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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจำปี 256๒ 

วันจันทรท์ี ่๔ กุมภาพันธ์ 256๒ 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 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง     
นายแฉล้ม  ศิลา 
นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์    
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายนิรุธ  โมสูงเนิน 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ 
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
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 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลำดับที่... 

 สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

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

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

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

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางอำนวย  ศิลชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลากิจ 
๒. นายอารักษ์  เจริญสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10    ลากิจ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
นส.ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาววรัญญา  เรียงมงคล 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
น.ส.หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นายอาทิตย์  พนมมา 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
นายธานี  โคกศรี 
 

นายกอบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ 
 

บุญช่วย  ช่างนับ 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
วรัญญา  เรียงมงคล 
รัชดา  วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
อาทิตย ์ พนมมา 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
ธานี  โคกศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม      
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี 256๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร        1.1 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญรับโอน (ย้าย) พนักงาน                    
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบล จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

(1) ว่าที่ร้อยตรีธนชาติ ปางเดิม  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ รับโอน (ย้าย) เมื่อวันที่  2 มกราคม 2562 

(2) นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง            
(นักบริหารการคลังระดับต้น) รับโอน (ย้าย) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
      1.2 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แ ข่ ง ขั น ได้ เป็ น พ นั ก ง า น ส่ ว น ต ำ บ ล  ( เ พ่ิ ม เติ ม )  เมื่ อ วั น ที่  2               
มกราคม 2562 จำนวน  2  ราย  ดังนี้ 

(1) นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

(2) นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
(กล่าวแนะนำประวัติโดยย่อ) 
      1.3 แจ้งนางสาวขนิษฐา จันทบุรมย์ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เนื่องจากสอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
(ปลัดอำเภอ)  

       1 .4  แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา           
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561                 
ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ได้แจ้งรายละเอียด เชิญครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์  ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ผมขอสรุปให้ฟังดังนี้   
รองประธานสภาฯ  (1)ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์           

เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งที่ ๒/2561 เมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม 2561  คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ ๙๕.๒๗ คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗  

 
(2) ผลการ.... 
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 (2) ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งที่ ๒/2561 เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2561 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คะแนนที่ได้ ๘๗.๗๓ คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๗๓ 
 

ที่ประชุม   ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  2561 เมื่อวันที่ ๑๔  

ธันวาคม  2561 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่า ไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน 
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน 
(ปลัดอบต.สระขวัญ) การประชุมล่ วงหน้ าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว              

ดั งนั้ น  หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ ไขถ้อยคำใดๆ ก็ ให้ ยกมือแจ้ ง               
ในที่ประชุมครับ  (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใด             
จะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ไมม่ีนะครับ 

 
นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  2561 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
38 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  2561  

  
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถ้าม  

    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
         -ไม่มี- 
 
 

ระเบียบ.... 



5 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562             
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 

 
นายวินัย  อาทร         ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒)  

มาตรา ๕๓ วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้อง          
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลกำหนด” 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม       
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ข้อ 1๑ (3) “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก         
รองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น
นำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

ข้อ  ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของ             
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น          
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ
ในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้ งปิ ดประกาศไว้ในที่ เปิด เผย ณ สำนักงาน               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

ในกรณี.... 
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ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้
กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้”         

ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอ กำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖๒ ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุม              
สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของแต่ละสมัย พร้อมทั้งวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖๓ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ            
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เชิญท่านชนม์ครับ 

 
นายชนม์  เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ               
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ทุกท่านครับ ผมนายชนม์  เมฆขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ขอเสนอ 

สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี  256๒ จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
สมัยที่ 1  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 256๒ 
  สมัยที่ 2  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  

พ.ศ. 256๒ 
  สมัยที่ 3  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  

พ.ศ. 256๒   
  สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 256๒ 
          และในปีถัดไป ปี พ.ศ. 256๓  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1             

ประจำปี ๒๕๖๓  มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 256๓ ครับ     

 
นายวินัย  อาทร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไมค่รับ เชิญท่านอภิชาตครับ 
ประธานสภาฯ 
  
นายอภิชาต  ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิก            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   สภาฯ ผมนายอภิชาต  ทิพย์โอสถ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ตามท่ีท่านชนม ์

ได้เสนอ ผมเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกำหนดช่วงเวลาได้
เหมาะสมครับ  
 
 

นายวินัย....   
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นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มีผมขอ
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ  

สมัยสามัญ ประจำปี  256๒ เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
สมัยที่ 1  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 256๒ 
สมัยที่ 2  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  

พ.ศ. 256๒ 
สมัยที่ 3  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  

พ.ศ. 256๒   
สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 256๒ 
และในปีถัดไป ปี พ.ศ. 256๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1             

ประจำปี ๒๕๖๓  มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 256๓ โปรดยกมือครับ     
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน ๓8   
คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบกำหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี  256๒ เป็น 4 สมัย ดังนี้ 

สมัยที่ 1  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 256๒ 

สมัยที่ 2  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  
พ.ศ. 256๒ 

สมัยที่ 3  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  
พ.ศ. 256๒   

สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 256๒ 

   และในปีถัดไป ปี พ.ศ. 256๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1             
ประจำปี ๒๕๖๓  ให้มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 256๓ 

