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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที ่25 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
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4 
5 
6 
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8 
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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 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย  
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ  
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  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 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

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

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36  

นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 
นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา  
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ  

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

ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันดี 
ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายองอาจ  เชิดสูงเนิน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   ลาป่วย 
2.นายมงคล  พันทอง       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19   ลาป่วย  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 

  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางวรรณมณี  ช่างนับ 
นายธาดา จำปาแขม 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
นางสาวชุติกาญจณ์ ชาวัลย์ 
นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์ 
นางสาวณัชชา  ท่านาเวช 
นายศุภอัชณ์ พนมสัย 
นายปรีชา เพ็ชรกลม  

นายกอบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 

บุญช่วย  ช่างนับ 
วรรณมณี  ช่างนับ 
ธาดา จำปาแขม 
ธนชาต  ปางเดิม 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
วรัญญา เรียงมงคล 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
ชุติกาญจณ์ ชาวัลย์ 
พิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์ 
ณัชชา  ท่านาเวช 
ศุภอัชณ์ พนมสัย 
ปรีชา เพ็ชรกลม  

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         - แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 
 

ที่ประชุม   ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.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 

 
/ข้อความ… 
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ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2563                
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563                

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      5.1 พิจารณาออกระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ด้วยอำเภอเมืองสระแก้ว ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.6/ว 1050 
เลขานุการสภาฯ   ลงวันที่  11 กันยายน 2563 แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่า                   
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา   

/ได้มีหนังสือ… 
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ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความ
ร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตาม               
ความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล                 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเมืองพัทยาและสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
สำนึกและรักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการการรักชาติ
บ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
           1.ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 
 2.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 117 วรรคสี่  โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้ง
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย (เอกสารหมายเลข 2) 
 เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการ มีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาดังกล่าว และเพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้อง
ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลำดับต่อไป ผมขอแจ้ง
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

     หมวด ๙ 
       การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
  ข้อ ๑๑๗ “ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ             

ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 

/การแต่งกาย… 
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  การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่ง
เครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่น               
กำหนด 

  ในขณะที่กำลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

  ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด” 

  ข้อ ๑๑๘ “ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสีหรือใส่ร้าย 
  (๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
  (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของ

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือจงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่
ประชุมสภาท้องถิ่น 

  (๔) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น” 
  ข้อ ๑๑๙ “ในขณะที่กำลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่  ถ้าผู้ ใดละเมิด

ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทำการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมี
อำนาจตักเตือนห้ามปราม ให้ถอนคำพูด หรือให้กล่าวคำขอขมาในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นก็ได้ 

  ในกรณีขัดคำสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
หรือกระทำการเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมี            
อำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำนั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งนั้นโดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลาก็ได้ 

  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้น          
ขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น นำตัว             
ผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้” 

  ข้อ ๑๒๐ “ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่
เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้
ชั่วคราว” 

/ข้อ ๑๒๑... 
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  ข้อ ๑๒๑ “ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธาน             
สภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระเบียบการประชุมไว้ได้  ให้ประธานสภาท้องถิ่น      
สั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ ๑๒๒ “คำสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็น
เด็ดขาด” 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ได้กำหนดตัวอย่างระเบียบว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาด้วย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (เลขานุการสภาฯ ได้อ่านตัวอย่าง
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ จนครบทุกข้อ)                
ผมจึงเห็นว่าควรออกระเบียบตามตัวอย่างที่ให้มา แต่หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นควรกำหนดเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจากตัวอย่างก็
สามารถที่จะเสนอได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายครับ 

 
นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรกำหนดเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจาก
ประธานสภาฯ   ตัวอย่างหรือมีข้อเสนอแนะใด โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบออกระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตาม
ตัวอย่างที่กำหนดให้ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบออก
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ             
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามตัวอย่างที่กำหนดให้  โดยไม่มี
การเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดใด  

 
5.2 พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             

สระขวัญเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ 

 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้ เนื่องจากท่านนนทิยา คนกาญจน์ ซึ่ง เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   ตรวจรายงานการประชุมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การ  

