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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

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

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง     
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
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 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาต  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ ์
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง    
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
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 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาต  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลำดับที่... 

 สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

นายละมัย  สินธน 
นางสีนวน  ผาวันดี               
นายมนัส  เนินคำภา 
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง  บุญลือ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล 

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

ละมัย  สินธน 
สีนวน  ผาวันดี               
มนัส  เนินคำภา 
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง  บุญลือ 
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายบุญทัน  บัวแสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1    ลาป่วย 
2. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลากิจ 
3. นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลากิจ 
4.นายสวง  เสือดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6    ลากิจ 
5. นายมงคล  พันทอง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19    ลากิจ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17 
18 

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์ เทียมพัฒน์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นส.ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาววรัญญา  เรียงมงคล 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
น.ส.หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นายอาทิตย์  พนมมา 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
นางสาวณฐัชยานันท์ โตยันต์ 

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์ เทียมพัฒน์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นิภาพร  แสงทอง 
วรัญญา  เรียงมงคล 
รัชดา  วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
อาทิตย์  พนมมา 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
ณัฐชยานันท์ โตยันต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.1  แจ้ งองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 25564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 

1.2 แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS  
ในรูปแบบ URL (ยูอาร์แอล) และคิวอาร์โค้ด เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                 
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS ในการตอบประเมินตามแบบ           
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (แบบ IIT) ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

1.3 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญรับโอน (ย้าย) นางสาว
นิภาพร แสงทอง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ               
รับโอน (ย้าย) เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2562 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ     
สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5  เมษายน 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 

 
รายงาน… 
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รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

ตามที ่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่า ไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ  
อ่านรายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้ งได้ส่ง
สำ เนารายงาน การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและ   
ตรวจทานแล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใดๆ ก็ให้ยกมือ
แจ้งในที่ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใด
จะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ เชิญท่านสุภินทร์ครับ 

 
นายสุภินทร์ พร้อมจิตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 8   และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภินทร์ พร้อมจิตร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8                 

ผมขอแก้ไข หน้าที่ 36 บรรทัดสุดท้าย ถ้อยคำที่ผมพูด จาก “ซอยประสงค์
จิต” แก้ไขเป็น “ซอยประสงค์อุทิศ” ครับ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขถ้อยคำใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
เลขานุการสภาฯ   โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ 
(ปลัดอบต.สระขวัญ)    
 
นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำ หน้าที่  36   

บรรทัดสุดท้าย จาก “ซอยประสงค์จิต” แก้ไขเป็น “ซอยประสงค์อุทิศ”              
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข
ถ้อยคำ หน้าที่ 36  บรรทัดสุดท้าย จาก “ซอยประสงค์จิต” แก้ไขเป็น 
“ซอยประสงค์อุทิศ”               

 
นายวินัย...   



5 
 
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 สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2562               
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถ้าม  

    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
         -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

        5.1 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12 โครงการ ดังนี้ 

5.1.1 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 487,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 497,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ ละครชัย ไปบ้านนายสุรพล              
ศรศรี ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางช้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ .ศ .2561 - 2564) เพิ่ ม เติมและเปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  3              
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 
 

นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

       นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ            
ปลัด อบต.สระขวัญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)      ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    ข้อ 87 “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า
ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ 
กรณีดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม          
ณ  วันที่  1  ตุลาคมของปี งบประมาณนั้น  ให้ ขอความเห็นชอบจาก         
สภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

   (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงนิสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่  13 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ครับ 

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 256๑ มีจำนวน ๒๖,๒๒๘,๗๙๕.๓๕ 
บาท  

(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 13 พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน 5,974,630.- บาท 
 (๓) หักเงินสะสมที่ อนุมั ติแล้ วแต่ยั งไม่ ได้ดำเนินการ จำนวน                   

14,295,800.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  13 พฤษภาคม 

๒๕๖๒ จำนวน 5,574,808.- บาท 
 
 

เนื่องจาก… 
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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 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินสะสมที่ สามารถนำไปบริหารได้  จำนวน 
5,574,808.- บาท และต้องกันเงินสะสมไว้เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ 
จำนวน 12 ,658 ,750.- บาท ด้ วยเหตุ ดั งกล่ าวทำให้ มี เงินสะสม                
ไม่เพียงพอที่จะนำไปบริหารได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ          
ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมครับ 

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 

- 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  

 
- หักจ่าย... 
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- หักจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 
480,000.- บาท 

- หักเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ าย               
อยู่ระหว่างข้ันตอนดำเนินการ จำนวน 2,239,600.- บาท 

ดังนั้น คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหาร
ได้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จำนวน 12,470,686.63.- บาทครับ 

สำหรับวาระข้อ 5.1.1 นี้ เป็นการขอความเห็นชอบ อนุมัติ               
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 487,900.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 497,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1 เส้นบ้านนายสมศักดิ์  ละครชัย ไปบ้าน             
นายสุรพล ศรศรี ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางช้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3              
หน้าที่  18 ลำดับที่  1 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่  อบต. กำหนด               
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุก
ท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทาง
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ 
ละครชัย ไปบ้านนายสุรพล ศรศรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบัญชี             
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ซึ่งได้ส่งให้           
ทุกท่ านไปแล้ว ส่ วนโอนลด เป็นการในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป           
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน 
จำนวน 7 อัตรา และหรือที่มีตำแหน่ งเพ่ิมเติม  งบประมาณอนุมัติ  
2,427,516.- บาท งบประมาณก่อนโอน 661,916.- บาท จำนวนเงิน           
ที่โอนลด 70,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 591,916.- บาท              

 
เป็นการ... 
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เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืนครับ  ซึ่งการ              
โอนลดในแผนงานนี้ เป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน            
7 โครงการ คือ วาระข้อ 5.1 .1 ข้อ 5.1.2 ข้อ 5.1 .3 ข้อ 5.1 .4              
ข้อ 5.1.5 ข้อ 5.1.6 และข้อ 5.1.7 ครับ 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 487,900.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 497,900.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1     
เส้นบ้านนายสมศักดิ์ ละครชัย ไปบ้านนายสุรพล ศรศรี ขนาดความกว้าง 5 
เมตร ยาว 171 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางช้างละ 
0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และ
เห ็นชอบจ่าย เง ินท ุนสำรองเง ินสะสมจำนวน 487 ,900 .- บาท            
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 497 ,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสร ิม เหล ็ก  หมู ่ที ่ 1  เส ้นบ ้านนายสมศักดิ ์             
ละครชัย ไปบ้านนายสุรพล ศรศรี ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางช้างละ 0.50 เมตร  

 
5.1.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย

เงินทุนสำรอง... 
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เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 205,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 215,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นประปาหินหน่อ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3 