 
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 50,000.- บาท และ 

 
ขอความเห็น... 
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ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  2,942,500.- บาท  รวมเป็น
เงินจำนวนทั้งสิ้น 2,992,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟ
ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 63 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 2,992,500.- บาท 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ก่อนอ่ืนผมขอชี้แจงว่า เหตุผลที่ต้องเสนอญัตติขอความ           
ปลัดอบต.สระขวัญ  เห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือจัดซื้อไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์
(เลขานุการสภาฯ)   พร้อมติดตั้ง จำนวน 63 ต้น อีกครั้ง ทั้งที่ได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ  

ไปแล้ว ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔   
ธันวาคม ๒๕๖๑  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นจังหวัดสระแก้วได้เข้าตรวจสอบการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยได้
แจ้ งว่ า ในการจั ดซื้ อ ไฟส่องสว่ างแบบพลั งงาน แสงอาทิ ตย์พ ร้อม          
ติดตั้งนั้น อบต.ตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายไม่ถูกต้อง ซึ่งเราตั้งจ่ายในหมวด
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุมาโดย
ตลอดแต่ตอนนี้ สตง. ให้ตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายใหม่ให้ถูกต้อง โดยมองว่า              
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่จัดซื้อนั้นได้ติดตั้งหรือตรึงกับที่ดิน ฉะนั้น จึงต้องตั้งจ่าย
ในหมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                   
สิ่งสาธารณูปโภค ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องเสนอญัตติเพ่ือขอความ
เห็นชอบใหม่อีกครั้งเพ่ือที่จะได้ตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายที่ถูกต้องครับ 

ต่อไปขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ซึ่งวาระนี้เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 50,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  
2 ,942 ,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2 ,992 ,500.- บาท            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน 63 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,992,500.- 
บาท ส่วนรายละเอียดคุณลักษณะเหมือนกับที่เข้าสภาฯ ครั้งที่แล้วดังนี้ครับ  

 
 
 

๑.ข้อกำหนด... 
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 ๑.ข้อกำหนดทั่วไป 
     ๑.๑ เป็นระบบไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  
อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งบนเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ตามแบบที่ อบต.สระขวัญ 
กำหนด 
     ๑.๒ มีชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไปเก็บไว้ที่
แบตเตอร์รี่ มีระบบเปิด – ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ และมีวงจรสำหรับรักษา
กระแสไฟฟ้าให้มีค่าคงที่ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒/๑๔V ๒๐A  
     ๑.๓ ในกรณีที่มีวันฝนตกหรือวันที่ไม่มีแดด ระบบสามารถใช้          
ไฟสำรอง 
     ๑.๔ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน            
มาก่อน 
     ๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายละเอียด แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์ 
คุณสมบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมเอกสารผลทดสอบผลิตภัณฑ์ใน       
วันเสนอราคา และนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสาไฟ , โคมไฟ LED , 
แบตเตอร์รี่ , คอนโทรลชาร์ตและตู้ติดตั้งอุปกรณ์ มาแสดงต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลของ อบต.สระขวัญภายในสองวันทำการนับถัดจากวันเสนอ
ราคาและภายในเวลาราชการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
     ๑.๖ ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจากการใช้งาน
ปกติในเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ใดมีการระบุ
อายุการรับประกันแตกต่างให้ยึดอายุการรับประกันที่มากกว่า 
 ๒.ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะระบบแสงสว่าง (โคมไฟส่องสว่าง
ถนนด้วยระบบโซล่าเซลล์) 
     ๒.๑ ขอบเขต 
   จัดหาพร้อมติดตั้ งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ           
ด้วยโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์ผลิตไฟจากแสงอาทิตย์             
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ต่อแผง  แบตเตอร์รี่สำรองไฟ ๑๒ โวลท์  ประจุไฟ        
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์  สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับโคมไฟ LED 
สำหรับใช้ส่องสว่างถนนสาธารณะภายในตำบลสระขวัญเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถใช้ถนน ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า ๘ เมตร  

   ๒ .๒  ชุด โคมไฟถนนพลั งงานแสงอาทิตย์  จำนวน ๑  ชุด 
ประกอบด้วย 

 
๒.๒.๑ แผง... 
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      ๒.๒.๑ แผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แผง มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    (๑) เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวหรือผลึกเชิงซ้อน 
(Crystalline Silicon) ให้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ต่อแผง มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๘๔๓ – ๒๕๕๓  และ มอก.๒๕๘๐ – ๒๕๕๕ 
โดยให้แนบหลักฐานหรือหนังสือรับรองในวันเสนอราคา 
             (๒) แผงเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องไม่มีรอยด่างหรือ
จุดบกพร่องในการผลิต และมีการรับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์         
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่น้อยกว่า          
๘๐ เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลา ๒๕ ปี โดยให้แนบหลักฐานหรือหนังสือรับรอง
ในวันเสนอราคา 
 (๓) กรอบแผงโซล่าเซลล์ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี แข็งแรง 
ทนทานไม่เป็นสนิม ด้านหลังแผงโซล่าเซลล์มีกล่องต่อสายไฟหรือขั้วต่อสาย
ที่มีความแข็งแรง กันฝน กันน้ำเข้า 
 (๔) ด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งกล่องต่อสายไฟที่มีการปิดผนึก
หรือมีฝาปิดล็อคอย่างแข็งแรง  มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อย
กว่า IP๖๕ ภายในกล่องต่อสายไฟต้องมีขั้วต่อสายไฟที่แข็งแรงทนทานต่อ
การใช้งานภายนอกอาคาร ภายในกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction box)          
มี Integrated Bypasses Diode ต่ออยู่เพ่ือป้องกันไฟจากแบตเตอร์รี่ไหล
ย้อนกลับมาที่แผงโซล่าเซลล์ โดยต้องแสดงหลักฐานการผลิตดังกล่าว               
ในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานใน รง.๔ ประกอบในวันที่              
เสนอราคา 

