
1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

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

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง     
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายนิรุธ  โมสูงเนิน 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาต  ทิพย์โอสถ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลำดับที่... 

 สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

31 
32 
33 
34 
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38 

นายชนม์  เมฆขุนทด 
นายละมัย  สินธน 
นางสีนวน  ผาวันดี               
นายมงคล  พันทอง 
นายมนัส  เนินคำภา 
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง  บุญลือ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

ชนม์  เมฆขุนทด 
ละมัย  สินธน 
สีนวน  ผาวันดี               
มงคล  พันทอง 
มนัส  เนินคำภา 
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง  บุญลือ 
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลากิจ 
2. นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลากิจ 
3. นายจวน  แก้วเตชะ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11    ลาป่วย  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นส.ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาววรัญญา  เรียงมงคล 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
น.ส.หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นายอาทิตย์  พนมมา 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
นายธานี  โคกศรี 
 

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

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
วรัญญา  เรียงมงคล 
รัชดา  วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
อาทิตย์  พนมมา 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
ธานี  โคกศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม      
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี 256๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 
 

นายวินัย  อาทร   การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  

เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ  
  

นายสุพงษ์  ช่างนับ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาฯ สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
(ปลัดอบต.สระขวัญ)          ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้อ งถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 
 

 
ตามท่ี… 
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ตามที ่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่า ไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ  
อ่านรายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้ง ได้ส่ง
สำ เนารายงานการประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและ   
ตรวจทานแล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใดๆ ก็ให้ยกมือ
แจ้งในที่ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนถึงหน้าที่ 26) ผมขอ
แก้ไขบรรทัดที่สามจากบนสุด ให้ตัดคำว่า “หลาย” ออกครับ และ บรรทัด
ที่สามจากท้ายสุด ให้แก้ไขคำว่า “หมู่ 169” เป็น “หมู่ 16” ครับ เปิดไป
หน้าถัดไปครับ มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในนี้หรือไม่ครับ เชิญท่านอุ่น           
มุ่งดีครับ 

 
นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ     
ส.อบต.หมู่ที่ 9   และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอุ่น มุ่งด ีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ผมขอแก้ไข 

หน้าที่ 27 ถ้อยคำที่ผมกล่าว จาก “สายโคกอีแซว” แก้ไขเป็น “สาย           
เอสเอ็มแอล” ครับ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขถ้อยคำใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาฯ   เป ิดไปหน้าถ ัด ไปครับ  (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า)            
(ปลัดอบต.สระขวัญ)  มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
 
นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ และ            

ท่านอุ่น มุ่งดี ได้ขอแก้ไขถ้อยคำ โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข
ถ้อยคำท่านเลขานุการสภาฯ และท่านอุ่น มุ่งดี ได้ขอให้แก้ไข 

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

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ       
สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

 ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถ้าม  

    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
         -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
        5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
 

นายวินัย  อาทร      ในวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี             
ประธานสภาฯ   (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗            
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล” 
เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

          
นายสุพงษ์  ช่างนับ  ก่อนอื่น ผมขอพูดถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปลัดอบต.สระขวัญ  สี่ ปี  (พ .ศ .2 561  - 2564 ) เพ่ิ ม เติ มและเปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  3          
(เลขานุการสภาฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจและหน้าที่ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการ
ดำเนินงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ 
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 
 

องค์การ… 
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องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘                
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย 
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร
ประชาชน) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลและกำชับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจด
ทะเบียน หรือรับจดแจ้ง ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ ให้ดำเนินการ
จัดซื้ อ อุปกรณ์ อ่ านบั ตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) 
ประกอบกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำ
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่ างแท้ จริ ง  เพ่ื อให้ แผน พัฒ นาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น                  
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพ่ือเพ่ิมโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ          
ความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่  

วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ งการ เพิ่ ม เติ มแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น สี่ ปี                
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ 

1. เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 

2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุ มชนที่ เปลี่ยนแปลงไป 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

3. เพ่ือยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนา
บัตรประชาชน) ในการให้บริการประชาชนสำหรับการดำเนินการใน            
เรื่องที่ต้องมีการขออนุมัติ ขออนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน             
หรือรับจดแจ้งตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  

ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ 

 
 

ตามระเบียบ… 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 22 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
           ข้อ ๒๒/๑ “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                
ให้ สภ าองค์การบริหารส่ วนต ำบล พิจารณ าตามมาตรา 46  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
          เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว     
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ ๒๒/๒ “ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
 และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว” 

                                                                                           ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน จากนั้น ผู้บริหารจึงประกาศใช้
และปิดประกาศต่อไป โดยขอชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ตามเอกสาร   
ที่ทุกท่านได้รับ  (ปลัดฯ ได้ อ่านและเปิดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ไปจนครบ              
ทุกหน้า) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อยากสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 
ไม่มีนะครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ             

ร ่า ง แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ . 2561  - 2564) เพ่ิม เติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน   

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เ ห ็น ช อ บ            
ร ่า ง แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ . 2561  - 2564) เพ่ิม เติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

 
5.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
                5.2.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้าง             
สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง           
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 

ข้อความเดิม… 
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 ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาด
ความกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” 

ข้อความใหม่   “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาด
ความกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” 

 
นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร            
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)   ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

เหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
สืบเนื่องจาก เมื่อได้คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) 
ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ 491,400.- บาท แล้ว ปรากฏว่า 
ราคากลางที่คำนวณได้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้พอสมควร จึงเห็นควรที่จะขอ
อนุมัติสภาฯ เพ่ือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณครับ โดยลดขนาด          
ความยาวของถนนคอนกรีต นอกนั้นเหมือนเดิม ดังนี้ 

ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาด
ความกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” 

ข้อความใหม.่..   
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ข้อความใหม่   “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาด
ความกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” ครับ 

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

เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) 
ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข 
เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ เส้นกลุ่มท่าไม้แดง (ต่อจากเส้นเดิม) 
ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง 
 

5.2.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  15                  
บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจากจุดเดิม) ขนาดความกว้าง     
5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร                       
จำนวน 8 ท่อน  

ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจากจุดเดิม) 
ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 
เมตร จำนวน 8 ท่อน งบประมาณ 497,200.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” 

 
ข้อความใหม…่ 
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ข้อความใหม่  “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจากจุดเดิม) 
ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 
เมตร จำนวน 8 ท่อน งบประมาณ 497,200.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” 

 
นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
(เลขานุการสภาฯ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน  หมู่ที่  15                  
บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจากจุดเดิม) เหตุผลในการขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว           
ใช้เหตุผลเช่นเดียวกับวาระที่แล้วครับ เนื่องจากเมื่อได้ราคากลางที่คำนวณ
ได้สูงกว่างบประมาณที่ตั้ งไว้พอสมควร จึงมีความจำเป็นต้องลดขนาด            
ความยาวของถนนคอนกรีต ส่วนอื่น ๆ คงเดิมครับ ดังนี้  

ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจากจุดเดิม) 
ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 
เมตร จำนวน 8 ท่อน งบประมาณ 497,200.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด” 

ข้อความใหม่  “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจากจุดเดิม) 
ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 
เมตร จำนวน 8 ท่อน งบประมาณ 497,200.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.
กำหนด”  

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

เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจาก         
จุดเดิม) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่ท่านปลัดฯ                
ได้ชี้แจง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข 
เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ซอยข้างโรงเรียน (เส้นเชื่อมต่อจาก         
จุดเดิม) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่ท่านปลัดฯ                
ได้ชี้แจง 

  
5.2.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน             
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่ง
สาธารณูปโภคเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ขนาดความกว้าง 5 เมตร                 
ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร  
 ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด” 

ข้อความใหม่   “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด” 

 
นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ.์.. 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
(เลขานุการสภาฯ)  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 20 เส้น
บ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ เหตุผลในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง         
คำชี้แจงงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเมื่อได้ราคากลาง            
ที่คำนวณได้สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้พอสมควร จึงมีความจำเป็นต้อง        
ลดขนาดความยาวของถนนคอนกรีต ส่วนอื่น ๆ คงเดิมครับ ดังนี้ 

ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 178 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด” 

ข้อความใหม่   “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ 491,400.- บาท เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด” 

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

เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่  20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ตามที่ท่านปลัดฯ                
ได้ชี้แจง โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข 
เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก หมู่ที่  20 เส้นบ้านคลองอ่างไปบ้านน้ำซับ ตามที่ท่านปลัดฯ                
ได้ชี้แจง 
 

5.3 ญัตติขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 
5.3.1 ขอความเห็น… 
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5.3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย          
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ  

 
นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ก่อนอ่ืน ผมขอแจ้งระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ           
ปลัด อบต.สระขวัญ  รายจ่ายประจำปีกับการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมให้ทุกท่านได้รับทราบครับ            
(เลขานุการสภาฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (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) กรณีท่ีปีใด… 
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   (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่  5 
เมษายน 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 5 เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน 4,903,๐๐๐.- บาท 
 (๓) หักเงินสะสมที่ อนุมั ติแล้ วแต่ยั งไม่ ได้ดำเนินการ จำนวน                   

๑0,๘73,3๐๐.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๒ 

จำนวน 10,068,938.- บาท 
สำหรับเหตุผลที่ต้องขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจาก             

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ข้อ 89 (3) กำหนดให้
การจะใช้เงินสะสมได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกันเงินสะสมสำรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน          
และกรณี ที่ มี สาธารณภั ยเกิดขึ้ น  จึ งจะสามารถนำเงินสะสมมาใช้ ได้                  
ทำให้ อบต.สระขวัญต้องกันเงินสะสมไว้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 

 - กันเงินสะสมสำรองบุคลากร ๓ เดือน จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
 - กันเงินสะสมร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือเป็น

ค่าใช้ จ่ ายในการบริหารงานและกรณี ที่ มี สาธารณภั ยเกิดขึ้น จำนวน 
8,158,750.- บาท  

รวมจำนวนเงินสะสมที่ต้องกันไว้ จำนวน 12,658,750.- บาท 
ดังนั้น จากรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้  ณ วันที่  5 

เมษายน ๒๕๖๒ อบต.สระขวัญ มียอดเงินสะสมจำนวน 10,068,938.- บาท 
และต้องกันเงินสะสมไว้จำนวน  12,658,750.- บาท ด้วยเหตุดังกล่าว      
ทำให้มีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะนำไปบริหารได้ จึงต้องขออนุมัติจากสภาฯ          
ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมครับ 

ลำดับ... 
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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 - 
12,238,125 = 15,190,286.- บาท  

ดังนั้น ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สามารถนำไปบริหารได้                  
มีจำนวน 15,190,286.- บาท ทั้งนี้ อบต.สระขวัญ ได้ใช้เงินทุนสำรองเงิน
สะสมไปแล้วจำนวน 480,000.- บาท ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน ฉะนั้น จึงคงเหลือ
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ ณ วันที่ 5 เมษายน 
2562 จำนวน 14,710,286.- บาทครับ 