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 205,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้น 
ประปาหินหน่อ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่  3 หน้าที่  18 ลำดับที่  3  รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่  อบต. 
กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร       
ไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 1 เส้น ประปาหินหน่อ (ต่อจากเส้นเดิม) ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบาย
ไปในวาระท่ีแล้วครับ 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 205,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1           
เส้น ประปาหินหน่อ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร              
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 205 ,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นประปาหินหน่อ (ต่อจาก           
เส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร               
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

5.1.3 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  3 เส้นบ้านนายบรรจง มฤกูล (ต่อจากเส้นเดิม)            
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ .ศ .2 5 6 1  - 2 5 6 4 ) เพิ่ ม เติ ม แ ละ เป ลี่ ย น แ ป ล ง ค รั้ งที่  3              
หน้าที่ 20 ลำดับที่ 12 

 
นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.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  3            
เส้นบ้านนายบรรจง มฤกูล (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร          
ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 12 รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้เป็น
การโอนงบประมาณมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่ องจากไม่ ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  เส้นบ้านนายบรรจง มฤกูล (ต่อจากเส้นเดิม) 
ส่วนโอนลดตามท่ีได้แจ้งไปแล้วครับ 

 
นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้า ง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุน          
สำรองเงินสะสมจำนวน 489 ,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3  เส้นบ้านนายบรรจง มฤกูล (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง             
4 เมตร  ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง             
ข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489 ,800.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3  เส้นบ้านนายบรรจง มฤกูล             
(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง  4 เมตร  ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

5.1.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภท รายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  5 เส้นจากบ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่  4           
(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3              
หน้าที่ 20 ลำดับที่ 16 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญทา่นปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน             

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 

จำนวน... 
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จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจาก
บ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง         
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 16 รายละเอียด
เป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบ
สรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอน
ครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 
(ต่อจากเส้นเดิม) ส่วนโอนลดตามท่ีได้แจ้งไปในวาระท่ี 5.1.1 ครับ 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,800.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5   
เส้นจากบ้ านหนองไผ่ ไปบ้ านทุ่ งพลวง หมู่ ที่  4  (ต่ อจากเส้น เดิม )             
ขนาดความกว้าง  4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม         
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

ประเภท... 
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ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านหนองไผ่ไปบ้านทุ่ง
พลวง หมู่ที่ 4 (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

5.1.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 143,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 153,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางวันเพ็ญ พรมพิลา ขนาดความกว้าง            
4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 20 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 143,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 153 ,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน
นางวันเพ็ญ พรมพิลา ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
 

หน้าที่... 
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หน้าที่ 21 ลำดับที่ 20 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด             
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่            
ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้ เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางวันเพ็ญ พรมพิลา ส่วนโอนลดตามที่ได้แจ้งไปใน           
วาระท่ี 5.1.1 ครับ 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 143,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 153,800.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5   
ซอยบ้ านนางวัน เพ็ญ  พรม พิลา ขนาดความกว้ าง 4  เมตร ยาว             
68 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร              
โปรดยกมอืครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 143 ,800.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 153 ,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางวันเพ็ญ พรมพิลา 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 
5.1.6 ขอความ…. 
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5.1.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 21 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผน งาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่  6            
เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 21 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. 
กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้ เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 6 เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบาย        
ไปในวาระท่ี 5.1.1 ครับ 

นายวินัย… 
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นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,800.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6            
เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ แซ่อ้ึง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร                
โปรดยกมือครับ 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489 ,800.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นตรงข้ามบ้านกำนันสมบัติ          
แซ่ อ้ึง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร            
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

5.1.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 390,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ ซอยเอ้ือมิตร (ต่อจากจุดเดิม)  

ขนาดความ… 
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ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต             
เสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
หน้าที่ 22 ลำดับที่ 29 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 390,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 400,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11             
บ้านโคกสำราญ ซอยเอ้ือมิตร (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 145 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 
6 ท่อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้าที่ 22 ลำดับที่ 29 รายละเอียดเป็นไปตาม
แบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป         
ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภั ย         
และป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณถนน การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ 
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  11             
บ้านโคกสำราญ ซอยเอ้ือมิตร (ต่อจากจุดเดิม) และวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนโอนลดตามทีไ่ดอ้ธิบายไปในวาระที่ 5.1.1 ครับ 
 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
 

ในแผนงาน... 
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ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 390,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 400,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11             
บ้านโคกสำราญ ซอยเอ้ือมิตร (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 145 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 
6 ท่อน โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 390 ,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 400 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ ซอยเอ้ือมิตร 
(ต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน 

5.1.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 488,200.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 498,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านวังตีอก ยาว 570 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 34 

นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 488,200.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 498 ,200.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านวังตีอก ยาว 570 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 
- 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 34 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ
ขออนุมัติ เนื่องจากบริเวณถนนเส้นดังกล่าว น้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชน
สัญจรไปมาไม่สะดวก การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านวังตีอก ยาว 
570 เมตร ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติจำนวน 1,800,000.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอนจำนวน 1,350,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนจำนวน 50,000.- 
บาท งบประมาณหลังโอน จำนวน 1,300,000.- บาท ซึ่งการโอนลด              
ในแผนงานนี้  เป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้ กับรายการอ่ืน จำนวน            
5 โครงการ คือ วาระข้อ 5.1.8 ข้อ 5.1.9 ข้อ 5.1.10 ข้อ 5.1.11 และ
ข้อ 5.1.12 ครับ 
 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 488,200.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 498,200.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก             
หมู่ที่ 13 บ้านวังตีอก ยาว 570 เมตร โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 488 ,200.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 498 ,200.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ           
วางท่อระบายน้ ำคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  13 บ้ านวังตีอก ยาว                
570 เมตร 

5.1.9 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 17 บ้านเนินสะอาด เส้นคลองคันฉอกลาง (ต่อจาก           
เส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ .ศ .2561 - 2564) เพิ่ ม เติมและเปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  3              
หน้าที่ 26 ลำดับที่ 53 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ.์..   
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นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  17               
บ้านเนินสะอาด เส้นคลองคันฉอกลาง(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง           
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 53รายละเอียด
เป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบ
สรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอน
ครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ ไว้  จำเป็ นต้ องโอน เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า โครงการก่อสร้าง               
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด เส้นคลองคันฉอกลาง
(ต่อจากเส้นเดิม) ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายไปในวาระที่แล้วครับ 
 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499,800.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17               
บ้านเนินสะอาด เส้นคลองคันฉอกลาง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง           
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489 ,800.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด เส้นคลอง             
คันฉอกลาง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 
5.1.10 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6  นิ้ ว  กรุท่อ PVC ชั้น  13.5 ลึก  100 เมตร  พร้อมติดตั้ ง                
ถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่  19 บ้านหนองโสน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 57 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
 

จำนวน... 
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จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้น 
13.5 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 19 
บ้านหนองโสน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 57 รายละเอียด
เป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบ
สรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร การโอน
ครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้ งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่  19 บ้านหนองโสน                
ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายไปในวาระที่แล้วครับ 
 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC 
ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ               
หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน 