 (๕) ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการผนึกด้วยวัสดุป้องกัน
ความชื้น ด้านหน้าแผงปิดทับด้วยกระจกนิรภัย คุณภาพดี ช่วยในการส่อง
ผ่านแสง และสามารถรองรับการกระแทกได้ดี 

(๖) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยโรงงานที่ผลิตได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO ๑๔๐๐๑-๒๐๐๔ 
  (๗) แผงโซล่าเซลล์ผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP๖๖ 
พร้อมเอกสารประกอบการทดสอบไม่เกิน ๑ ปี 

(๘) แผงโซล่าเซลล์ต้องเป็นของใหม่ และเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด       
ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

        ๒.๒.๒ ดวงโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ โคม มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (๑) ดวงโคมทำจากโลหะปลอดสนิมหรืออะลูมิเนียม  ฝาครอบ        
โคมเป็นแบบอะคิลิคใส หรือใช้วัสดุที่ดีกว่า มีระบบป้องกันน้ำและฝุ่น           
ไม่น้อยกว่า IP๖๖ 

(๒) ภายใน.... 
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 (๒) ภายในดวงโคม ประกอบด้วยหลอดแอลอีดี ที่ใช้กับงานแสง
สว่างโดยตรง ชนิด Ultra Bright หรือดีกว่า ให้สี Cool White หรือสี Day 
Light จำนวนหลอดแอลอีดี มีไม่น้อยกว่า ๘๔๐ หลอด 
 (๓ ) ดวงโคมและหลอดแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบทั้ งชุด                  
มีมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า ผลทดสอบจะต้อง    
ไม่เกิน ๑ ปี 
 (๔) ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ 
 (๕) วัดค่าความสว่างที่ความสูงของโคมไฟ ๘ เมตร จะต้องมี        
ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐ ลักซ์ 
 (๖) วัสดุแผงวงจรที่ใช้เชื่อมต่อวงจรหลอด LED จะต้องเป็นแผงวงจรที่
ออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป  
      ๒.๒.๓ แบตเตอร์รี่ จำนวน ๑ ลูก มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) แบตเตอร์รี่แห้ง ประเภท Deep cycle 
(๒) กำลังไฟ ๑๒ โวลท์ กระแสไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์ 

      ๒.๒.๔ เครื่องควบคุมการประจุไฟ (Control charge) จำนวน ๑ เครื่อง  
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (๑) มีระบบการตรวจสอบป้องกันแบตเตอร์รี่เพ่ือให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน โดยต้องมีระบบตัดการทำงานเมื่อกำลังไฟในแบตเตอร์รี่ อ่อน             
เพ่ือป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Low Discharge) หรือเมื่อแบตเตอร์รี่เต็ม
แล้วต้องหยุดการชาร์ตประจุเพ่ือป้องกันไม่ให้ชาร์ตไฟมากเกิน (Over 
Charge) 
 (๒ ) มีระบบป้องกันการต่อผิดขั้ ว และมีวงจรสำหรับรักษา
กระแสไฟฟ้าให้คงท่ี 
 (๓) สามารรองรับการทำงานกับระบบกระแสไฟตรง ๑๒/๒๔ โวลท์ 
ทนกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ แอมป์ 
 (๔) มีไฟแสดงสถานะทำงาน 

 (๕) มีระบบเปิดปิดโคมไฟอัตโนมัติ โดยเปิดไฟในเวลากลางคืน 
และปิดไฟในตอนเช้า 
    ๒.๒.๕ ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ประจุไฟและแบตเตอร์รี่  จำนวน ๑ ตู้                
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑ ) เป็นตู้ทำจากเหล็ก มีหลั งคากันฝนเบอร์  ๔  หรือขนาด            
ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ x ๖๐๐ x ๒๓๐ มิลลิเมตร (กว้าง x สูง x ลึก) ความหนา              
เหล็กแผ่นที่ใช้ทำตู้ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ มิลลิเมตร พ่นสีกันสนิมตาม
มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 

 
(๒) ติดตั้ง.... 
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(๒) ติดตั้งกับเสาไฟตามแบบแปลนที่ อบต.สระขวัญกำหนดไว้ 
    ๒.๒.๖ เสาไฟฟ้ามีกิ่งโคมพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด                
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

เสาไฟเป็นเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ชุบกันสนิมแบบ   
Hot Dip Galvanize มาตรฐาน ASTM A๑๒๓ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือดีกว่า ที่โคนเสาทาสีดำและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้มชนิด Daimond 
Grade ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ซม. x ๐.๑๕ ซม. จำนวน ๒ แผ่น สติ๊กเกอร์ 
ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๖๐๖ – ๒๕๔๙ ให้แนบหลักฐานหรือหนังสือ
รับรองมาตรฐานสติ๊กเกอร์ในวันเสนอราคา ส่วนรูปแบบของเสาไฟ รูปแบบ
การทาสีโคนเสา การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และฐานเสาชนิดคอนกรีต
เสริมเหล็กให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.สระขวัญกำหนด 
    ๒.๒.๗ สายไฟสำหรับต่อวงจรในระบบ จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 สายไฟที่ใช้ต่อวงจรในระบบของไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ ให้ใช้         
แสงไฟชนิด VCT หรือสายไฟที่มีคุณภาพดีกว่า 

