขอเสนอชื่อท่านอภิชาต  ทิพย์โอสถ เป็นผู้แทนสมาชิกสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในการสรรหาเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดครับ 
 

นายวินัย  อาทร  ท่านอภิชาตขัดข้องหรือไม่ครับ ถ้าไม่ขัดข้อง ผมขอผู้รับรองสองท่าน  
ประธานสภาฯ  เชิญท่านละมัยครับ 

 
นายละมัย  สินธน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                 
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมขอรับรองครับ 
 
นายวินัย  อาทร  เชิญท่านแฉล้มครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม  ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3                 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมขอรับรองครับ 

 
/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สภาฯ  ท ่าน ใดจะเสนอชื ่อสมาช ิกสภาฯ  ท ่าน อื ่นอ ีกห ร ือ ไม ่ค ร ับ        
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ท่านอภิชาต ทิพย์โอสถ สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นผู้แทนสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญในการสรรหาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับ ซึ่งท่าน
อภิชาตต้องไปเข้าร่วมประชุมที่หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. เพื่อดำเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนระดับ
อำเภอ ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คนต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินการแทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนี้คุยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม  

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านแฉล้มครับ 
 
นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 3   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายแฉล้ม  ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   

ผมมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ
หมู่บ้านผม ออกจากบ้านมาต้นที่สี่ดับ ไม่ติด และต้นที่สองจากสำนักสงฆ์ 
ต้นยูคาลิปตัสมันไปพันเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทีนี้เวลาลมแรง ต้นยูคามันดึง
เสาไฟฟ้าไป ตอนนี้ เสาไฟฟ้าเอนจะล้มแล้วครับ ผมกลัวว่าถ้าล้มลงไป             
จะไม่คุ้มกับค่าเสียหาย ต้นหนึ่งก็สี่หมื่นกว่าบาท เร่งแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 16   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวลัดดา  อำนวย สมาชิก   

สภาฯ หมู่ที่  16 ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่สนับสนุนเรื่องเสียงไร้สาย 
ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว พอดีว่ามีอยู่สองกลุ่มฟังไม่ชัดเจนเพราะบ้านไม่ได้
อยู่ในละแวกเดียวกัน คือกลุ่มศาลากลางบ้านถึงท้ายบ้านช่วงบ้านอาจารย์
ปัญญา และกลุ่มบ้านเนินน้ำใส ท้าย ๆ หมู่บ้าน จึงอยากปรึกษาท่านนายกฯ 
ว่ามีงบประมาณที่จะติดตั้งเสาสัญญาณหรือลำโพงเพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือให้
ชาวบ้านได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน หากมีขอให้พิจารณา
ให้ด้วยค่ะ 

/นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

สภาฯ หมู่ที่  14 ดิฉันมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับถังประปาของหมู่บ้าน               
ที่สร้างก่อนตัวแรกเลย ตอนนี้ชำรุด ฐานและสีของถังประปาผุกร่อน ผุผัง 
ดิฉันเกรงว่าจะหล่นลงมาเมื่อไรเท่านั้นเอง อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
แก้ไขให้อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ  

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านองอาจครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 5   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายองอาจ  เชิดสูงเนิน สมาชิก   

สภาฯ หมู่ที่ 5 ผมมีเรื่องและปัญหาความเดือดร้อนที่จะแจ้งฝ่ายบริหาร           
สี่เรื่องด้วยกัน 
 เรื่องแรก ขอทวงถามเรื่องลูกรัง 30 เที่ยว ข้ามไปข้ามมา หมู่บ้าน
ผมไม่ได้สักที จะได้รับเมื่อไรครับ 
 เรื่องท่ีสอง บ้านหนองไผ่ ตอนกลางคืนมดืทั้งซอย ตรงซอยเลี้ยวเข้า 
ผมกลัวรถตกถนนเพราะมองไม่เห็นทาง ฝากท่านนายกฯ ขอไฟส่องสว่าง
ด้วยครับ มันจะมีอยู่บ้านหลังหนึ่งเขามีไฟเอาไปพ่วงก็ได้ ให้มันส่องมาทาง
ถนนใหญ่ เวลารถเลี้ยวเข้าตอนกลางคืนจะได้มองเห็น จะเป็นไฟส่องสว่าง           
ที่ใช้ไฟในบ้านตนเองก็ได้ ติดตรงเสาไฟฟ้าตรงทางเลี้ยวเข้า ฝากด้วยครับ 
 เรื่องที่สาม ไฟรายทางในซอยตรงประปาไม่ติดสองจุด ช่วยเร่งช่าง
ไปแก้ไขให้ด้วยครับ 