5.1.11... 
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5.1.11 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็น รายการใหม่             
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน       
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 48,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 58,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ            
ห มู่ ที่  1 9  เส้ น ท างจ ากบ้ าน ห น อ งโสน ไป กลุ่ ม สี่ แ ส น  ข น าด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. จำนวน 18 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 64 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงา น                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 48 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้ น 58 ,000.- บาท             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 19 เส้นทางจากบ้านหนอง
โสนไปกลุ่มสี่แสน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. จำนวน 18 ท่อน           
พร้อมกำแพงปากท่อ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  3 หน้าที่  28 ลำดับที่  64
รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ
ขออนุมัติ เนื่องจากบริเวณถนนเส้นดังกล่าว น้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชน
สัญจรไปมาไม่สะดวก การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น          
ค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่  19 เส้นทางจากบ้านหนองโสนไป          
กลุ่มสี่แสน  ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายไปในวาระที่แล้วครับ 

นายวินัย... 
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นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 48,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 58 ,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 19 เส้นทางจาก         
บ้านหนองโสนไปกลุ่มสี่แสน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. จำนวน        
18 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 48 ,000.- บาท   
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 58,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่  19 เส้นทางจากบ้านหนองโสนไปกลุ่มสี่แสน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. จำนวน 18 ท่อน  พร้อมกำแพงปากท่อ 

 
5.1.12 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั้ งจ่ าย เป็นรายการใหม่                 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้ ง                
ถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่  20 บ้านคลองอ่าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3  หน้าที่ 28 ลำดับที่ 65 

นายวินัย... 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC          
ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้ งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ           
หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 หน้าที่  28 ลำดับที่  65
รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ
ขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร การโอนครั้ งนี้ เป็นการโอนงบประมาณ  มาตั้ งจ่ ายเป็น              
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น          
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ           
หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายไปในวาระที่แล้วครับ 
 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC          
ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ           
หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ร ะ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ         
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร 
พร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง 

 
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินภายใน        

เขตนิคมสหกรณ์ ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหาร
จัดการนิคมสหกรณ์  พ.ศ. 2561 “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นข้างวัดบ้านทุ่งพลวง ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร” บางส่วนที่เข้ามาภายในเขตวัดทุ่งพลวง  

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ   ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ (แก้ไข              
ปลัด อบต.สระขวัญ  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)  
(เลขานุการสภาฯ)  มาตรา 15 วรรคแรก “หามมิใหผูใดเข้าไปหาประโยชน ยึดถือ

ครอบครอง ปลูกสร้าง กอสร้าง  แผวถาง เผาปา หรือทำดวยประการใด ๆ 
อันเป็นการทำลายหรือทำใหเสื่อมสภาพที่ดินหรือทำใหเปนอันตราย        
แกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เวนแต่ไดรับอนุญาต   
จากอธิบดี 

ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการ            
นิคมสหกรณ ์พ.ศ.2561   

     ข้อ 32 “ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล หรือบุคคลใด 
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์หรือกระทำการอ่ืนใดภายในพ้ืนที่         
นิคมสหกรณ์ เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่ งวัตถุประสงค์ ใดให้ ยื่นค ำขอต่อ
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์
จังหวัด เพ่ือนำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาคำขออนุญาต 

การขออนุญาต… 
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การขออนุญาตตามวรรคแรกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพการเกษตร และอ่ืน ๆ 

ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
(1) นิติบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(2) นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น

หุ้นส่วนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 (3) บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุ         

นิติภาวะ 
ในกรณี ดั งต่อไปนี้ ไม่อยู่ภ ายใต้บั งคับของวรรคสาม  ได้แก่             

การขออนุญาตสร้างวัด สำนักสงฆ์ หรือสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรมการศาสนา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับยื่นคำขอตามความ        
ในวรรคแรก โดยผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องมิใช่พระหรือนักบวชตามแต่ละ
ศาสนา และต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย” 

สำหรับวาระนี้  สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่  4 เส้นข้างวัดบ้านทุ่งพลวง ขนาดความกว้าง 4 เมตร           
ยาว 220 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่  1 หน้าที่  28 ลำดับที่ 65 ซึ่งสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ
โครงการฯ ดังกล่าว ในสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561       
เมื่อวันพุธที่  1  สิงหาคม 2561 และได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบฯ แล้ว แต่เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นข้างวัดบ้านทุ่งพลวง
ดังกล่าว บางส่วนของถนนคอนกรีตอยู่ในบริเวณเขตพ้ืนที่ของวัดทุ่งพลวง 
โดยปรากฏว่าวัดทุ่ งพลวงตั้ งอยู่ ใน เขตที่ ดินนิคมสหกรณ์  ซึ่ งอธิบดี          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุญาตให้สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด ใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเพ่ือสร้างวัดทุ่งพลวง จำนวนพ้ืนที่ประมาณ ๓๐ ไร่  ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กส ๑๑๐๘/๗๖๔๔ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๔ 
ดังนั้น การจะดำเนินการเทคอนกรีตถนนเส้นดังกล่าวต้องขออนุญาต        
นิคมสหกรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ในการยื่นคำขออนุญาตใช้
ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ สำหรับส่วนของถนนที่ เข้ามาในเขต               

 
วัดทุ่งพลวง... 
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วัดทุ่งพลวง สำหรับส่วนที่จะขออนุญาตใช้อยู่ที่ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 80 เมตร เหตุผลที่เป็นขนาดกว้าง 5 เมตร เนื่องจากรวม           
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรครับ หากสภาฯ เห็นชอบให้ยื่นคำขออนุญาต
ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ดังกล่าว อบต.สระขวัญ จะดำเนินการ          
ขออนุญาตใช้ที่ดินต่อผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ตามขั้นตอนระเบียบ
กฎหมายต่อไปครับ 

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

อนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ว่าด้วย การบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 “โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นข้างวัดบ้านทุ่งพลวง ขนาดความกว้าง           
4 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร” 
บางส่วนที่เข้ามาภายในเขตพ้ืนที่ของวัดทุ่งพลวง 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ยื่น          
คำขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ ตามระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์ว่าด้วย การบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 “โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นข้างวัดบ้านทุ่งพลวง ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร” บางส่วนที่เข้ามาภายในเขตพ้ืนที่ของวัดทุ่งพลวง 

 
นายวินัย อาทร   เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระการประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ประธานสภาฯ   วาระตกหล่น จำนวนสองวาระ ดังนี้ 

ข้อ 5.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .25 62  ม าตั ้งจ ่าย เป ็น รายการ ใหม ่           
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่าย  ค ่าที ่ด ิน และสิ ่งก่อสร้า ง  ประเภ ทรายจ่าย  ค ่าก ่อสร้า ง              
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  465,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั ้งสิ ้น  475,000.- บาท เพื ่อจ่าย เป็นค่าก่อสร้างพร้อม    
ต ิด ตั ้ง ไฟ ส ่อ ง ส ว ่า ง แ บ บ พ ล ัง ง าน แ ส งอ าท ิต ย ์ ห มู ่ที ่  1 8  บ ้า น              
คลองมะละกอใต้ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 475,000.- บาท 