โดยเป็นคุณลักษณะคล้ ายของเดิมที่ เคยซื้ อครั้ งที่ แล้ว  โดย            
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งในครั้งนี้ ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อมา             
ไม่เกินสองปีงบประมาณ  เหตุผลในการดำเนินการ เนื่องจากถนนหลายสายใน
เวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสายชำรุดเป็นหลุม          
เป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสดักจี้
ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นจะต้องซื้อเพ่ือ
บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอนเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   
จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนวิธีการ
ดำเนิ นการ เราจะใช้ วิธี  e-bidding ครับ  จำนวน เงินที่ ขอโอน เพ่ิ ม  
50,000.- บ าท ซึ ่งการโอนครั ้งนี ้เป ็นการโอน เนื ่องจากไม่ได้ตั ้ง
งบประมาณไว้จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้ งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์             
ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงานงานเดิมที ่ได้ขอความเห็นชอบ    
ในการจัดซื ้อโซล่าเซลล์เมื ่อสมัยประชุมครั ้งที ่แล้ว ครับ คือ โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ
ก่อนโอน จำนวน 50,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- บาท  
 
 

คงเหลือ... 
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 คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไป
จ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืนครับ โดยการติดตั ้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในครั ้งนี ้จะ
ติดตั้งให้กับหมู่บ้านดังต่อไปนี้ 
  จุดที่ 1 หมู่ที่ 9 ไปถึงหมู่ที่ 14 จำนวน  7  ต้น 

จุดที่ 2 หมู่ที่ 12 ไปถึงหมู่ที่ 16 จำนวน  5  ต้น 
จุดที่ 3 หมู่ที่ 16 ไปถึงหมู่ที่ 19 จำนวน  3  ต้น 
จุดที่ 4 หมู่ที่ 3  จำนวน  16  ต้น 
จุดที่ 5 หมู่ที่ 4  จำนวน  8  ต้น 
จุดที่ 6 หมู่ที่ 5  จำนวน  10  ต้น และ 
จุดที่ 7 หมู่ที่ 8  จำนวน  14  ต้น 

 
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 50 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสม จำนวน  2 ,942 ,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ ้น 2 ,992 ,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟ
ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 63 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2 ,992,500.- บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
38 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง           
สิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 50 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาด      
เงินสะสมจำนวน 2 ,942 ,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั ้งสิ ้น 
2,992,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

5.3 ญัตติ.... 
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5.3 ญัตติขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 
20,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท 
เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจัดซื้ อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ห มู่ที่  12            
บ้านทุง่หินโคน 

 
นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายสุพงษ์  ช่างนับ  ก่อนอ่ืนผมขอแจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีกับการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมให้ทุกท่านได้รับทราบครับ            
(เลขานุการสภาฯ)    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543) 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561          

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า
ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม          
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรอง          
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วน
ที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

 
ลำดับ... 



15 
 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ 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 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๓๖๔,๐๐๐.- บาท 
 (๓) หักเงินสะสมที่ อนุมั ติแล้ วแต่ยั งไม่ ได้ดำเนินการ จำนวน                   

๑๓,๘๑๕,๘๐๐.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

จำนวน ๘,๖๖๕,๔๓๘.- บาท 
เหตุผลที่ต้องขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในวันนี้ เนื่องจากตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ข้อ 89 (3) กำหนดให้
การจะใช้เงินสะสมได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกันเงินสะสมสำรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน          
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จึงจะสามารถนำเงินสะสมมาใช้ได้ 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  ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อบต.สระขวัญ มียอดเงินสะสมจำนวน ๘,๖๖๕,๔๓๘.- บาท 
และต้องกันเงินสะสมไว้จำนวน  12,658,750.- บาท ด้วยเหตุดังกล่าว      
ทำให้มีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะนำไปบริหารได้ จึงต้องขออนุมัติจากสภาฯ          
ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมครับ 

ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูเอกสารรายละเอียด
ตารางคำนวณการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม  

 
- เงินทุนสำรอง... 
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- เงนิทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 
28 มกราคม 2562 มีจำนวน  27,428,411.63.- บาท 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 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 ที่สามารถนำไปใช้ได้ มีจำนวน 
15,190,286.- บาทครับ 

ต่อไปขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ซึ่งวาระนี้ เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จำนวน 20,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสี ยงแบบไร้สาย หมู่ที่  12            
บ้านทุ่งหินโคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 43 ลำดับที่ 7 
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... 
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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) 

และสามารรองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม  
ด้วยรีโมทคอนโทรล  

- สามารถควบคุมเลือกเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง 
เช่นวิทยุ FM , เครื่องเล่น USB MP๓ หรืออุปกรณ์ อ่ืนๆ 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  
 

- สามารถ... 
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          - 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. ชุดรับและขยายสัญญาณ จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้   
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM รับสัญญาณ

จากเครื่องส่งชัดเจน สัญญาณรบกวนต่ำ  
- สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ ๒ ชนิด คือ จากไฟ ๒๒๐VAC 

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

อนุญาตให้ใช้งาน  
          - ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๐.๘ v  
          - การเปิด/ปิดเครื่องด้วยรหัส DTMF  

      - เครื่องชุดลูกข่ายจะทํางาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่
ชุดควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน  

- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรง
ทนทานได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  

          - สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้  
      - สามารถปรับเพิ่มและลดระดับความดังเสียงของภาครับ
แต่ละจุด 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 หรือดีกว่า
พร้อมขั้วต่อ 

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

ฝนได้ดี  
 

- ปากฮอร์น... 
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            - 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  20,000 บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน  
ส่วนโอนลด เป็นการโอนลดในแผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไป   
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  จำนวน ๗ อัตรา 
และหรือที่มีอัตราเพิ่มเติม งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๒๗,๕๑๖.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน ๒,023,2๔๖.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 20,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๒,003,2๔๖.- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่นครับ 

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

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ                 
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
 

ไฟฟ้าและ... 
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ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายขาด
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย           
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
38 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ                
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสมจำนวน 480 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย           
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน 

 
นายวินัย อาทร   ลำดับต่อไป เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระการประชุมเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   จำนวน 2 วาระ เป็นข้อ 5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ในแผนงานบริหารงานทั ่ว ไป  งานบริหารทั ่ว ไป  งบลงทุน  หมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11,000. - 
บาท  เพื ่อจ่าย เป ็นค่าจ ัดซื ้อตู ้เหล็ก  แบบ  2  บานทึบ  จำนวน 2          
หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด และข้อ 
5 .5  ขอความ เห็นชอบอนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ .2562 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั ่ว ไป งานบริหาร งานคลัง  งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 ,500.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื ้อตู ้เหล็ก แบบ 2  บานทึบ จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 
5,500.- บาท สำหรับใช้งานในกองคลัง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น” 
ดังนั้น ผมจึงขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบให้บรรจุญัตติในเรื่องดังกล่าวเป็น         
ข้อ 5.4 และ ข้อ 5.5 เข้าวาระการประชุมในวันนี้ โปรดยกมือครับ  
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          

38 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุ 
ญัตติเพ่ิมเติมเข้าวาระการประชุมเป็นข้อ 5.4 และ ข้อ 5.5         
 
 5.4 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท
สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด 
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่ านประธานสภาฯ ตามเอกสารที่ ทุ กท่ านได้รับ  ตามวาระนี้                 
ปลัดอบต.สระขวัญ  เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(เลขานุการสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ.2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร              

งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บานทึบ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้งานใน
สำนักงานปลัด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

          ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 186 ลำดับที่ 6 เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากใน
สำนักงานปลัด มีเอกสารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสะดวกในการค้นหาครับ ส่วนโอนลด เป็นการโอนลดใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๗ อัตรา และหรือที่มีอัตราเพ่ิมเติม งบประมาณ
อนุมัติ ๒,๔๒๗,๕๑๖.- บาท งบประมาณก่อนโอน ๒,003,2๔๖.- บาท 
บาท จำนวนเงินที่โอนลด 24,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน          
1,975,746.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ              
รายจ่ายอื่น จำนวน 2 วาระท่ีขออนุมัติ คือ วาระข้อ 5.4 และข้อ 5.5 ครับ 
 
 

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

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
หมวด  คร ุภ ัณ ฑ ์ ป ระ เภท รายจ ่าย  ค ร ุภ ัณ ฑ ์ส ำน ัก งาน  จ ำนวน 
11,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ จำนวน 
2 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้ในสำนักงานปลัด โปรดยกมือครับ  
      

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
38 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน 
หมวด  คร ุภ ัณ ฑ ์ ป ระ เภท รายจ ่าย  ค ร ุภ ัณ ฑ ์ส ำน ัก งาน  จ ำนวน 
11,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ จำนวน 
2 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้ในสำนักงานปลัด 
 

5.5 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทนุ หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 ,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท
สำหรับใช้งานในกองคลัง 
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่ านประธานสภาฯ ตามเอกสารที่ ทุ กท่ านได้รับ  ตามวาระนี้                 
ปลัดอบต.สระขวัญ  เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(เลขานุการสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ.2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร              

งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บานทึบ จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้งานใน 
กองคลั ง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 

ปรากฏ... 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน้าที่  186 ลำดับที่  6 เหตุผลในการขออนุมัติ  เนื่องจากในกองคลัง          
มีเอกสารเป็นจำนวนมาก เพ่ือให้การจัดเก็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สะดวกในการค้นหา ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายไปในวาระที่แล้วครับ  
 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง            
งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
16,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ จำนวน 
3 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้ในกองคลัง โปรดยกมือครับ  
      

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
38 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั ้งจ่าย            
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง            
งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
16,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ จำนวน 
3 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท สำหรับใช้ในกองคลัง 
 