ต่อไปขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ซึ่งวาระนี้ เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย          
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทัง้สิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ งในจุดเสี่ ยง หมู่ที่  1 บ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ 
หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่กระทรวงดิจิทัล             
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ดังนี้ 

1. กล้อง… 
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        1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 

หรอืไมน่้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี  frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame  per 

second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
(ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สำหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ 
(Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด        

ไม่นอ้ยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) 

ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย             

2 แหล่ง 
- ได้ รั บ ม าต รฐ าน  Onvif (Open Network Video Interface 

Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับ 

หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
80 2 .3  af ห รือ  IEsEE 8 0 2 .3 at (Power over Ethernet) ในช่ อ ง
เดียวกันได้ 

 
- สามารถ… 
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- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,“NTP หรือ SNTP”, 
SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน        

ที่มีคุณภาพ 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 

แบบ 16 ช่อง มีรายละเอียด  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ 

H.264 หรือดีกว่า 
- ได้ รั บ ม าต รฐ าน  Onvif (Open Network Video Interface 

Forum) 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียด                    

ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920  x 1,080  pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel 

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 
SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 

- มี หน่ วยจั ด เก็บ ข้ อมู ล สำห รับ กล้ อ งวงจรปิ ด โดย เฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า              
16 TB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
 
 

- ต้องม…ี 
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- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้ 

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน 
ที่มีคุณภาพ 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
8 ช่อง มีรายละเอียด  ดังนี้ 

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายทุกช่อง          
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว มีรายละเอียดตาม

บัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ดังนี้ 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 

1,920 x 1,080 พิกเซล 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อ

สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง 

และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
 
 

ซึ่งเป็น… 
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ซึ่งเป็นคุณลักษณะเดิมที่เคยซื้อครั้งที่แล้ว โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้
ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ             
โดยมีความจำเป็นจะต้องซื้อเพ่ือใช้ติดตามความเคลื่อนไหวในการสืบค้น
และเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมระดับความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ การโอนครั้งนี้เป็นการโอนเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
ส่วนโอนลด เป็นการในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป                 
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย เงิน
ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.สระขวัญ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เลขานุการนายก อบต.สระขวัญ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560.- บาท
จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน  90,72 0.- บาท งบประมาณอนุมัติ 
90 ,720 .- บาท  งบประมาณก่อนโอน 40,720.- บาท จำนวนเงิน           
ที่โอนลด 40,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 720.- บาท             
เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืนครับ ซึ่งการ              
โอนลดในแผนงานนี้ เป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน            
4 โครงการ ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระข้อ 5.3.1 ข้อ 5.3.2 ข้อ 5.3.3 
และข้อ 5.3.4 ครับ 

 
นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็ นชอบอนุมัติ 

โอน งบ ป ระม าณ ร าย จ่า ย ป ร ะจ ำปีง บ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั้ ง จ่าย เป็นรายการใหม่  ในแผนงานสร้า งความ เข้มแข็งของ
ช ุม ช น  ง า น ส่ ง เ ส ริม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ค ว า ม เข ้ม แ ข ็ง ข อ ง ช ุม ช น             
งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประ เภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณา
แล ะ เผ ย แ พร่  จ ำน วน  1 0 ,0 0 0 . - บ าท  แล ะ เห็น ช อบ อนุมัต ิ              
จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000. - บาท รวมเป็น
เ งิน จ ำน ว น ทั ้ ง สิ ้น  5 0 0 ,0 0 0 . - บ าท  เ พื ่อ จ ่า ย เป ็น ค่า จ ัด ซื ้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ ง ในจุดเสี่ยงหมู่ที่  1 บ้านน้ำซับ 
โปรดยกมือครับ 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 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 ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด            
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 
10 ,000.- บาท และเห็นชอบอนุมัต ิจ ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั ้งสิ ้น 500 ,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั ้งในจุด
เสี่ยงหมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
 

5.3.2 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 489,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางกิมเตียง ศรีทอง ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

 
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 489,600.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,600.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4               
 

บ้านทุ่งพลวง... 
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บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางกิมเตียง ศรีทอง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 10 รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้เป็นการ
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางกิมเตียง ศรีทอง ส่วนโอนลดตามที่ได้
อธิบายไปแล้วนะครบั            

 
นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็นชอบอนุมัติ 

โอน งบ ป ระม าณ ร าย จ่า ย ป ร ะจ ำปีง บ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
ม าตั ้ ง จ่า ย เป็น ร ายการ ใหม่  ใน แผน งานอุต ส าหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ ่ ง ก ่อ ส ร้า ง  ป ร ะ เภ ท ร า ย จ่า ย  ค ่า ก ่อ ส ร้า ง สิ ่ ง ส า ธ า ร ณ ูป โ ภ ค 
จำนวน 10 ,000. - บาท และเห็นชอบอนุมัติจ่าย เงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 489 ,600. - บาท รวม เป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 
4 9 9 ,6 0 0 . - บ า ท  เ พื ่อ จ ่า ย เ ป ็น ค ่า โ ค ร ง ก า ร ก ่อ ส ร ้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4  บ้านทุ่ งพลวง เส้นบ้านนางกิมเตียง 
ศรีทอง ขนาดความกว้าง  4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 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 หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 

ประเภท... 
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ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บ าท  และ เห ็น ชอบ อน ุม ัต ิจ ่าย เง ินท ุน ส ำรอ ง เง ิน สะสม  จำนวน 
489 ,600.- บาท รวมเป็น เง ินจำนวนทั ้งสิ ้น  499 ,600.- บาท               
เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห ล็ก หมู ่ที ่ 4      
บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางกิมเตียง ศรีทอง ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ เมตร 