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่
ครบองค์คณะ จึงเห็นควรเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             
ขึ้นใหมท่ดแทนคณะกรรมการชุดเดิมครับ ลำดับต่อไป เชิญเลขานุการสภาฯ 

/ได้แจ้ง… 
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ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม เชิญครับ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)            หมวด ๘  

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน   
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน               
เจ็ดคน 
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด” 
 ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 
 ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
(๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น               
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 

/ข้อ ๑๐๖… 



  9 

 

 ข้อ ๑๐๖ “กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (๒) ตาย 
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
เสร็จสิ้นลง 
 (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที”่ 
 ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น        
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี               
ผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 ข้อ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธาน            
สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไป             
ทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 
 ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน  
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง             
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง               
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง           
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน              
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 

/วิธีการ… 
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 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙            
มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง               
หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 ข้อ ๓๙ “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” 
 ข้อ ๖๓ “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว
จึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน” 

ดังนั้น ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ในการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพ่ือทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ                       
สามารถเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น                 
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ส่วนวิธีการเสนอชื่อ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองครับ โดยจะ
เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่งก่อน และในลำดับ
ถัดไปจะเลือกทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน หากมีการเสนอชื่อมากกว่า
หนึ่งคน จะต้องดำเนินการลงคะแนน โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 

/โดยใช้… 



  11 

 

โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือก
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ลำดับต่อไป ผมขอให้สมาชิก 

สภาฯ เสนอจำนวนกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญท่านอภิชาติครับ
  

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คนครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอ
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุม จำนวน 3 คน โปรดยกมือ     
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ    เริ่มจากคนที่ 1 เรียงไปจนครบ 3 ท่าน เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านสีนวน ผาวันดี เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คนที่ 1 ครับ 
 

นายวินัย อาทร  ท่านสีนวนจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
ส.อบต.หมู่ที่ 18  ดิฉันรับค่ะ 
 

นายวินัย อาทร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 20 
ส.อบต.หมู่ที่ 20  ดิฉันขอรับรองคะ่ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 
ส.อบต.หมู่ที่ 16  ดิฉันขอรับรองคะ่ 
 

/นายวินัย… 
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นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
    เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

ลำดับต่อไป เชิญทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 2 เชิญท่านไพสารครับ 

 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8             
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอเสนอท่านชนม์ เมฆขุนทด เป็นกรรมการตรวจรายงานการ 
    ประชุม คนที่ 2 ครับ 
 

นายวินัย อาทร  ท่านชนม์จะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
ส.อบต.หมู่ที่ 17  ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
 

นายวินัย อาทร  เชิญท่านไพสารครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8             
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอเสนอท่านสุทิน กงไกรลาศ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ  

ประชุม คนที่ 2 ครับ 
 

นายวินัย อาทร  ท่านสุทินจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุทิน กงไกรลาศ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
ส.อบต.หมู่ที่ 15  ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
 

นายวินัย อาทร  เชิญท่านวรวุฒิครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายวรวุฒิ วงศ์ยา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวรวุฒิ  วงศ์ยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7             
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ผมขอเสนอท่านอภิชาติ  ทิพย์โอสถ เป็นกรรมการตรวจรายงาน  

การประชุม คนที่ 2 ครับ 
 

นายวินัย อาทร  ท่านอภิชาติจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายอภิชาติ… 
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นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
ส.อบต.หมู่ที่ 17  ผมรับครับ 
 

นายวินัย อาทร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                    
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมขอรับรองครับ 
 

นายคูณ พูลเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายคูณ พูลเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
ส.อบต.หมู่ที่ 10  ผมขอรับรองครับ 
 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้อภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่17 

เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ลำดับต่อไป เชิญทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมคนที่ 3 เชิญท่านแฉล้มครับ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3             
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมขอเสนอท่านรจนา กรองทรัพย์  เป็นกรรมการตรวจรายงาน  

การประชุม คนที่ 3 ครับ 
 

นายวินัย อาทร  ท่านรจนาจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
ส.อบต.หมู่ที่ 20  ดิฉันรับค่ะ 
 