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

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ  เชิญท่านอภิชาตครับ 
 

นายอภิชาต  ทิพย์โอสถ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ            
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอภิชาต  ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่  ๑๗ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ทำถนนคอนกรีตเส้นเนินเขาดิน           
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยากขอความอนุเคราะห์ลงถนนคอนกรีตตรงทาง
แยกไปคลองคันฉอกลาง ช่วงหน้าฝน น้ำไหลเซาะ ถนนพัง ชาวบ้านเดินทาง
สัญจรไปมาลำบาก เดือดร้อนมาก หากฝ่ ายบริหารมี งบประมาณ                
ช่วยพิจารณาด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสมชายครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 4 ก่อนอื่น ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จัดซื้อเสียงไร้สายให้ ตอนนี้
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาเวลาเปิดเพลงเสียงชัด แต่เวลาพูดเสียงมัน
จะขาดเป็นช่วง ๆ อยากให้ช่างไปดูหรือประสานผู้รับจ้างแก้ไขให้ด้วย                   
อีกเรื่อง ถังน้ำประปา หมู่ 4 ปัญหายังไม่จบ ตอนนี้น้ำซึมรอบถัง มีรอยรั่ว 
กลัวเกิดอันตราย ฝากฝ่ายบริหารแจ้งช่างไปแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 20 ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยประมาณ 30 ถุง ไปลงถนน
คอนกรีตที่เดิมกับที่เคยขอไปลงครั้งที่แล้ว ตอนนี้ถนนมันทรุดลงอีกแล้ว 
ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านองอาจครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 5   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายองอาจ เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 5 ขอสอบถามฝ่ายบริหารผ่านทางท่านประธานสองเรื่อง  
เรื่องแรก ลูกรังของหมู่ 5 จำนวน 30 เที่ยว จะได้เมื่อไร 
เรื่องที่สอง งบประมาณที่ต่อเติมศาลากลางหมู่บ้านของหมู่ที่ 5             

ไม่ทราบว่าผู้รับเหมาจะมาดำเนินการให้ได้เมื่อไร ขอบคุณครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 18 ขอเสาไฟฟ้าแรงต่ำลงตรงบ้านนายวุฒิพงษ์ แสงลำไย จำนวน 1 
ต้น แต่เดิมมันเป็นเสาไม้ ตอนนี้หักโค่นไปแล้ว ได้แจ้งในสมัยประชุมหลาย
ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ ช่วยเร่งให้ด้วยค่ะ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านกฤษฎาครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 7 ผมมีเรื่องที่จะเสนอฝ่ายบริหารสองเรื่อง 
เรื่องแรก ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถ้าหมู่ 7 ได้รับการพิจารณา ผมขอเป็น

ความสูง 6 เมตร จะได้หลายต้น ของหมู่ผมมีสองซอยด้วยกัน ถ้าใช้               
ก็ประมาณ 14 ต้น ส่วนใหญ่รถบรรเทาไม่ค่อยได้เข้าไป 

เรื่องที่สอง ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งยอดเงินทุนสำรอง
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้จำนวนประมาณสิบห้าล้านกว่าบาท  ถ้าเป็นไปได้ 
อยากให้ฝ่ายบริหารนำออกมาใช้อีกสักครั้ง อาจจะเป็นถนนคอนกรีตหรือ   
โซล่าเซลล์ก็ได้ ฝากพิจารณาด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 11 เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่ 11 ที่เคยขอไว้จำนวนสองซอย
ด้วยกัน ฟังจากทีฝ่่ายบริหารพูดแล้ว หมู่ผมคงไม่ได้ ผมเลยจะขอเปลี่ยนเป็น 
ไฟฟ้าขยายเขตแทน ซอยที่หนึ่งเข้าศาลากลางหมู่บ้าน ซอยที่สองเส้นข้าง
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ช่วยพิจารณาด้วยครับ  

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านบุญทันครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายบุญทัน  บัวแสง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 1   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญทัน  บัวแสง สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 1 ผมมีเรื่องถนนคอนกรีตที่จะแจ้งครับ เส้นหมู่ที่ 17 ไปหมู่ที่  1           
ขาดประมาณ 65 เมตร จะสุดซอย หากมีงบประมาณช่วยพิจารณาให้         
ด้วยครับ  

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 14 ดิฉันมีเรื่องแจ้งฝ่ายบริหารสองเรื่องค่ะ 
 

เรื่องแรก... 
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เรื่องแรก ไฟฟ้าเส้นหลังเขาดับทุกจุด แจ้งหลายครั้งแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข เร่งให้ด้วยค่ะ 

เรื่องที่สอง โซล่าเซลล์ดับ 1 ต้น แจ้งหลายให้ไปแก้ไขหลายครั้ง
แล้วเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่เห็นดำเนินการใด ๆ ฝากฝ่ายบรหิารเร่งช่างให้ด้วย 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 19 เรื่องแรก อยากสอบถามว่า  ลูกรัง 30 เที่ยวที่จะลงให้จะได้รับ
เมื่อไรครับ  เรื่องที่ สอง ขุดลอกสระน้ำ ปี  พ.ศ.2562 งบประมาณ 
500,000.- บาท เริ่มดำเนินการเมื่อไร และสุดท้าย ขอโซล่าเซลล์ไปลง
ตามจุดเสี่ยงครับ 
  

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 19 ผมมีเรื่องที่จะแจ้ง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ประมาณ 3 ต้น แสงริบหรี่ 
คาดว่า แบตเตอรรี่น่าจะเสื่อม ฝากฝ่ายบริหารแจ้งช่างไปแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 14   เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที ่16 ดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งฝ่ายบริหารสามเรื่องค่ะ 
 เรื่องแรก ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับ 1 ต้น ไฟรายทางดับ 5 ต้น แจ้งช่าง
ให้ไปแก้ไขหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เห็นดำเนินการ ช่วยเร่งให้ด้วยค่ะ 
 เรื่องที่สอง ได้เขียนคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 2 เที่ยว 
ประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วแต่ยังไม่ได้ 
 เรื่องสุดท้าย ถนนเส้นหมู่ 16 ไปหมู่ 19 ประมาณ 4.6 กิโลเมตร 
ที่ทหารมาทำให้ ซึ่งได้แจ้งในสมัยประชุมขอขยายเขตถนน          ไม่ทราบ
ว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่คะ 
 
 