และข้อ 5.4… 
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และข้อ 5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน             
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  16 บ้าน         
คลองจานน้อย 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)              
ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุม            
สภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น” ดังนั้น ผมจึงขอ 
มติที่ประชุม หากเห็นชอบให้บรรจุญัตติในเรื่องดังกล่าวเป็น ข้อ 5.3 และ 
ข้อ 5.4 เข้าวาระการประชุมในวันนี้ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
35 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุ 
ญัตติเพ่ิมเติมเข้าวาระการประชุมเป็นข้อ 5.3 และ ข้อ 5.4  

       
5.3 ขอความ เห็นชอบอนุมัต ิโอนงบประมาณ รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ .2562 มาตั ้งจ ่าย เป็นรายการใหม่           
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่าย ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้า ง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง              
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  465,000.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวนทั้งสิ้น 475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อม    
ต ิดตั ้ง ไฟส่อ งสว่า งแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ห มู ่ที ่ 1 8  บ ้าน              
คลองมะละกอใต้ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 475,000.- บาท 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี               
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
(เลขานุการสภาฯ)           ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 

ประเภท... 
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ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  465 ,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
พร้อมติดตั้ งไฟส่องสว่างแบบพลั งงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  18 บ้ าน              
คลองมะละกอใต้ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 475,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ตามท่ีได้ส่งเอกสารล่วงหน้าให้ทุกท่านแล้ว ดังนี้  

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

โดยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดจ้างมา
ไม่เกินสองปีงบประมาณ เหตุผลในการดำเน ินการ เนื ่องจากถนน         
หลายสายในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชน          
ที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสาย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพ
ที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็น
จะต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม ๑0,000.- 
บาท ซึ่ งการโอนครั้งนี้ เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น          
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้ งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  18           
บ้านคลองมะละกอใต้  ส่วนโอนลด เป็นการในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน 
จำนวน 7 อัตรา และหรือที่มีตำแหน่ งเพ่ิมเติม  งบประมาณอนุมัติ  
2,427,516.- บาท งบประมาณก่อนโอน 591,916.- บาท จำนวนเงิน        
ที่โอนลด 10,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 581,916.- บาท 
เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่นครับ      

 
 
         

นายวินัย.... 
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นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้าง              
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  465 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั ้งสิ ้น  475 ,000 .- บาท เพื ่อจ ่าย เป ็นค่าก ่อสร้างพร้อม    
ต ิด ตั ้ง ไฟ ส ่อ งส ว ่า งแ บ บ พ ล ัง ง าน แ ส งอ าท ิต ย ์ ห มู ่ที ่ 1 8  บ ้า น              
คลองมะละกอใต้ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 475,000.- บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง              
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  465 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั ้งสิ ้น  475 ,000.- บาท เพื ่อจ ่าย เป ็นค่าก ่อสร ้างพร ้อม    
ต ิด ตั ้ง ไฟ ส ่อ งส ว ่า งแ บ บ พ ล ัง ง าน แ ส งอ าท ิต ย ์ ห มู ่ที ่ 1 8  บ ้า น              
คลองมะละกอใต้ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 475,000.- บาท 
 

5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย              
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 16 บ้าน 
คลองจานน้อย 
 

นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี               
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
(เลขานุการสภาฯ)   ชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  

ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย           
หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 34 
ลำดับที่ 3 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

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

-เครื่องส่ งระบบ UHF/FM ชนิ ดตั้ งประจํ าที่ 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  

          - เป็นชุดควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
 
 

- ควบคุม… 
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     - ควบคุมสถานีเครื่องรับแบบเปิดทั้งหมด (All Zone) 
และสามารถรองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม  
ด้วยรีโมทคอนโทรล  

- สามารถควบคุมเลือกเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง 
เช่น วิทยุ FM , เครื่องเล่น USB MP๓ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต่อกับช่องจ่ายไฟ
ด้านหลังเครื่องโดยควบคุมผ่านปุ่มกดหน้าเครื่องได้  

- 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  
- พร้อมขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอกานไมค์ได้ 

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  
          - สามารถรับสัญญาณวิทยุFM ได ้ 
          - สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้

๘. ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

- สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Stake 
หรือดีกว่า  

- สายนำสัญญาณชนิด ๘ DFB หรือดีกว่า ความยาว                
ไม่น้อยกว่า 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%  

          - สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได ้ 
      - สามารถปรับเพิ่มและลดระดับความดังเสียงของภาครับ
แต่ละจุด ได้ที่สถานีส่งและตัวภาครับโดยตรง  

- ภาคขยายภายในเครื่องมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒ x ๕๐ 
วัตต์ RMS   

          - กินกระแสไฟขณะ Stand by ไม ่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
ทีข่อโอนเพ่ิม  10,000.- บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ื อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  16 บ้ าน           
คลองจานน้อย ส่ วน โอนลด เป็ นการในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป          
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน 
จำนวน 7 อัตรา และหรือที่มีตำแหน่ งเพ่ิมเติม  งบประมาณอนุมัติ  
2,427,516.- บาท งบประมาณก่อนโอน 581,916.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 10,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 571,916.- บาท 
เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่นครับ      
     

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

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ                
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย           
หมูท่ี่ 16 บ้านคลองจานน้อย โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ                
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  
 

ไฟฟ้าและ… 
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ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย           
หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่ านรองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ แทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนีคุ้ยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม 

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านอภิชาตครับ 
 

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

สภาฯ หมู่ที่ 17 ก่อนอื่นขอขอบคุณสภาฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด เส้นคลอง             
คันฉอกลางครับ ตอนนี้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ได้ติดตั้งทั่วตำบลสระขวัญ สำหรับ            
หมู่ที่  17  ไฟฟ้าโซล่ าเซลล์ยั งไม่ เพียงพอ ขาดอยู่ประมาณ  6  ต้น              
หากมีงบประมาณ ฝากฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ             
ส.อบต.หมู่ที่ 9   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

อยากสอบถามฝ่ายบริหารว่า สำหรับหมู่ 9 เสียงไร้สาย ได้มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหรือไม่ครับ และหากมีจะได้รับการพิจารณาหรือ         
ไม่ครับ อีกเรื่อง แจ้งเรื่องไฟฟ้าดับ ผมพูดจนไม่อยากจะพูดแล้ว ช่วงนี้ช่าง
ได้ดำเนินการทำหรือเปล่าครับ ตอนนี้เป็นแปดจุดแล้ว ช่วงทางโค้งเสียอยู่
สองสามหลอด นอกนั้นดับหมด ฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลและเร่งช่าง
ดำเนินการด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นางสีนวน ผาวันดี  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ 
 