นายวินัย อาทร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุทิน กงไกรลาศ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15                    
ส.อบต.หมู่ที่ 15   ผมขอรับรองครับ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8            
ส.อบต.หมู่ที่ 8    ผมขอรับรองครับ 
 
 

/นายวินัย… 



  14 

 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ              

หมู่ที ่20 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
สมาชิกสภาฯ ก็ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว มีดังนี้  
1. นางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
2. นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
3. นางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
 
5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 (เอกสารหมายเลข 3) 
 

นายวินัย อาทร  เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(เลขานุการสภาฯ)   มาตรา ๔๖(๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล” เนื่องจาก
มีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหาร ตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป 
แก้ไขความเดือดร้อน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้ เพ่ิมเติมโครงการฯ โดยจัดทำร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รายละเอียด
ร่างแผนฯ ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว แต่เพ่ือเป็นการ
ทบทวนและ ตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดอ่านไปทีละหน้าเพ่ือให้สมาชิก 
สภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณา (ปลัดฯ ได้เปิดอ่านร่างแผนฯ จนครบ            
ทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  
 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนา   

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 โปรดยกมือ  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน  33 
คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 (เอกสาร
หมายเลข 4) 
   5.4.1 ขออนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน       
ตำบลสระขวัญ เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3               
สามวาระรวดเดียว 

 

นายวินัย อาทร    เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
เลขานุการสภาฯ    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)    มาตรา ๔๖(2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”  

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา 
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ             
รวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 
สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม              
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ        
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ  

 
 

/ญัตติร่าง… 
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ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  

ดังนั้น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล ซึ่งไม่ใช่ 
ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ใน 
ที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม 
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติครับ   

 

นายวินัย อาทร  เชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ  
 

นางบุญช่วย ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร 
นายก อบต.สระขวัญ   ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 สามวาระรวด
เดียวค่ะ  
 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่าง  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน  33 
คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 สามวาระรวดเดียวสามวาระ             
รวดเดียว 

 
/5.4.2 พิจารณา... 
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5.4.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.
๒๕๖3 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  

 

นายวินัย อาทร    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ    พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  
 เพ่ื อประโยชน์ แก่การพิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ วาระที่ หนึ่ ง            
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญ เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ            
นายก อบต.สระขวัญ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ 
    ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3  

             บันทึกหลักการและเหตุผล 
       ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
       เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 
 

          หลักการ 

     ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

          เหตุผล 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับถ่ายโอนภารกิจสถานี

    สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ถาวรหมู่ที่ ๒ และ

    สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งสีเสียด หมู่ที่ ๓ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร

    กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ               

    มีความเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกผู้ใช้น้ ำ และเพื่อใช้เป็น

    แนวทางในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด ้วย ไฟฟ้า ใน พื ้นที ่ต ำบล           

    สระขวัญ ตลอดจนสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธี

/ปฏิบัติ… 
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    ปฏิบัติเกี่ยวกับให้บริการน้ำเพื่อการเกษตรแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำได้อย่าง

    มีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  รายละเอียดปรากฏ

    ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบ
     น้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่าน
     ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวหรือไม่ครับ        
     ถ้ามีโปรดยกมือ ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่าง
     ข้อบัญญัติฯ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม โปรดยกมือ 
     เชิญครับ  

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
(เลขานุการสภาฯ)   บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้ว ย 
     ไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่าน
     ได้ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า (ปลัดฯ ได้
     เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง                
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 
 

         5.4.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญ เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3               
(วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

นายวินัย อาทร เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ    พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๕๑ “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
    ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
    เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อ ง           
ในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญหานั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้       
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ             
ข้อนั้น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา             
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ดำเนินการตามความใน               
วรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น”  