นายแดง...   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

ผมมีเรื่องที่จะแจ้งฝ่ายบริหาร เป็นเรื่องเดิมที่เคยแจ้งครั้งที่แล้ว เรื่องถนน
ลูกรังที่รถเกรดเดอร์เข้าไม่ได้ สายเอสเอ็มแอลไปหมู่ 20 ตอนนี้ถนนทรุด       
เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ฝากพิจารณาแก้ไขด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสมชายครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายสมชาย ลับแล  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผมขอแจ้ง              
ส.อบต.หมู่ที่ 4   เพ่ิมเติมครับ เรื่องระบบน้ำประปาที่ประสานให้ผู้รับจ้างวางท่อใหม่ ผู้รับจ้างมา 

ดำเนินการวางท่อให้แล้ว แต่ตอนทดสอบระบบน้ำ น้ำยังไหลไปท่อเก่าอยู่ และ
ไม่รู้ว่าท่อไปเชื่อมต่อกันตรงไหน ไม่ทราบว่าต้องตัดท่อเก่าทิ้งหรือต้องปิดท่อ
หรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้น้ำไหลไปทั้งท่อเก่าและท่อใหม่ ผมกลัวว่าท่อมัน 
จะแตก แล้วจะแก้ไขลำบากครับ 
 เรื่องที่สอง ไฟโซล่าเซลล์ที่แสงมันริบหรี่ น่าจะเป็นเพราะแบตเตอรี่
หรือเปล่า ผมว่าควรจะทำความสะอาดตรงแผงโซล่าเซลล์สักครั้งครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นางสีนวน  ผาวันดี เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 ดิฉัน 
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ขอแจ้งเพ่ิมเติมค่ะ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เห็นหลายหมู่ได้ หมู่ 18             

ก็อยากได้เช่นกัน ถ้ามีงบประมาณ ช่วยพิจารณาให้ด้วยค่ะ ประมาณ 5 ต้น 
อีกเรื่อง ไฟรายทางหน้าบ้านนายสมนึก มันไม่สว่าง ฝากช่างไปแก้ไขให้ด้วย 

               
นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านคูณครับ 
รองประธานสภาฯ 

 
นายคูณ พูลเจริญ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 10   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายคูณ พูลเจริญ สมาชิกสภาฯ              

หมู่ที่  10 แจ้งฝ่ายบริหารขอความอนุ เคราะห์ พิจารณางบประมาณ              
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส้นบ้านครูอุทัย ทองเสน่ห์ น้ำเซาะ ถนนพัง ผมกลัว
ว่าถ้ารถใหญ่วิ่งผ่าน ถนนจะทรุด ช่วยพิจารณาด้วยครับ 

 
นายแดง....   
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นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านประเสริฐครับ 
รองประธานสภาฯ 

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

หมู่ที่ 11 ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าดับ ประมาณ 5 จุด ผมได้แจ้งให้ซ่อมหลายครั้ง 
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ฝากฝ่ายบริหารเร่งช่างให้ด้วยครับ 

 
นายแดง  บุญวงษ ์  ผมขอเพ่ิม  เรื่องสมทบเงินกองทุนสวัสดิการ ตอนนี้ สมทบได้แล้ ว               
รองประธานสภาฯ  แต่ อบต.ไม่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไว้ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหา 

อย่างไรครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  ผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิกได้เสนอหรือ
สอบถามมา เชิญครับ 

 
นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และ            
นายก อบต.สระขวัญ  ผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ  นายกองค์การบริหารส่วน            

ตำบลสระขวัญ ขอตอบทุกท่านเรียงลำดับ ดังนี้ 
  ท่านอภิชาต ขอถนนคอนกรีตเพ่ิม ต้องไปดูในแผนก่อนว่ามีหรือไม่ 

ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ตอนนี้หมู่ 17 ได้ถนนคอนกรีตไป         
สองเส้นแล้ว และได้ติดตั้งไฟฟ้าให้ทางฝั่งท่านชนม์แล้วที่ว่าไม่มีไฟฟ้าเลย 
ส่วนลูกรัง 30 เที่ยว ช่างได้ไปสำรวจแล้วว่าจะลงจุดไหนบ้าง ได้แน่นอนค่ะ 

ท่านสมชาย เสียงไร้สายขาดหายเป็นช่วง ๆ จะแจ้งช่างไปแก้ไขให้
ส่วนถังประปามีรอยรั่วซึม จะประสานผู้รับจ้างแก้ไขให้เช่นกันค่ะ 

ท่านรจนา ขอยางมะตอยไปซ่อมถนน 30 ถุง เขียนคำร้องที่ อบต.
รับไปได้เลยค่ะ  

ท่านองอาจ ขอลูกรัง 30 เที่ยว รอบนี้ยังไม่ได้ค่ะ เป็นรอบหน้า 
ของรอบนี้จะมีหมู่ 2 , 6 , 7 , 9 ,16 , 17 และ 19  ส่วนต่อเติมศาลา
กลางหมู่บ้าน อยู่ระหว่างทำสัญญาค่ะ 

ท่านสีนวน ขอเสาไฟฟ้า เดี๋ยวจะดำเนินการใหค้่ะ 
ท่านกฤษฎา ถ้าได้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขอเป็นความสูง 6 เมตร           

เดี๋ยวจะให้ท่านปลัดฯ ดูให้ค่ะ 
ท่านจวน ขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ รอบนี้  e-bidding ไม่ได้ ขอเป็น         