หมู่ที่ 18… 
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หมู่ที่ 18 เรื่องไฟฟ้าดับ ตรงสะพานสวนนก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ฝนตก  
หม้อแผงที่ควบคุมไฟที่สะพานสวนนกมันระเบิด สองสามคืนแล้วที่ดับ ฝาก
ฝ่ายบริหารแจ้งช่างไปดูให้ด้วย และอีกจุด ไฟรายทางที่ อบต.ไปติดตั้งให้          
ปากทางแยก รอบคลองมะละกอ ดับตลอดสาย และอยากสอบถามเรื่อง
ถนนแอสฟัสติก ซอยบ้านผู้ช่วย เชื่อมหมู่ที่ 14 จะได้รับการดำเนินการ
เมื่อไรคะ และสุดท้ายลมพัดบ้านพัง พอดีเปิดดูในไลน์ เห็นลงไปดำเนินการ
แล้ว ขอขอบคุณมากค่ะ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 16   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่  16 ดิฉันมี เรื่องที่จะแจ้ง เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างดับ เส้นทางหลัก 
ถนนลาดยาง ดับ 6 หลอด ซอยวัดดับ 3 หลอด และทางเข้าวัดดับ 1 
หลอด ฝากช่างช่วยแก้ไขด้วยค่ะ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นางอัมพร  พนมสัย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 14   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอัมพร  พนมสัย สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 14 ขอขอบคุณสำหรับเสียงไร้สายที่นำไปลงให้ อยากทราบว่าที่นำไป
ลงให้ 5 จุดนี้  ถ้าไม่พอ อยากเพ่ิมจุด ต้องใช้งบประมาณจุดละเท่าไร 
เพราะว่าหมู่ของดิฉัน มี  310 กว่าหลังคาเรือนอยากจะขอเพ่ิมจุด           
เรื่องที่สองไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านประมาณ 3 จุด วันที่ฝนตก       
ลมแรง น่าจะเป็นเพราะฟ้าลง และอีก 2 จุด ที่ยังไปดำเนินการให้ไม่เสร็จ 
สุดท้าย ถังภัยแล้ง ชาวบ้านถามว่า จะได้รับหรือไม่ แล้วจะได้เมื่อไร           
ขอคำตอบด้วยค่ะ จะได้ไปตอบชาวบ้านได้ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 8 เรื่องเสียงตามสาย ตอนนี้ใช้ไม่ได้หลายเดือนแล้ว มีปัญหาเยอะ 
ฝากช่างไปแก้ไขให้ด้วย เรื่องที่สอง หมู่ 8 ได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เรื่องเสียงไร้สายไว้ จะดำเนินการให้ได้หรือไม่ครับหมู่ผมมีหลายคุ้ม เวลาจะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ให้ชาวบ้านได้รับทราบ ลำบากมาก ฝากด้วยครับ 
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เรื่องที่สาม ถนนลูกรัง ตอนนี้หน้าฝนแล้ว เส้นหมู่ 8 เชื่อมไป หมู่ที่ 20  
เป็นหลุมเยอะมาก ถ้ามีโครงการซ่อมแซม ฝากพิจารณาด้วยครับ เรื่องที่สี่ 
ถนนทางหลวงชนบท เลยวัดน้ำซับลงไป ตรงทางโค้ง ฝนตกน้ำท่วมขัง 
ประมาณครึ่งเลนส์ได้ กลัวเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา ฝาก อบต.ช่วยแจ้ง
ทางหลวงชนบทให้ด้วยหรือถ้ามีวิธีการแก้ไข ก็ช่วยดำเนินการด้วยครับ  
และสุดท้าย ถนนทรุด กลุ่มนครคลองปูน ทางหลวงชนบทเช่นเดียวกัน             
ตรงบล็อกคอนเวิร์ส ทรุดไปเยอะมาก เกือบถึงเส้นขาว ก็กลัวเป็นอันตราย
แก่รถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมา ช่วยแก้ไขด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านแก่นครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายแก่น  เนื่องทะบาล  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 21   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายแก่น  เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 21 ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าดับ เส้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
น้ำซับ ไปถึงบ้านเนินไพบูลย์ ดับตลอดสาย ติดอยู่ประมาณสองหลอด             
ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ฝากช่างไปแก้ไขด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่  19  ผมมี เรื่องที่ จะแจ้งสองเรื่อง เรื ่อ งแรกไฟฟ ้าโซล ่า เซลล ์           
สายโคกอีแซว จะติดตั้งเมื่อไร เรื่องที่สอง ที่ดินที่จะดำเนินการทำประปา 
เวลานี้ เจ้าของที่ได้สละสิทธิครอบครองแล้ว สปก.ดำเนินการคัดชื่ อออก           
ก็เห ็นใจชาวบ ้านครับ ไม ่รู ้ข ้อกฎหมายเป ็นยังไง ชาวบ ้านก็ถามว่า         
เมื่อสละไปแล้ว หากขุดเจาะลงไป ไม่เจอน้ำ จะทำยังไง เอาคืนได้ไหม 
หรืออย่างไรครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านกฤษฎาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 7   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 7 ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่เพ่ิงนำไปติดตั้งให้ 14 ต้นเมื่อวานนี้ ปรากฏว่า 
ไฟไม่ติดอยู่สองจุด เมื่อเช้ามีชาวบ้านมาแจ้ง ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านหนึ่งจุด  
 