 
5.3.3 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 290,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งโคน ซอยบ้านนายอรุณ เห็มสนาน ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 
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 290,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12          
บ้านทุ่งโคน ซอยบ้านนายอรุณ เห็มสนาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 
 

ปรากฏ... 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 34 รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้เป็นการ
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งโคน ซอยบ้านนายอรุณ เห็มสนาน ส่วนโอนลดตามที่ได้
อธิบายไปแล้วนะครับ            

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

โอน งบ ป ระม าณ ร าย จ่า ย ป ร ะจ ำปีง บ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
ม าตั ้ ง จ่า ย เป็น ร ายการ ใหม่  ใน แผน งานอุต ส าหกรรมและกา ร
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ ่ ง ก ่อ ส ร้า ง  ป ร ะ เภ ท ร า ย จ่า ย  ค ่า ก ่อ ส ร้า ง สิ ่ ง ส า ธ า ร ณ ูป โ ภ ค 
จำนวน 10 ,000. - บาท และเห็นชอบอนุมัติจ่าย เงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 290 ,000. - บาท รวม เป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 
3 0 0 ,0 0 0 . - บ า ท  เ พื ่อ จ ่า ย เ ป ็น ค ่า โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม เหล็ก  หมู ่ที ่  12  บ้านทุ่ ง โคน  ซอยบ้านนายอรุณ 
เ ห ็ม ส น า น  ข น า ด ค ว า ม ก ว ้า ง  4  เ ม ต ร  ย า ว  1 3 0  เ ม ต ร            
หนา  ๐ .๑๕  เมตร  พร้อมล งลูกรัง ไหล่ท างข้า งละ  0 .50  เมตร
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท แล ะ เห็น ช อบ อนุมัต ิจ ่ า ย เ งิน ทุน ส ำรอ ง เ งิน ส ะส มจ ำน วน 
290 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้ งสิ้น 300 ,000.- บาท  
 

เ พ่ือจ่าย. . .  
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เ พื ่อ จ ่า ย เ ป ็น ค ่า โ ค ร ง ก า ร ก ่อ ส ร้ า ง ถ น น ค อ น ก รีต เ ส ร ิม เ ห ล ็ก          
หมู่ที่  12 บ้านทุ่ ง โคน ซอยบ้านนายอรุณ เห็มสนาน ขนาดความ
กว้า ง  4  เม ตร  ย าว  13 0  เมต ร  ห นา  ๐ .๑ ๕  เมต ร  พ ร้อมล ง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

 
5.3.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ,000.- บาท               
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ  

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

ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- 
บาท  และขอความ เห็ นชอบจ่ าย เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่  27 ลำดับที่  15 โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน               
1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เครื่องส่งระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ความถี่ ๔๒๐ .๒๐๐ 
MHz ตามท่ี กสทช. กำหนดให้ใช้   

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

- ตัวกล่อง… 
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         - ตัวกล่องเป็นเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอก  
         - การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF / FSK  

- ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
         - มีหน้าจอ LCD แสดงค่าความถ่ีในการออกอากาศ  
         - สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 

๒. เครื่องจ่ายไฟ จำนวน 1 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  
- ควบคุมสถานีเครื่องรับแบบเปิดทั้งหมด (All Zone) และสามาร

รองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม ด้วยรีโมท
คอนโทรล  

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

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

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

         - สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้ 
    ๕. ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  

- ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์  
- มีเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์ก่อนประกาศ  
- พร้อมขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอก้านไมค์ได้ 
๖. ลําโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้  

         - กำลังขยายไม่น้อยกว่า     
- ประกอบด้วยลำโพงหลักตัวและลําโพงลูก ๒ ตัว  

         - มีปุ่มปรับระดับเสียงสามารถเร่ง-ลดเสียงได้ ๕ W  
 

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

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

๘. ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

- สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Stake หรือดีกว่า  
- สายนำสัญญาณชนิด ๘ DFB หรือดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า      

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

เครื่องส่งชัดเจน สัญญาณรบกวนต่ำ  
- สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ ๒ ชนิด คือ จากไฟ ๒๒๐VAC หรือ 

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

ใช้งาน  
         - ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๐.๘ v  
         - การเปิด/ปิดเครื่องด้วยรหัส DTMF  

     - เครื่องชุดลูกข่ายจะทํางาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่ชุด
ควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน  

- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรงทนทาน
ได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  

         - สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได ้ 
     - สามารถปรับเพิ่มและลดระดับความดังเสียงของภาครับแต่ละจุด 
ได้ที่สถานีส่ง และตัวภาครับโดยตรง  

- 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 หรือดีกว่าพร้อม
ขั้วต่อ 
 

๑๑. ลําโพง… 



28 
 

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

           - ปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว  
- กำลังขับไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ 
๑๒. อุปกรณ์ประกอบร่วมอ่ืน ๆ ในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดังนี้  

           - แผงไม้ 
           - สายไฟ  
           - เบรกเกอร์  
           - มิเตอร์ไฟฟ้า ๕A 
           - เสาส่งสัญญาณ ๑๒ เมตร 
           - พร้อมติดตั้ง 
.  เหตุผลในการจัดซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และ

การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนผ่านทางเสียงตามสายหรือไร้
สายถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่
เป็นประจำและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เตือนในเรื่องสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉินได้ โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคา 
ตามท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ จำนวนเงิน
ที่ขอโอนเพ่ิม  10,000 บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  14 บ้านคลอง
มะละกอ ส่วนโอนลด ตามท่ีได้อธิบายไปแล้วครับ 