รอบหน้าค่ะ  
ท่านบุญทัน ขอถนนคอนกรีตเหลืออีกแค่ 65 เมตรจะสุดซอย           

ให้ อบต.ดำเนินการทำให้หน่อย กำลังจะทำให้ค่ะ  
 
 

ท่านอัมพร... 
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ท่านอัมพร ไฟฟ้าดับ ทั้งไฟรายทาง ไฟโซล่าเซลล์ จะเร่งช่างไป
แก้ไขให้ค่ะ 

ท่านมนัส เรื่องลูกรังตอบไปแล้วได้แน่นอน ให้แจ้งช่างได้เลยค่ะ ว่า
จะลงจุดไหน ส่วนเรื่องขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ รอให้ถนนเสร็จก่อน จะได้สำรวจ
ว่าจะลงจุดไหนได้บ้าง อาจจะเป็นไฟขยายเขตหรือลงโซล่าเซลล์ให้ 

ท่านมงคล ไฟโซล่าเซลล์แสงริบหรี่ อาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่ 
เดี๋ยวจะให้ช่างไปแก้ไขให้ค่ะ  

ท่านลัดดา  ไฟรายทางดับ 5 จุด ไฟโซล่าเซลล์ดับ 1 ต้น แจ้งแล้ว
ยังไม่ได้ซ่อม จะเร่งช่างให้ค่ะ ขอน้ำดื่ม นานแล้วยังไม่ได้ เดี๋ยวจะแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้รีบดำเนินการให้ ส่วนขอขยายเขตถนน ต้องไปเพ่ิมเติมแผน 
หากเป็นที่ดินเอกชนก็ต้องอุทิศให้ ค่อยว่ากันอีกครั้งว่าจะดำเนินการ         
กันอย่างไรต่อไปค่ะ 

ท่านอุ่น ถนนทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ รอบนี้ท่านได้ลูกรัง 30 เที่ยว 
ให้แจ้งช่างค่ะว่าต้องการที่จะลงจุดไหน 

ท่านประเสริฐ ไฟฟ้ารายทางดับ 5 จุด  ไม่ไปซ่อมสักที จะเร่งช่าง
แก้ไขให้ค่ะ  

ส่วนท่านรองประธาน สมทบกองทุนสวัสดิการได้หรือไม่ เดี๋ยวจะให้
ท่านปลัดฯ ดูให้ว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะ 

ขอย้ำอีกครั้งค่ะ หมู่ไหนที่ได้ลูกรังรอบนี้ 30 เที่ยว ให้แจ้งช่างด้วย
ว่าต้องการที่จะลงจุดไหนบ้าง ส่วนหมู่ไหนต้องการให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
เรื่องใด ให้ท่านไปดูในแผนพัฒนาก่อนทั้ง 3 เล่ม  ว่าท่านมีหรือไม่ ถ้าไม่มีก็
ไม่สามารถดำเนินการทำให้ได้ ต้องเพ่ิมเติมแผน ฝากไว้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

 
นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องลูกรัง มีหลายหมู่ที่สอบถามมาว่าทำไมไม่ได้ 
ปลัดอบต.สระขวัญ  ขอเรียนอย่างนี้ครับ ลูกรัง 30 เที่ยว ได้ทุกหมู่  แต่ต้องทยอยกันไป               
(เลขานุการสภาฯ)   ไม่สามารถดำเนินการให้พร้อมกันทั้งหมดได้ รอบนี้ท่านอาจจะไม่ได้             

ก็อาจจะเป็นรอบหน้า แต่ว่าได้แน่นอนครับ เรื่องขอเสาไฟฟ้า เสาหักโค่น 
ผมขอไปดูระเบียบก่อนว่า สามารถจัดซื้อให้ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะจัดซื้อ              
ให้ครับ ส่วนท่านรองประธานสภาฯ สบทบกองทุน การสบทบกองทุนต้องมี 
3 ส่วนด้วยกัน คือ สมาชิก รัฐบาล และ อปท. ทุกปี อปท.ตั้งงบไว้แต่
รัฐบาลไม่เคยสมทบเลย อปท.สมทบเงินไป สตง.ก็เรียกเงินคืนเพราะ               
 
 
 

ไม่เป็นไป... 
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ไม่เป็นไปตามระเบียบเงื่อนไข เดี๋ยวผมจะดูให้ว่าสามารถดำเนินการให้ได้
หรือไม่ เรื่องกีฬาท้องถิ่น ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ปีนี้กำหนดจัดระหว่าง           
4 – 8 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย อปท. 7 แห่ง มี อบต.สระขวัญ,  
อบต.ท่าแยก , อบต.หนองบอน , อบต.โคกปี่ฆ้อง , อบต.ศาลาลำดวน , 
เทศบาลตำบลศาลาลำดวน และ อบต.ท่าเกษม ปีนี้ไม่มีการเดินขบวน 
เพราะเราอยู่ไกลชุมชน พิธีเปิดเก้าโมงเช้า เดี๋ยวจะแจ้งกำหนดการอีกครั้ง
ครับ ส่วนโปรแกรมจะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารแจกให้ สำหรับกีฬาเยาวชน
ตำบลสระขวัญ จัดแข่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะมีเซปักตะกร้อชายเปตองผสม และ
วอลเล่ย์บอลชาย สัปดาห์ต่อไปจะเป็นวอลเล่ย์บอลหญิง ฟุตบอล เสร็จสิ้น
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครับ 

 
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)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายมงคล  พันทอง ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 

 
  (ลงชื่อ)            วินัย อาทร          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายวินัย อาทร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