และอีกหนึ่งจุด... 
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และอีกหนึ่งจุดตรงหน้าบ้านนายชิต คำแดง เรื่องที่สอง ผมอยากฝากเรื่อง
เสียงไร้สายที่ หลายหมู่ อยากได้  หมู่ ผมติดตั้ งมาประมาณ ปีหนึ่ งได้            
เพ่ิงประกาศได้ครั้งเดียว พังไปแล้ว ไม่รู้จะซ่อมยังไง ฝากไว้ด้วยครับ เรื่องที่
สาม รถกระเช้า ไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จหรือยัง ตอนนี้ไฟดับหลายจุด น่าจะ
เกือบทั้งหมู่บ้าน สุดท้าย ที่นายกฯ แจ้งว่า ให้โทรหาเจ้าหน้าที่โดยตรง         
ทั้งรถกระเช้าไฟฟ้า รถน้ำ ผมโทรแล้วครับ แต่ไม่มีใครรับสาย วันนั้นหมู่บ้าน
ผมไฟไหม้ ผมโทรหาเจ้าหน้าที่รถน้ำ แต่ไม่รับสายผมเลย ก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์
ใช้ได้ไหม ช่วยเช็คให้หน่อย ชาวบ้านเดือดร้อน ช่วยรับสายหน่อย ส่วนจะ
แก้ได้หรือไม่ได้ คอ่ยว่ากันอีกที ขอบคุณครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นางรจนา  กรองทรัพย์  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 20   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่  20 เรื่องอุทิศที่ดิน ที่จะเจาะน้ำบาดาล ตอนนี้  เจ้าของที่ ได้ไป
ดำเนินการสละสิทธิ์ที่ สปก.เรียบร้อยแล้ว ขาดแต่คู่สมรสที่ สปก.ให้นำ       
ไปดำเนินการด้วย แล้ว สปก.ให้นำเอกสารตัวจริงไปค่ะ ไม่ใช่สำเนา        
เมื่อวานก็ไปคู่กับหมู่  19 แต่ไม่ได้เอา สปก.ตัวจริงไป เจ้าหน้าที่ก็ให้           
กลับมาเอา ตอนนี้หมู่ 20 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขาดแต่คู่สมรสไปเซ็น วันนี้
ก็จะพาไปเซ็นค่ะ แล้วอีกเรื่อง ไฟฟ้าดับ บางทีเจ้าหน้าที่ออกไปทำ ก็ยัง          
ไม่เสร็จ เหมือนต้องไปคุม ไปชี้จุดให้ว่าต้นไหนบ้าง บางทีถ้าบอกว่า ตรงนั้น
สองจุด ตรงนี้สามจุด เจ้าหน้าที่ไปไม่เจอ เขาก็ไม่ทำให้ เพราะไม่รู้ว่าต้นไหน 
ก็อยากฝากผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกให้ลงไปดูด้วย ไปดูกับเจ้าหน้าที่ ชี้จุดให้
ว่าต้นไหน  และฝากถึงช่างไฟฟ้าที่ไปทำด้วย เวลาทำก็ทำให้ครบทุกจุด 
ไม่ใช่ดับเจ็ดจุด วันนี้ทำแค่สามจุด เดี๋ยวค่อยกลับมาทำ ก็ไม่ได้ทำหรอกค่ะ 
ปล่อยไปอีก ฝากไว้ด้วยค่ะ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 11 ถนนลูกรังเส้นขา้งปศุสัตว์ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านสัญจรไป
มาลำบาก ปีที่แล้วชาวบ้านอนุเคราะห์ให้ดินลูกรัง 12 เที่ยว ก็พอสัญจรไป
มาได้  ปีนี้มีผู้ ใจดีให้  1 เที่ยว ผมหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจาก             
ฝ่ายบริหาร หากมีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านบุญเรืองครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 12   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญเรือง  ศรีโสภา สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 12 ถนนซอยหลังวัด ที่อำเภอมาช่วยทำ ถนนยังไม่เต็มสาย ขาดอยู่
ประมาณ 120 - 150 เมตร ผมอยากให้ อบต.ไปเสริมถนนให้ได้ไหมครับ 
ส่วนประปาของหมู่ที่ 12 ที่ว่าจะไปทำ ก็ยังรออยู่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านประเสริฐครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายประเสริฐ ลาโงน  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 11   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายประเสริฐ ลาโงน สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 11 ผมอยากสอบถามเรื่องถนนดินของหมู่ 11 ผมเห็นว่ามีอยู่ในแผน
แล้วปี 2562 แต่ไม่เห็นพูดถึงสักที ฝากช่วยพิจารณาด้วยครับ อีกเรื่อง
ไฟฟ้าดับ ผมเขียนคำร้องมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์  มีประมาณ 5 - 6 จุด             
แต่ไม่เห็นไปซ่อมให้สักที ฝากแก้ไขด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสุทินครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายสุทิน กงไกรลาศ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 15   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 15 ความเดือดร้อนของหมู่ 15 หมู่นี้แยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ  มีอยู่กลุ่ม
หนึ่ ง กลุ่มคลองอาราง อยู่ห่ างจากกลุ่มใหญ่ประมาณ 4 กิ โลเมตร    
น้ำประปาไม่พอใช้ ผมขอเสนอขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังประปา
แบบถ้วยแชมเปญของหมู่ 15 ฝากบริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสมชายครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่  4 ผมมีปัญหาเรื่องน้ำ ถังประปากลุ่มของผู้ช่วยชาญ แก่งศิล า            
คือ ประปาไปตั้ งไว้ที่บ่อบาดาลเลย ผมเกรงว่าความลึกบ่อบาดาล  
 

มันจะไม่ได.้.. 
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มันจะไม่ได้ พอเปิดใช้น้ำไป มันใช้ปั่นขึ้นแค่ประมาณชั่วโมงเดียว น้ำแห้ง
แล้วครับ ตอนไปสำรวจน้ำมันเยอะ แต่กลัวความลึกของมันไม่ได้ครับ เลย
อยากเจ้าหน้าที่ให้ลงไปสำรวจให้หน่อยครับว่า มันพอจะมีทางแก้ไข ไหม
ครับ เพราะว่า ในปีนี้มันแล้ง น้ำไม่พอใช้ ลงไปตรวจสอบให้ด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านแฉล้มครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 3 ผมมีเรื่องอยากสอบถาม เรื่องกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าโซล่าเซลล์          
ที่อนุมัติไปนานแล้ว จะดำเนินการให้ได้เมื่อไรครับ และไฟฟ้าส่องสว่าง                 
ที่ว่าอุดหนุนไฟฟ้า เส้นนอก แก่งสีเสียด - โคกนกขุนทอง ไปถึงไหนแล้ว            
จะดำเนินการให้ได้เม่ือไร ขอบคุณครับ 

 
นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี   
ประธานสภาฯ   ผมขอเชิญท่านปลัดฯ ได้ตอบที่ท่ านสมาชิกสภาฯได้ เสนอหรือ  

สอบถามมา เชิญครับ 
 

นายสุพงษ ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอตอบเรื่องท่ีสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามหรือ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  เสนอมา ดังนี้ครับ 
(เลขานุการสภาฯ)   ท่านอภิชาต เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ตอนนี้  อบต.สระขวัญ                

เพ่ิงประกาศอีบิดดิ้งไป ประมาณเกือบสามล้านบาท ช่วงนี้คงไม่มีแล้ว ที่ทำ
ได้เฉพาะหมู่ที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้ามาเท่านั้น เช่น หมู่ 6,7,12, 
14,18  เป็นต้น ที่เราดำเนินการไปแล้วประมาณสามสี่หมู่ ยังเหลืออยู่
ประมาณสองสามหมู่ ซึ่งไม่มีหมู่ 17 นะครับ สำหรับที่ อบต.ทำแผนภาพ
รวมทั้งตำบลไว้ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว หมดแล้วนะ
ครับ ดังนั้น หมู่ของท่านอภิชาต หากต้องการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ท่านจะต้อง
ไปดำเนินการเพิ่มเติมแผนก่อนครับ  