เรื่องสุดท้าย ขอน้ำ สามวันสักหนึ่งเที่ยว ไปลงประปาข้างบ้าน 
ตอนนี้น้ำหมด ไม่มีแล้ว ฝากไว้เช่นเดียวกันครับ  

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

/สภาฯ… 
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สภาฯ หมู่ที่ 8 ก่อนอ่ืนขอบคุณท่านประธาน ท่านนายกฯ และสมาชิก           
สภาฯ ทุกท่านที่อนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการของหมู่ที่  8 ในวันนี้              
ผมมีความเดือดร้อนเรื่องลูกรังครับ พอดีเข้าหน้าฝนแล้ว ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อเยอะ ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก เส้นหมู่ 8 ทะลุหมู่ 20 และในซอย
ตามหมู่บ้าน หากมีงบประมาณ ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ อีกเรื่อง ขอถังน้ำ
ไฟเบอร์กลาส ชาวบ้านฝากถามมาว่า สามารถจัดซื้อได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสมชายครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ ที่  4 ผมมี เรื่ อ งที่ จะแจ้ งสองเรื่ อ งครับ  เรื่ อ งแรก  ป ระปากลุ่ ม              
คลองช้าง ตอนนี้ฐานรับท่อที่ลงไปสระน้ำ ดินมันสไลด์ลง ทำให้ท่อดูดน้ำ
ขึ้นมามันเอียง แล้วฐานรับท่อก็ทำไว้ไม่ค่อยดี ฝากฝ่ายบริหารแจ้งช่าง            
ไปแก้ไขให้ด้วยครับ อีกเรื่อง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับหนึ่งต้น แจ้งให้ซ่อมแล้ว 
ตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ ช่วยเร่งช่างแก้ไขให้ด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นางรจนา  กรองทรัพย์  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 20   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางรจนา  กรองทรัพย์ สมาชิก   

สภาฯ หมู่ที่ 20 ดิฉันมีปัญหาความเดือนร้อนที่จะแจ้งสามเรื่อง  
เรื่องแรก เสียงตามสายฝั่งคลองอ่าง ดับหมดทุกตัว เขียนคำร้องให้

ซ่อมสองครั้งแล้ว ช่างบอกว่าสายไฟจะอยู่ ได้ประมาณหนึ่งปี  ไม่รู้ว่า           
จริงหรือไม่ ฝากฝ่ายบริหารแก้ไขให้ด้วยค่ะ 

     เรื่องท่ีสอง ไฟรายทางดับหลายจุด ฝากช่างเข้าไปแก้ไขให้ด้วยค่ะ 
เรื่องสุดท้าย อยากปรึกษาท่านนายกฯ เรื่องไฟประปาที่ว่าไป             

ทำใหม่ เมื่อเช้าช่างออกไปดูบอกว่าไฟมันไม่พอ พอทำไปทำแล้วไฟตก               
เลยอยากปรึกษาว่า พอจะมีทางแก้ไขหรือไม่คะ หรือต้องแจ้งทางไฟฟ้าให้       
มาแก้ไขให้ ฝากพิจารณาด้วยค่ะ 

 
 

/นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นางสีนวน  ผาวันดี  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ 

หมู่ ที่  18 ขอแจ้ งเรื่ อ งไฟ รายทาง ตั้ งแต่ รอยต่ อหมู่  14 ตรงทาง             
เข้าไป ดับหลายจุด วันนั้นช่างเข้าไปซ่อมให้ ได้แค่จุดเดียว พอดีมีคน            
โทรตามก็เลยไม่ได้ซ่อมต่อ ฝากช่างเข้าไปซ่อมต่อให้ด้วยนะคะ และ             
ขอไฟส่องสว่างที่ใช้ไฟบ้านตัวเองอีกสามจุด อีกเรื่อง ขอทวงถามเรื่อง            
เสียงไร้สาย จะได้รับการพิจารณาให้ได้เม่ือไรคะ  