 
นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็ นชอบอนุมัติ 

โอน งบ ป ระม าณ ร าย จ่า ย ป ร ะจ ำปีง บ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
ม า ตั ้ ง จ ่ า ย เ ป ็น ร า ย ก า ร ใ ห ม ่  ใ น แ ผ น ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ ช ุม ช น            
ง าน บ ริห า ร ทั ่ ว ไป เกี ่ย ว กับ เ ค ห ะ แ ล ะ ชุม ช น  งบ ล งทุน  ห ม ว ด
ครุภัณฑ์  ป ระ เภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิท ยุ  จ ำนวน 
10 ,000. - บาท และเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จ ำ น ว น  4 9 0 ,0 0 0 . - บ า ท  ร ว ม เ ป ็น เ ง ิน จ ำ น ว น ทั ้ ง สิ ้ น 
50 0 ,00 0 . - บ าท  เ พื ่อ จ่า ย เป็น ค่า จัด ซื ้อ ร ะบ บกระจ าย เสีย ง       
แบบไร้สาย หมู่ที่  14 บ้านคลองมะละกอ โปรดยกมือครับ 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 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 ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั ่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภ ัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ค่าครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ,000.- บาท และ
เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ ้น 500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อ
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ 

 
นายวินัย อาทร   เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระการประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ประธานสภาฯ   พิมพ์ตกหล่น จำนวนสองวาระ ดังนี้ 

ข้อ 5.3.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ป ระจำป ีงบป ระมาณ  พ .ศ .25 62  ม าตั ้งจ ่าย เป ็น รายการ ใหม ่           
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด
รายจ่าย ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  480,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 490,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่ที ่  7 บ้านใหม่ไพรวัลย์
จ ำน วน  1 4  ต ้น  ๆ  ล ะ  3 5 ,0 0 0 . - บ าท  ร วม เป ็น เ ง ิน จ ำน วน 
490,000.- บาท 

และข้อ 5.3.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางทองใบ            
ศรีเคน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร  

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)              
ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุม            
สภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น” ดังนั้น ผมจึงขอมติ
ที่ประชุม หากเห็นชอบให้บรรจุญัตติในเรื่องดังกล่าวเป็น ข้อ 5.3.5 และ 
ข้อ 5.3.6 เข้าวาระการประชุมในวันนี้ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
37 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุ 
ญัตติเพ่ิมเติมเข้าวาระการประชุมเป็นข้อ 5.3.5 และ ข้อ 5.3.6  

       
5.3.5 ขอความ... 
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5.3.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และ
ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  480,000.- บาท  
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 490,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 490,000.- บาท 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี               
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  480 ,000.- 
บาท  รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 490,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้นจำนวน 
490,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
แก้ไขครั้งที ่3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

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

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

โดยเป็น… 
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โด ย เป็ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะค ล้ าย ข อ ง เดิ ม ที่ เค ย ซื้ อ ค รั้ งที่ แ ล้ ว             
คุณลักษณะเดียวกับที่ติดตั้งรอบขอบสระน้ำครับ โดยค่าก่อสร้างพร้อม
ติดตั้งในครั้งนี้ ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อมาไม่เกินสอง
ปีงบประมาณ เหตุผลในการดำเนินการ เนื่องจากถนนหลายสายในเวลา  
กลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รบัความ
เดือดร้อน เป็นอย่ างมาก ประกอบกับถนนบางสายชำรุด เป็นหลุม          
เป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสดักจี้
ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นจะต้องซื้อเพ่ือ
บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม ๑0,000 บาท  ซึ่งการโอน             
ครั้งนี้ เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอ น
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์  ส่วนการ
โอนลด เป็นการโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป             
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 2,๔๙๕ ,๔๐๐ บาท งบประมาณ            
ก่อนโอน 1,628,300 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 1๐,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,618,300 บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอน
ไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่นครับ  
 

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
สิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบอนุมัต ิ          
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 480 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 490 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่ที ่ 7  บ ้านใหม่ไพรวัลย์ 
จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้นจำนวน 
490,000.- บาท โปรดยกมอืครับ 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 

37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
ส าธารณ ูป โภค  จ ำนวน  1 0 ,0 0 0 .- บ าท  และ เห ็น ชอบอน ุม ัต ิ          
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 480 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ ้น 490 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้ง
ไฟส ่องสว่างแบบพลังงานแสงอาท ิตย์ หมู ่ที ่ 7  บ ้านใหม่ไพรวัลย ์ 
จำนวน 14 ต้น ๆ ละ 35 ,000.- บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้นจำนวน 
490,000.- บาท 
 

5.3.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนาง
ทองใบ ศรีเคน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
งบประมาณจำนวน 66,800.- บาท ดังนี้ 

ปริมาณงานเดิม 
“ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณอนุมัติ 66,800.- 
บาท” 

ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
“ ช่วงที่หนึ่ ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา            

0.15 เมตร 
   ช่วงที่ สอง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร              

หนา 0.15 เมตร 
    และช่วงที่ สาม ขนาดความกว้าง 3  เมตร ยาว 7 เมตร                    

หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท”  
 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

 
นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน โครงการก่อสร้าง 
ปลัดอบต.สระขวัญ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางทองใบ ศรีเคน ขนาดความ 
(เลขานุการสภาฯ)  กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร เนื่องจาก พ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง             

ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างที่ขนาดความกว้าง 4 เมตร ให้ตรง
ตามสัญญาได้  โดยปรากฏว่าพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร 
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถดำเนินการ

ก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอ 
อนุมัติสภาฯ ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานโครงการดังกล่าวให้ตรงตามสภาพ
พ้ืนที่ที่จะดำเนินการ ซึ่งผม นายช่าง และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ             
เห็นว่า การปรับลดปริมาณงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้
รับจ้างหรือทำให้ราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด และผู้บริหารเห็นชอบใน
การดำเนินการดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ดังนี้ 

ปริมาณงานเดิม 
“โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนาง

ทองใบ ศรีเคน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณอนุมัติ 66,800.- 
บาท” 

ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
“โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 ซอยบ้าน          

นางทองใบ ศรีเคน  
ช่วงที่หนึ่ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 

เมตร 
ช่วงที่ สอง ขนาดความกว้าง 3 .50  เมตร ยาว 1 3  เมตร              

หนา 0.15 เมตร 
และช่ ว งที่ ส าม  ขน าดความกว้ าง  3  เมตร ยาว  7  เมตร                    

หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท” 
 
 

โดยวงเงิน... 
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โดยวงเงินงบประมาณลดลงจาก 66,800.- บาท ลดลงเหลือ
จำนวน 60,000.- บาท ซึ่งช่างได้ทำตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและ
ราคาให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว หากสภาฯ อนุมัติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
ปริมาณงานโครงการดังกล่าว อบต.สระขวัญ จะไปดำเนินการแก้ไข
รายละเอียดข้อตกลงในสัญญารวมถึงรูปแบบรายการให้ตรงเพ่ือที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะได้ตรวจให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างต่อไปครับ  

 
นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่าน ใด เห็นชอบอนุมัติ 

เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางทองใบ ศรีเคน ดังนี้ 

ปริมาณงานเดิม 
“ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณอนุมัติ 66,800.- 
บาท” 

ปริมาณงานทีเ่ปลี่ยนแปลงใหม ่
“ ช่วงที่หนึ่ ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา            

0.15 เมตร 
   ช่วงที่ สอง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร              

หนา 0.15 เมตร 
และช่ ว งที่ ส าม  ขน าดความกว้ าง  3  เมตร ยาว  7  เมตร                    

หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท” โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                  
37 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางทองใบ ศรีเคน ดังนี้ 

ปริมาณงานเดิม 
“ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณอนุมัติ 66,800.- 
บาท” 

 
ปริมาณงาน... 
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ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
“ ช่วงที่หนึ่ ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา            

0.15 เมตร 
   ช่วงที่ สอง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร              

หนา 0.15 เมตร 
    และช่วงที่ สาม ขนาดความกว้าง 3  เมตร ยาว 7 เมตร                    

หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท”  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินการแทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนีคุ้ยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม 

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านแก่นครับ 
 

นายแก่น  เนื่องทะบาล  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ            
ส.อบต.หมู่ที่ 21   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายนายแก่น  เนื่องทะบาล สมาชิก 

สภาฯ หมู่ ที่  21  ผมขอแจ้ งเรื่องไฟรายทางสายบ้ าน เนิ น เสี ยงดั ง               
ดับตลอดสาย สองคืนแล้ว ขอให้ไปแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

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

สภาฯ หมู่ที่ 17 ก่อนอ่ืนขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ลงไปเพ่ิมเติมแผนของ
หมู่ที่ 17 ให้ ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งและเสนอสองเรื่อง 

เรื่องแรก ลูกรัง 30 เที่ยว จะได้รับเมื่อไหร่ครับ 
เรื่องที่สอง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับหนึ่งต้น ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด 

แจ้งช่างให้ไปแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

ผมมีสองเรื่องที่จะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข 
 

เรื่องแรก… 
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 เรื่องแรก ไฟฟ้าส่องสว่างดับ แจ้งให้แก้ไขหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับ
การแก้ไขสักครั้ง นานแล้วครับ สายมันขาด จากเดิมดับสี่ดวง คือมันดับไป
เรื่อย ๆ ตอนแรกหนึ่งต้นตอนนี้เพิ่มเป็นห้าถึงหกต้นแล้ว ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่
จะได้รับการแก้ไขครับ ช่วยเรง่ช่างให้ผมด้วย 
 เรื่องที่สอง  ลูกรัง 30 เที่ยว ชาวบ้านถามจะได้รับเมื่อไหร่ครับ           
รอมานานแล้ว ปีที่แล้วหมู่ผมได้แค่หกเที่ยว ได้น้อยจริง ๆ ครับ ฝากด้วย
ครับ  
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่  14  ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าแรงต่ำ รายนางสาวสาวิตรี บัวแก้ว            
เขียนคำร้องพร้อมเอกสารนานแล้ว ตอนนี้ ได้รับความเดือดร้อนเป็น             
อย่างมาก จะได้รับเมื่อไหร่คะ ฝากไว้ด้วยค่ะ 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายอารักษ์  เจริญสุข  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ             
ส.อบต.หมู่ที่ 10   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอารักษ์ เจริญสุข สมาชิกสภาฯ          

หมู่ที่ 10 ผมมีเรื่องเสนอฝ่ายบริหารสองเรื่อง 
เรื่องแรก อยากได้ลูกรังไปเสริมเส้นหลังโรงเรียนคลองคันฉอ           

ถนนมันต่ำ กลัวว่า ใกล้ฤดูฝนแล้ว ถ้าฝนตก น้ำจะพัด เซาะเอาลูกรังที่ลงไว้
ก่อนนั้นไป ฝากฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ 