  ท่านอุ่น เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า ตอนนี้ต้องขออภัยนะครับ เนื่องจาก
รถเพ่ิงซ่อมเสร็จ และติดงานจิตอาสาซึ่งหลายหน่วยงานมาขอความร่วมมือ 
นำรถไปใช้ทุกรอบ ตอนนี้ทั้งตำบลเราใช้หลอดไฟอยู่หลายพันหลอด ถ้าท่าน
ไปดูเจ้าหน้าที่ จะเห็นว่า กว่าจะซ่อมได้แต่ละหลอดใช้เวลาพอสมควร 
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียกรถไฟฟ้ามาดูคิว เพราะตอนนี้มีคำร้องเข้ามาเป็น
จำนวนมาก ส่วนเรื่องเสียงไร้สาย ท่านต้องไปดูในแผน ถ้าไม่มีก็ดำเนินไม่ได้
ครับ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเพียงการคาดว่าจะดำเนินการทำเท่านั้น   

 
ถ้ามีเงิน... 
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ถ้ามีเงินจะทำให้ ไม่ได้หมายความว่า อบต.ต้องดำเนินการทุกโครงการที่มี
อยู่ในแผน เช่น ท่านตั้งแผนไว้ 10 โครงการ ก็ไม่ได้หมายความว่า อบต.
ต้องทำให้ท่านทั้ง 10 โครงการ เพราะหลายท่านมองว่า ทำไม อบต.          
ไม่ดำเนินการให้สักที เพ่ิมแผนไว้แล้ว บางหมู่ลงไปเพ่ิมเติมแผนให้ ท่านก็
เพ่ิมแผนมาเป็นสิบโครงการ ท่านก็ไปเข้าใจว่า อบต.รับปากแล้วว่าจะทำให้ 
พอทำให้ไม่ได้ ท่านไม่เข้าใจ ท่านก็มาต่อว่า อบต. เรื่องแผนเป็นเพียงการ
คาดคะเนการทำ  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ถ้าไม่มีอยู่ในแผน           
ก็ดำเนินการทำให้ไม่ได้ อยากให้ทุกท่านเข้าใจครับ 
 ท่านสีนวน ไฟฟ้าดับ สวนนก ขอรับไว้ เดี๋ยวผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ค ว ามจริ ง เจ้ าห น้ าที่ เร า ไม่ เค ยห ยุ ด  ตอนนี้ เร ามี ช่ า งไฟคน เดี ย ว               
ทั้ง 21 หมู่บ้าน รอหน่อยครับ เรื่องคอนกรีตแอสฟัสติกจะดำเนินการ           
ให้ได้เมื่อไร สำหรับปีนี้ทำแน่ ๆ ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำสัญญาไปหรือยัง 
เพราะตอนนี้มีหลายเส้น ที่จำได้มีหมู่ 8,14,9,16 แต่หมู่ 18 ไม่แน่ใจว่า
ช่ างตั้ ง เรื่ อ งไปยั ง ตอนนี้ เราดู ว่ าหมู่ ที่ ท ำไปแล้ วดีห รือ ไม่  ถ้ าดี จะ             
ดำเนินการต่อ  
 ท่านลัดดา ไฟฟ้าดับ ขอรับไว้ เดี๋ยวจะแจ้งช่างไปแก้ไขให้ 
 ท่านอัมพร ขอเพ่ิมจุดเสียงไร้สายได้ไหม ไม่เพียงพอ ก่อนอ่ืนต้องดู
ในแผน ถ้าไม่มีต้องเพ่ิมเติมแผน สำหรับหมู่ที่ได้เสียงไร้สายไปแล้ว รบกวน
เช็คให้หน่อยครับ ว่าใช้งานได้ดีไหม ถ้าไม่ดี ผมจะยกเลิกบริษัทนี้ เปลี่ยน
บริษัทใหม่ หมู่ไหนที่ชำรุด ขอให้ท่านแจ้งมา จะไปซ่อมให้ แต่ที่ผมไปตรวจ 
ประมาณสามหมู่ที่ผมเป็นคณะกรรมการ คนใช้ใช้ไม่เป็นครับ พอใช้ไม่ได้ 
เปิดไม่ถูก ถอดปลั๊กเลย แล้วเปิดใหม่ แต่ไม่บอกว่าหมู่ไหน ผมเห็นแล้วตกใจ
ครับ จริง ๆ เครื่องเสียง เวลาท่านเปิดพาวเวอร์ เปิดแอมป์ เวลาปิด ไม่ได้
ปิดที่พาวเวอร์ทันที มันต้องปิดเป็นสเต็ปไป ถ้าไม่ปิดตามสเต็ป มันจะ
กระชาก ระบบไปหมดครับ ผู้ใหญ่บ้านบางท่าน ผมบอกให้เปิดให้ดูหน่อย 
บางท่านก็เปิดไม่เป็น ใช้ระบบไม่ถูก อยากฝากให้แต่ละท่านไปดูหน่อยว่า
เป็นยังไง ฟีดแบคดีไหม ตอนนี้ได้รับทราบหมู่ที่ 7 แล้ว เดี๋ยวจะแจ้งผู้รับจ้าง
ไปดูให้ ถ้าเขาซ่อมแล้วไม่เวิร์ค จะเปลี่ยนบริษัทครับ  
 ท่านไพสาร เสียงไร้สายท่านไม่มี  มีแต่ เสียงตามสายนะครับ       
ถนนลูกรัง หมู่ 8 เชื่อมไปหมู่ที่ 20 ของท่านได้ลูกรัง 30 เที่ยวหรือยังครับ 
ได้แล้วใช่ไหมครับ แต่ไม่พอ พอท่านตอบอย่างนี้ ถ้าผมเพ่ิมให้ท่าน หมู่ที่ยัง
ไม่ ได้รับก็จะว่าเอาได้  ที่ ผมรับปากทุกหมู่ ว่า 30 เที่ ยวจะได้  ไม่ ได้
หมายความได้พร้อมกันทุกหมู่ในครั้งเดียว ต้องทยอยเป็นชุดไปครับ ขึ้นอยู่
กับงบประมาณ แต่หมู่ไหนที่สาหัสจริง ๆ ก็ค่อยว่ากันเป็นเรื่อง ๆ ไป              
ส่วนทางหลวงชนบท น้ำขังหนึ่งจุด และน้ำเซาะถนนอีกหนึ่งจุด ผมจะ
ประสานช่าง ให้ทำหนังสือไปที่ทางหลวงชนบท ให้เขามาดำเนินการให้ครับ 
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 ท่านแก่น ไฟฟ้าดับ เส้นนี้ก็ติด ๆ ดับ ๆ ตอนนี้ผมก็ดูคิวให้อยู่ครับ 
มีหลายหมู่ที่ดับ และรถไฟฟ้าเราก็ติดจิตอาสา ตอนนี้กิจกรรมจิตอาสา       
ก็จัดอย่างต่อเนื่องรถกระเช้าเราไม่ว่าง เดี๋ยวผมจะดูให้ครับ   
 ท่านมนัส ไฟโซล่าเซลล์ เดี๋ยวจะไปดำเนินการติดให้ ส่วน 63 ต้น    
ที่อีบิ้ดดิ้งไป หมู่ 19 จะได้ไปสามสี่ต้นโดยเฉลี่ย เดี๋ยวจะดูให้ครับ ส่วนเรื่อง
ที่ดิน ถ้าเป็นที่ดินที่มีโฉนด สามารถอุทิศให้ได้เลย แต่ถ้าเป็น สปก. เจ้าของ
ที่ดินที่แท้จริงไม่ใช่เกษตรกร เจ้าของที่แท้จริงคือ สปก. เกษตรไม่ใช่เจ้าของ 
สปก.เพียงแต่อนุญาตให้มาทำกิน ดังนั้น การจะอุทิศที่ สปก. จึงต้องขอ
อนุญาต สปก.ก่อน  
 ท่านกฤษฎา เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไม่ติด เดี๋ยวจะประสานช่างให้ไป
ซ่อมแซมให้ เรื่องเสียงไร้สาย ผมจะไปดูให้ อันดับแรกจะไปถามผู้ใหญ่ก่อน
ว่าใช้เป็นไหม ถ้าใช้เป็น แต่เป็นปัญหาที่ระบบ ก็จะแจ้งผู้รับจ้างให้มาแก้ไข
ให้ แต่ถ้าไม่ได้ อีก จะเปลี่ยนบริษัทครับ ส่วนรถกระเช้าไฟฟ้า ตอนนี้           
ก็คิวยาว เดี๋ยวผมจะไล่คิวแล้วส่งไลน์ให้ครับ ส่วนเรื่องที่ว่า โทรหาแล้ว
เจ้าหน้าที่ไม่รับสาย เดี๋ยวผมจะประชุมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา ศูนย์ อพปร. 
โทรศัพท์ก็พังช่วงหนึ่ง คนโทรเข้ามา ติดอยู่ครับ แต่คนรับไม่ได้ยินเสียง 
ตอนนี้ก็แก้ไขแล้วครับ 
 ท่านรจนา เรื่องอุทิศที่ดินก็เสร็จแล้ว เหลือแต่คู่สมรสไปเซ็น          
ส่วนเรื่องไฟฟ้าดับ อยากให้ทุกท่านทำสัญลักษณ์ให้หน่อยว่าต้นไหนดับ   
บางทีเจ้าหน้าที่ออกไป ก็ไม่รู้หรอกครับว่าต้นไหนดับ ต้องให้ท่านมาชี้จุด 
บางทีโทรไปท่านไม่รับหรือท่านไม่อยู่ ก็ต้องเลยไปหมู่อ่ืน กว่าจะวนมาอีกที
ก็ใช้เวลาพอสมควร 
 ท่านจวน ซ่อมแซมถนนลูกรังข้างปศุสัตว์ จริง ๆ ถนนลูกรังเส้นนี้ 
มันเป็นทุ่งนาเก่า ถ้าทำต้องยกถนนขึ้นสูง แล้วขุดร่อง เพราะว่ามันต่ำกว่าน้ำ 
ผมว่าของท่านต้องเพ่ิมเติมแผนทำปรับปรุงถนนดินเส้นนี้ไปเลย อย่าไป
ซ่อมแซมครับ ทำมาก็เหมือนเดิม ลงลูกรังอีกร้อยเที่ยวก็ไม่รู้ว่าจะพอไหม
เพราะถนนมันต่ำครับ เดี๋ยวผมจะดูให้ 
 ท่านบุญเรือง คอนกรีตของท่านซอยหลังวัด ไม่สุดสาย อยากเสริม
ถนน เดี๋ยวไปดูก่อนครับ ว่าจะดำเนินการให้ได้หรือไม่ ส่วนประปา เห็นช่าง
กับ สปก.ลงไปดูแล้ว เดี๋ยวจะประสานให้ครับ 
 ท่านประเสริฐ ถนนดินมีอยู่ในแผน ไม่เห็นพูดถึง ท่านเองหรือเปล่า
ครับที่ไม่พูดถึง ผมยกตัวอย่าง สมมติหมู่ท่านตั้งโครงการไว้ในแผนห้า
โครงการ อบต.ไม่สามารถทำให้ท่านได้ทุกโครงการ ท่านต้องไปดูก่อนว่า  
ในปีนี้ท่านจะทำโครงการอะไรเป็นลำดับแรก ท่านขีดไว้เลย พอ อบต.         
ทำข้อบัญญัติงบประมาณ ท่านก็เสนอให้ตั้งโครงการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ 
ส่วนที่ อบต.ใช้เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม หมู่ท่านก็เลือกทำถนน  
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คอนกรีตไม่ใช่ถนนดิน แต่ถ้าท่านอยากได้จริง ๆ หากมีงบประมาณ มีอยู่       
ในแผน ท่านก็แจ้งท่านนายกฯ ได้เลยครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้าดับ เดี๋ยวจะแจ้ง
ช่างให้ไปแก้ไขให้ครับ 
 ท่านสุทิน กลุ่มคลองอาราง น้ำประปาไม่พอใช้ อยากให้ อบต.ขุด
เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา ไม่ทราบว่ามีในแผนหรือไม่ครับ ต้อง
ไปดูก่อน ถา้ไม่มีต้องเพ่ิมเติมแผนครับ 
 ท่านสมชาย ประปาของหมู่ 4 บ้านผู้ช่วยชาญ แก่งศิลา อยาก
ทราบว่าความลึกของบ่อบาดาลเท่าไร แล้วถ้าขุดลงไปอีกจะเจอน้ำไหม 
เดี๋ยวผมจะแจ้งช่างให้ลงไปดูให้ครับ 