นายวินัย อาทร    ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว 
    และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ  ให้ทุกท่านได้
    รับทราบ กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่           
    โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงร่าง
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานี
    สูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 ตามร่างเดิมไว้ทุกประการโดยไม่มีการแก้ไข 
    ใด ๆ ทั้งสิ้น  โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการ
แก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 5.4.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3               
(วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ข้อ ๕๒ กำหนดว่า“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม
    ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
    ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
    จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 
     สำหรับวาระนี้ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่
    สภาฯ จะลงมติ ให้มี การอภิปราย  ดั งนั้ น  เมื่ อ ไม่มี เหตุ อันสมควร   

ผมขอมติ ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3                

 
 

      5.5 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข 5) 
   5.5.1 ขออนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

/สระขวัญ… 
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สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว 
 
             5.5.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่ 1             
ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ  

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓         
       บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
   เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓  

   หลักการ 

   ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

   เหตุผล 

      โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ

    เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและ

    ถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่

    ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

    สิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการดำเนินการหลาย

    ขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

/มาตรการ… 
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    มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาต 

    ให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำ

    เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการ

    ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด

    สิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิ ด

    ค่าบริการจึงตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่าน           

    ได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.  
     ๒๕๖๓ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
     สอบถามเกี่ ยวกับร่างข้อบัญญั ติ ฯ  นี้ หรือ ไม่ครับ  ถ้ ามี โปรดยกมื อ              
      ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ               
     หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ
(เลขานุการสภาฯ)   ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและ 
     ตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า (ปลัดฯ ได้ เปิดและชี้แจง
     ไปทีละหน้าจนครบ) 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการ            
สิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
             5.5.3 การแปรญั ตติ ร่ างข้ อบัญญั ติองค์การบริหารส่วน          
ตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่  ๒                
ขั้นแปรญัตติ) 

 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว และท่านปลัดฯ  

ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ กรรมการ
แปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓  ตามร่าง
เดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 5.5.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่  ๓              
ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้ มี ก า รอภิป ร า ยก็ ไ ด้  เ มื่ อ ไม่ มี เ หตุ อั นสมควร  ผมขอ     

ม ติที ่ ป ร ะ ชุ ม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 5.6 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสาร
หมายเลข 6) 
       5.6.1 ขออนุ มัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว    
พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระ
รวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว 
 

                5.6.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว                
พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  

 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว                 
     พ.ศ.๒๕๖๓  
    

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ  

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 
       บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
      เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

/หลักการ… 
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    หลักการ 

    ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

   เหตุผล 

     การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับ

    สภาพของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน

    รำคาญจากสุนัข และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ ความเป็นอยู่

    ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจาก

    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกำหนดเขต

    ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียด

    ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
     สุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
     อภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ครับ ถ้ามี โปรด            
     ยกมือ  ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ               
     หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ
(เลขานุการสภาฯ)   ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและ 
     ตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจง
     ไปทีละหน้าจนครบ) 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ           
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง             
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 
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 5.6.3 การแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญ  เรื่ อง การควบคุ มการเลี้ ยงหรื อปล่ อยสุ นั ข  และแมว                
พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไป 

แล้ว และท่านปลัดฯก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้
รับทราบ กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่            
โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้           
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่
มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มี
การแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
                5.6.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว                
พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้ มี ก า รอภิป ร า ยก็ ไ ด้  เ มื่ อ ไม่ มี เ หตุ อั นสมควร  ผมขอ     

ม ติที ่ ป ร ะ ชุ ม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

นายวินัย อาทร  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นางบุญชว่ย… 
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นางบุญช่วย ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ   ตำบลสระขวัญ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้พิจารณา 

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  6               
บัดนี้ ดิฉันได้ลงนามและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
สระขวัญได้รับทราบค่ะ 

5.7 ขอความเห็นชอบปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารจอดรถ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 147-55-0002 เปนศูนยผูสูงอายุ (เอกสารหมายเลข 7) 
 