เรื่องที่สอง อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่างไปลงตามซอย กลางคืนมืดมาก 
ชาวบ้านเดินทางลำบาก ฝากพิจารณาด้วยเช่นกันครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสุภินทร์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภินทร์ พร้อมจิตร์ สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่  8 เรื่องไฟฟ้า ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ไปเดินสายให้ ประมาณ             
สี่ห้าซอยที่บ้านเนินสง่า ชาวบ้านก็ฝากขอบคุณมา แต่ก็ยังมีที่ดับอีกสองจุด 
ซอยประสงคอุ์ทิศ ช่วยซ่อมด้วยครับ    
 
 

นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านนิรุธครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายนิรุธ โมสูงเนิน  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 6   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายนิรุธ โมสูงเนิน สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 6 ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ วันที่ 13 เมษายน 
2562  เวลา 13.00 น. หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว 
สรงน้ำพระ เชิญชวนทุกท่านร่วมงานด้วยกันครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสุวัฒน์ครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 13   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายนายสุวัฒน์ ธรรมมะ สมาชิก      

สภาฯ หมู่ที่ 13 ผมมีเรื่องเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาครับ เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ เห็นหมู่อ่ืน ๆ ได้ หมูผ่มก็อยากได้เช่นกันครับ 
ติดตั้งตรงทางโค้งคลองช้าง เส้นนั้นมืด อันตรายยามค่ำคืนครับ  
 

นายแดง  บุญวงษ์ เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

สภาฯ หมู่ที่ 20 ก่อนอ่ืน ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เพ่ิมเติมแผนให้กับ           
หมู่ที่ 20 และมีเรื่องที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารเร่งแก้ไข เรื่องไฟรายทางดับ 
ช่างไปซ่อมเส้นนั้นให้สองครั้งแล้ว แต่ไปไม่ถึงไฟรายทางต้นดังกล่าวสักที 
ฝากด้วยค่ะ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมงคลครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายมงคล พันทอง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 19   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 19 ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอและแก้ไขปัญหาให้หลายเรื่องด้วยกัน 
 เรื่ องแรก ขอขอบคุณ ฝ่ ายบริหารที่ สอดส่องดูแล เอาใจใส่                
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลมพัดบ้านพัง ฝ่ายบริหารก็เข้าไปให้
ความช่วยเหลือ พาช่างลงไปดูแลชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และ          
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้... 
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ได้ลงไปประชาคมที่หมู่บ้านเพ่ิมแผนให้หมู่ที่ 19 ทางกลุ่ม
โคกอีแซว น้ำไหล ๆ หยุด ๆ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ฝ่ายบริหาร            
ก็ลงไปประชาคมเพ่ิมแผนให้ เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง       
ถังประปาใหม่ให ้ปีงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณครับ 
  เรื่องที่สอง ผมอยากขอถังน้ำดื่มเสริม บ้านนายสำราญ ซึ่งผมได้
เขียนใบคำร้องให้แล้ว 
 เรื่องที่สาม ไฟฟ้ารายทางดับ  ประมาณ 14 ต้น ขอให้ช่างเร่งไป
แก้ไขให้ด้วยครับ 

เรื่องสุดท้าย ลูกรัง 30 เที่ยว จะได้รับเมื่อไหรค่รับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านบุญเรืองครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายบุญเรือง ศรีโสภา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 12   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญเรือง ศรีโสภา สมาชิก 

สภาฯหมู่ที่ 12 ก่อนอ่ืน ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ลงไปประชาคมเพ่ิมเติม
แผนให้ และวันที่ 12 เมษายน ผมขอน้ำดื่มหนึ่งเที่ยว ผมจะนำถังมาวาง
ไว้ที่หน้าศาลาครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 16 ชาวบ้านฝากขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ลงไปประชาคมเพ่ิมเติมแผน
ให้หมู่ที่ 16 ดูแลเอาใจใส่ความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านในทุกเรื่อง 
ขอขอบพระคุณมากค่ะ  
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่  19 ขอเพ่ิมเติมของหมู่ 19 เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์สายโคกอีแซว 
ชาวบ้านถามว่าจะมาติดตั้งให้เมื่อไหร่ ฝากด้วยครับ 

 
 

นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านกฤษฎาครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

สภาฯ หมู่ที่  7 ผมเคยคุยกับท่านนายกฯ ไว้แล้วตอนสิ้นเดือน เรื่อง
ผู้รับเหมาที่ทำระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 7 ตอนนี้หมู่บ้านผมปัญหา
เยอะมากเลยครับ เรื่องน้ ำ ตอนนี้ พอต่อน้ ำเข้าม า แล้ วมาส่งที่ ปั๊ ม              
พอปั๊มใช้ น้ำหมด ชาวบ้านไม่ได้ใช้เลยครับ ปัญหามันก็เกิด ชาวบ้านก็บ่นมา
ทุกวัน ผมไม่รู้จะทำยังไง ฝ่ายบริหารต้องเร่งผู้รับเหมาให้ผม ช่วยดูแลให้ผม
หน่อย ในการก่อสร้างระบบประปาของหมู่ที่ 7 นานเกินแล้ว ตามหลัก 
ตอนนี้ต้องได้ใช้แล้ว ดูแลให้ผมหน่อย ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี    
รองประธานสภาฯ  ผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิกได้เสนอหรือสอบถามมา  

เชิญครับ 
 

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

ส่วนตำบลสระขวัญ ขอตอบทุกท่านเรียงลำดับ ดังนี้ 
  ท่านแก่น เรื่องไฟฟ้าดับ จริง ๆ ช่างลงไปแก้ ไขแล้ว แต่วันนั้น           