ท่านแฉล้ม สอบถามกล้องวงจรปิด ไฟโซล่าเซลล์ และไฟส่องสว่าง
รายทาง เรื่องกล้องวงจรปิด ตอนนี้อยู่ ในขั้นส่งคณะกรรมการจัดหา
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดพิจารณา ซึ่งจะประชุมในช่วงกรกฎาคมครับ 
ตอนนี้ผมกำลังดูในเรื่องความมั่นคงอยู่ ถ้าติดที่บ้านผู้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหา          
แต่ถ้าไปติดที่บ้านชาวบ้าน ผมกลัวว่าคนจะมาขอดูหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด 
ส่วนเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ตอนนี้สัญญาเดินแล้ว ให้เวลาผู้รับจ้างประมาณ 
60 วัน ได้รับแจ้งมาว่า ไม่เกินอาทิตย์หน้า จะได้รับการติดตั้งครับ ส่วนไฟ
แสงสว่าง ทางศาลเจ้าพอเสือออกไป ตอนนี้อุดหนุนไฟฟ้าไปแล้วครับ รอว่า
เขาจะมาทำให้ได้เมื่อไร  

ส่วนเรื่องถังภัยแล้ง ได้ข่าวว่า กรมอุตุฯ ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 
สำหรับปีนี้ก็คงจะไม่ได้รับครับ ก็จะเก็บข้อมูลไว้สำหรับดำเนินการในปีหน้า
ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 

 
นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ปิดประชุม   เวลา   13.4๐  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          ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