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอภิชาตครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายอภิชาต  ทิพย์โอสถ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอภิชาต  ทิพย์โอสถ สมาชิก   

สภาฯ หมู่ที่  17 ผมขอนำเรียนดังนี้ครับ ตอนนี้เป็นหน้าฝน แต่ละหมู่              
ก็ต้องการลูกรัง หมู่ของผมได้ไปแล้วสามสิบเที่ยว แต่ว่าตอนนี้ น้ำไหลเซาะ 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ผมขอให้ฝ่ายบริหารออกไปช่วยดูแล เพราะว่าหมู่ 17 
ถนนลูกรังมีหลายสาย แต่ละซอยหมู่บ้านอยู่ห่างกัน ชาวบ้านเดินทาง     
ลำบากมาก ถ้ามีงบประมาณส่วนใดช่วยได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วย
พิจารณาให้ด้วยครับ อีกเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์             
ในหมู่ของของผม จากเดิมกลุ่มคลองคันฉอกลางที่ทำไปแล้ว เข้าไปใน
หมู่บ้าน แต่ว่ายังขาดอยู่หลายต้น ฝากพิจารณาด้วยครับ และหนึ่งต้น            
ในหมู่บ้านไฟไม่สว่าง ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด ผมได้แจ้งท่านนายกฯ แล้ว 
ท่านว่าจะให้ช่างเข้าไปแก้ไขให้ ฝากเร่งด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 9   เจ้าหน้าที่  และผู้มี เกียรติทุกท่าน ผมนายอุ่น มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 9 ผมมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเสียงตามสาย ตอนนี้มีปัญหา ใช้ไม่ได้           
ไม่รู้จะทำยังไง เงินจะซื้อก็ไม่มี ดังบ้างไม่ดังบ้าง อยากได้อยู่เหมือนกัน            

/แต่ว่าต้อง… 
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แต่ว่าต้องเลือกถนนก่อน อยากปรึกษาท่านนายกฯ ว่าพอจะมีทางช่วยเหลือ
ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี    
รองประธานสภาฯ  ผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิกได้เสนอหรือสอบถามมา  

เชิญครับ 
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่ 
นายก อบต.สระขวัญ  และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ  นายกองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลสระขวัญ ขอตอบทุกท่านเรียงลำดับ ดังนี้ 
ท่านแฉล้ม เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับ จะแจ้งผู้รับจ้างมาแก้ไข            

ให้ค่ะ ส่วนเรื่องต้นยูคาไปพันเสาไฟฟ้าจะให้ช่างไปแก้ไขให้เช่นเดียวกันค่ะ 
ท่านลัดดา เสียงไร้สายดังไม่ทั่วถึง เพราะว่าชุมชนอยู่ห่างกัน 

ต้องการเพ่ิมจุด มีงบประมาณที่จะดำเนินการให้ได้หรือไม่ ก็จะรับไว้
พิจารณาค่ะ พูดถึงเสียงไร้สาย ของหมู่ที่ 7 ที่ว่าไม่ติด สืบทราบมาว่ารถไป
เกี่ยวสายไฟ เสียงไร้สายเลยดับ ไม่ติด ซ่อมให้แล้ว แต่เมื่อวานก็ไปซ่อม             
ให้อีก เพราะว่ารถไปเกี่ยวสายไฟอีกแล้ว  