ฝนตกหนักมากจริง ๆ ตอนแรกสี่ห้าต้น ตอนนี้เพ่ิมเป็นหลายต้น ช่างมา
รายงานให้นายกฯ รับทราบแล้ว วันนี้ ช่างก็ออกไปแก้ไขอยู่ รอหน่อยค่ะ 

  ท่านอภิชาต โครงการที่ไปเพ่ิมเติมแผนให้  จะได้รับเมื่อไร ต้องรอ
แผนประกาศใช้ และต้องดูงบประมาณด้วยค่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้ง ส่วน
ลูกรัง 30 เที่ยว นายกฯ เพ่ิงอนุมัติโอนงบประมาณไป รอหน่อยค่ะ ตอนนี้ 
ให้ ช่ างลงไปสำรวจอยู่  และเรื่องไฟฟ้ าโซล่ าเซลล์  ขอมานานแล้ ว              
รอตามลำดับค่ะ ของหมู่ที่ 17 เพ่ิงได้รับไป ใจเย็นค่ะ ส่วน 63 ต้น อีบิดดิ้ง
ไปแล้ว ตอนนี้รอประกาศผลผู้ชนะ ทำสัญญาต่อไป 

  ท่านอุ่น ไฟฟ้าดับ เพ่ิมเป็นห้าหกต้น แจ้งให้ไปซ่อมหลายครั้งแล้ว 
ตอนที่แจ้งประชุมสิ้นเดือน สายไฟขาดลงมา ช่างไปแก้ไขเก็บให้แล้ว แต่ไม่รู้
ว่าข้างในมันเสีย แจ้งอย่างนี้ก่อน ส่วนที่แจ้งวันนี้  เป็นเรื่องไฟฟ้าดับ             
แยกส่วนกัน เดี๋ยวจะเร่งช่างไปแก้ไขให้ค่ะ 

  ท่านอัมพร เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอนำเรียนอย่างนี้ค่ะ 
เรื่องไฟฟ้าแรงต่ำ อบต.ได้ทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าแล้ว ให้ประมาณการและ
มาติดตั้งให้ จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับการไฟฟ้า ซึ่งอบต.จะเป็นผู้ประสานงานให้ 
เดี๋ยวจะติดตามให้ค่ะ  

 
ท่านอารักษ์… 
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ท่านอารักษ์ ขอลูกรังลงหลังโรงเรียน สำหรับลูกรัง 30 เที่ยว ที่ให้
แต่ละหมู่ ซึ่งลงไปแล้วสองชุด ๆ ละเจ็ดหมู่  หมู่ที่  10 ได้รับไปแล้วใน          
ชุดที่สอง สำหรับงวดนี้ที่จะลงให้ มีหมู่ที่ 2,6,7,12,16, 17 และหมู่ที่ 19 
ดังนั้น หากจะลงให้หมู่ท่านอีก ต้องรองวดถัดไปค่ะ 

ท่านสุภินทร์ เรื่องไฟฟ้าดับ จะเร่งช่างไปแก้ไขให้ค่ะ 
ท่านนิรุธ เชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระของหมู่บ้าน 

ยังไงก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมที่ อบต.ด้วยนะคะ วันที่ 13 เมษายน 2562             
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ มีหลายกิจกรรม ทั้งประกวดชุดการแสดงของหมู่ต่าง ๆ 
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัว เชิญชวนทุกท่านด้วยค่ะ 

  ท่านสุวัฒน์ รอเป็นลำดับค่ะ ได้ทกุหมูแ่น่นอน 
ท่านรจนา ไฟฟ้าจุดนี้มีปัญหาบ่อย คืออย่างนี้ค่ะ ไฟฟ้าจุดนี้เป็น

ของการไฟฟ้า ยังไม่ได้มอบการดูแลให้ อบต. แต่ได้แจ้งให้มาซ่อมแล้ว              
เดี๋ยวจะสอบถามไปที่การไฟฟ้าให้  

ท่านมงคล ยินดีค่ะ ขอถังน้ำดื่ม อบต.ให้สิทธิ์แต่ละหมู่บ้าน 15 ถัง 
ถ้าเกิน ก็ให้หมู่บ้านไปคัดเลือกกันเอง แต่ละครัวเรือนว่าว่าควรจะให้            
หลังไหนก่อน ส่วนไฟฟ้ารายทางดับ 14 ต้น จะแจ้งช่างให้ไปซ่อมค่ะ 

ท่านบุญเรือง ยินดีค่ะ ส่วนเรื่องขอน้ำดื่ม เดี๋ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ 
เตรียมถังรองน้ำไว้ได้เลย 

ท่านลัดดา ยินดีค่ะ  
ท่านมนัส ถามว่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์สายโคกอีแซวหายไปไหน ที่เอา

ออกตอนนั้นเพราะจะทำถนนลาดยาง มันขวาง ตอนนี้กำลังจะเอาไปติดตั้ง
ให้เหมือนเดิมค่ะ น่าจะเป็นวันนี้ 

ท่านกฤษฎา เดี๋ยวจะเร่งผู้รับเหมาให้ค่ะ 
  ตอบครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 

 
นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ปิดประชุม   เวลา   13.3๐  น. 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
   
                                                    (ลงชื่อ)           ชนม์  เมฆขุนทด        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายชนม์  เมฆขุนทด ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

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

( นายมงคล  พันทอง ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 

 
  (ลงชื่อ)            วินัย อาทร          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายวินัย อาทร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