นายวินัย  อาทร    เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะดำเนินก่อสร้าง
ปลัด อบต.สระขวัญ  ศูนย์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
(เลขานุการสภาฯ)  และบริการสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกทุกวัยในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ
    คนทุกวัยได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
    ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ และสังคม เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพการ
    ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุใน
    ชุมชน แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีพื้นที่จำกัด 
    ประกอบกับพิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารจอดรถ หมายเลขครุภัณฑ์               
    147-55-0002 มีความเหมาะสมที่จะดัดแปลงและปรับปรุงเป็นศูนย์
    ผู้สูงอายุได้ อีกท้ังเป็นการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างครับ 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบปรับปรุง/
    ด ัด แปล งอาคารจอดรถ  ห มาย เลขครุภ ัณ ฑ ์ 1 4 7 -5 5 -0 0 0 2              
    เปนศูนยผูสูงอายุ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
ปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารจอดรถ หมายเลขครุภัณฑ์ 147 -55-0002           
เปนศูนยผูสูงอาย ุ
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          5.8 ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อน
    ของประชาชน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
           - ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง
    สาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง               
    หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ จำนวน 126,600. - บาท ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  6 หน้าที่  5 
    ลำดับที่ 1 (เอกสารหมายเลข 8) 

 

นายวินัย  อาทร    เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ดำเนินโครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง  หมู่ที่  7 บ้านใหม่ไพรวัลย์   
(เลขานุการสภาฯ)    เนื่องจากหมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ มีน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ ส่งผล 
    ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค -
    บริโภค ดังนั้น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ใน
    การอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการย้าย             
    ถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์เป็นการเร่งด่วน ประกอบ
    กับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒7 กำหนดว่า  “การโอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
    เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ
    ต่อสภาฯ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั ้งเป็นรายการใหม่  
    จำนวน  126,600.- บาท เพ่ือดำเนินโครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง  
    หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด 
    สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่
    ทุกท่านได้รับ 
 

/โดยโอนลด... 
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     โดยโอนลดในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวด
    รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ า เงิน
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
    งบประมาณอนุมัติ  18,097,200.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
    1,516,500.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 126,600.- บาท คงเหลือ
    งบประมาณหลังโอน 1,389,900.- บาทครับ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
    โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการย้าย
    ถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ จำนวน 126,600.- บาท 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 
    หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้า ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการย้ายถังประปาพร้อม
ติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ จำนวน 126,600.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  6 หน้าที่  5            
ลำดับที่ 1 

 

     5.9 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง
    สาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็น           
    ศูนย์ผู้สูงอายุ จำนวน 500,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 383 (เอกสารหมายเลข 9) 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร    เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารจอดรถเป็นศูนย์ 
(เลขานุการสภาฯ)    ผู้สูงอายุ เ พื่อ เป็นการส่ง เสริมการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับ
    ผู้สูงอายุและสมาชิกทุกวัยในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยได้มี
    สถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได้รับ
    การพัฒนาด้านสุขภาพ จิต ใจ และสังคม เป็นศูนย์ส่ง เสริมอาชีพ 
    การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
    ผู้ สู งอายุ ในชุมชน  แต่องค์การบริห ารส่วนตำบลสระขวัญ ไม่ตั ้ ง
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพื่อดำเนิน
    โครงการฯ ดังกล่าว จึงมีค วามจำ เป็น ต้อ งขอความ เห็น ชอบต่อ           
    สภาฯ ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั ้ง เป็นรายการใหม่  
    จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง/ดัดแปลง
    อาคารจอดรถเป็นศูนย์ผู ้สูงอายุรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. 
    กำหนด สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงาน
    ก่อสร้างทีทุ่กท่านได้รับ 
     โดยโอนลดในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวด
    รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ า เงิน
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
    งบประมาณอนุมัติ  18,097,200.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
    1,389,900.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 500 ,000.- บาท คงเหลือ
    งบประมาณหลังโอน 889,900.- บาทครับ  

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
    โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย เป็นค่า โครงการ
    ปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ จำนวน 500,000. - บาท 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ .ศ.2561 -2565) หน้าที ่ 153 
    ลำดับที่ 383 โปรดยกมือ 

 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อส ร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ
เป็นศูนย์ผู้สูงอายุ จำนวน 500,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 383 

 