ท่านอัมพร เรื่องถังประปา ก็ปรึกษากับท่านปลัดฯ แล้ว ก็จะ
ซ่อมแซมให้ค่ะ  

ท่านองอาจ เรื่องลูกรังสามสิบเที่ยว ให้ไปแล้วนะคะ ที่ท่านปลัดฯ 
บอกว่า จะให้ทุกหมู่ คือวนกันไป ไม่สามารถให้ได้พร้อมกันทุกหมู่ เพราะ
งบประมาณไม่พอ แต่จะมีที่ไม่ได้อยู่หมู่เดียว คือหมู่ที่ 2 ที่ยังไม่ได้ แต่ว่า            
ถ้าตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือ ก็จะปรึกษากับท่าน
ปลัดฯ อีกสักครั้ง ว่าจะพิจารณางบประมาณให้ได้หรือไม่ ถ้าได้ จะไป
ซ่อมแซมให้สำหรับหมู่ที่ เดือดร้อนจริง ๆ  ถนนใช้สัญจรไปมาไม่ได้เลย              
แต่ถ้าไม่มีงบประมาณ ก็เอาไว้เป็นปีงบประมาณ 2563 แล้วกันค่ะ            
ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผ่านไปทางนั้น นายกฯ เห็นว่ามืดจริง ๆ ค่ะ             
ถ้าคุยกันได้ว่า บ้านหลังนั้นยอมให้พ่วงไฟใช้ได้ ก็จะให้ช่างลงไปติดตั้ งไฟฟ้า
ส่องสว่างให้ตอนนี้เลย ส่วนไฟฟ้าในซอยตรงประปาดับ จะให้ช่างลงไปแก้ไข
ให้ค่ะ และสุดท้าย ขอน้ำสามวันสักหนึ่งเที่ยว เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะ 

ท่านไพสาร ขอลูกรังและถังน้ำ เรื่องถังน้ำ อบต.เตรียมที่จะ              
ดำเนินการแล้ว แต่ปรากฏว่าฝนตกลงมา กรมอุตุนิยมวิทยาฯ ประกาศเข้าสู่
ฤดูฝน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ค่ะ ส่วนเรื่องลูกรังตามที่ตอบ
ท่านองอาจไปนะคะ 

/ท่านสมชาย… 
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ท่านสมชาย เรื่องฐานรับท่อดูดน้ำที่ลงไปในสระน้ำ ดินไสลด์ ทำให้
ท่อมันเอียง เดี๋ยวจะให้ช่างลงไปดูว่าจะแก้ไขให้ได้อย่างไรนะคะ ส่วนไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ดับ แจ้งผู้รับจ้างให้มาแก้ไขแล้วค่ะ 

ท่านรจนา เสียงตามสายพัง อยากซ่อม เดี๋ยวจะให้ช่างลงไปแก้ไข
ให้ค่ะ ส่วนไฟฟ้าดับหลายจุด จะให้ช่างลงไปซ่อมให้เช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องไฟ
ประปาดับ ตอนนี้หมู่ที่ 20 อบต.ลงไปขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
ประปาให้ ปัญหามันอยู่ที่หม้อแปลงไฟใหญ่ใน ไฟมันไม่พอ ทำให้ไฟตก              
แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้ไปแจ้งการไฟฟ้าฯ ว่าไฟในหมู่บ้านมันไม่พอแล้ว              
ตกบ่อย นายกฯ เคยถามการไฟฟ้าฯ ว่า ปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไร            
เขาตอบว่า ให้หมู่บ้านทำประชาคมมาว่าจะเปลี่ยนหม้อแปลงไฟ เอารายชื่อ
ผู้ที่เข้าร่วมประชาคม มติที่ประชุมไปให้เขา ๆ ก็จะมาเปลี่ยนหม้อแปลง         
เพ่ิมไฟให้ใหม ่ส่วน อบต. มีหน้าที่เพียงทำหนังสือประสานให้เท่านั้น 

ท่านสีนวน ไฟฟ้ารายทางดับตั้งแต่หมู่ 14 ไป จะแจ้งช่างลงไปซ่อม
ให้ค่ะ ส่วนเรื่องเสียงไร้สายจะรับไว้พิจารณาค่ะ 

ท่านอภิชาต ขอดินลูกรังซ่อมแซมถนน เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์            
อยากได้เพิ่มอีก คุยกนัแล้วว่าปีหน้า ปีงบประมาณ 2563 จะพิจารณาให้ค่ะ 
ส่วนที่ดับหนึ่งต้น จดไว้แล้ว จะให้ผู้รับจ้างไปซ่อมให้ค่ะ 

ท่านอุ่น เสียงตามสายชำรุด ไม่ดัง พอจะมีงบประมาณซ่อมให้ได้
หรือไม่ เดี๋ยวจะให้ช่างลงไปดูให้ค่ะ 

ตอบครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ปิดประชุม   เวลา   13.15  น. 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
   
                                                    (ลงชื่อ)           ชนม์  เมฆขุนทด        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายชนม์  เมฆขุนทด ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

/(ลงชื่อ)...  
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 (ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายมงคล  พันทอง ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 

 
  (ลงชื่อ)            วินัย อาทร          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายวินัย อาทร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 