5.10 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 3 รายการ 
ดังนี้  

          (1) โครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่
ไพรวัลย์ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 126,600.- บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 5 
ลำดับที่ 1) 

      (2) โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นศูนย์ผู้ สูงอายุ                   
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 500,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 383) 

     (3) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ จำนวน 
1 หลัง จำนวน  195 ,000.-  บาท  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 14) 

นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
ปลัด อบต.สระขวัญ  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
(เลขานุการสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    /ข้อ 57... 
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   ข้อ 57 “กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงิน
ไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกใน          
ปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

        หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

    ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก             
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

         กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
เงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงิน
จำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

      โดยเหตุผลในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 ทั้ง 3 รายการ มีดังนี้ 

              (1) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    2563 โครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
    เนื่องจาก อบต.สระขวัญ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในโครงการย้ายถังประปา
    พร้อมติดตั้ง หมู่ที ่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ได้ทันในปีงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
    นั้นต่อไปอีก ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
    ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ 25 กันยายน 2563 
    ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่ายต่อสภา อบต.สระขวัญ จำนวน 126,600.- บาท เพื่อดำเนิน
    โครงการฯ ดังกล่าว 
     (2) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    2563 โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ  เนื่องจาก อบต.
    สระขวัญ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็น
    ศูนย์ผู้สูงอายุได้ทันในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

    /2563... 
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    2563 และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งโครงการฯ นี้
    เป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
    สมัยที่ ๓ วันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยเหตุผลข้างต้น  จึงมีความ
    จำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายต่อสภา อบต.สระขวัญ 
    จำนวน 500,000.- บาท เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวครับ                  
     (3) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    2563 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์             
    จำนวน 1 หลัง จำนวน  195,000.-  บาท ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
    งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
    ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่  5 หน้าที่  33 ลำดับที่  14) เนื่องจาก อบต.สระขวัญ           
    ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเพ่ือจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์            
    ได้ทันในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
    มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งครุภัณฑ์นี้เป็นครุภัณฑ์ที่
    สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อ
    วันที่ 4 สิงหาคม 2563  ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
    กันเงินงบประมาณรายจ่ายต่อสภา อบต.สระขวัญ จำนวน 195,000.- 
    บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมัติ              
    กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณียังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 3 รายการ ดังนี้  
               (1) โครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 126,600.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1) 
          (2) โค ร งก ารป รั บ ป รุ งอ าค ารจอด รถ เป็ น ศู น ย์ ผู้ สู งอ ายุ                    
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน         
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                 
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 383) 

/(3) ค่าจัดซื้อ… 
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         (3) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ จำนวน  1 หลัง 
    จำนวน  195,000.-  บาท  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร          
    งานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
    (ป ร าก ฏ ใน แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565) เ พ่ิ ม เติ ม             
    ครั้งที่ 5 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 14) โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                  
    33  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
    อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณียัง
    มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 3 รายการ ดังนี้  
               (1) โครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 126,600.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1) 
          (2) โค ร งก ารป รั บ ป รุ งอ าค ารจอด รถ เป็ น ศู น ย์ ผู้ สู งอ ายุ                    
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน         
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                 
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 383) 
      (3) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 

จำนวน  195 ,000.- บาท ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร            
งานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 33 
ลำดับที่ 14) 

 
  5.11 ขอความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอบต.สระขวัญ  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 2,500,000.- บาท  

/นายวินัย… 
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นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
ปลัด อบต.สระขวัญ  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
(เลขานุการสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 59 วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา             
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”  

  เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอบต.สระขวัญ ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ซึ่ง อบต.สระขวัญ ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ,5๐๐ ,๐๐๐.- บาท เพ่ือดำเนิน
โครงการฯ ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 เมื่อวันที่  16 
กันยายน 2562 แต่ อบต.สระขวัญยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ 
ดังกล่าวได้ทันปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงมี
ความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา อบต.สระขวัญ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอบต.สระขวัญ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 

 สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  จำนวน                
2,5๐๐,๐๐๐.- บาทครับ 

 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขยาย           

เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอบต.สระขวัญ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 2,500,000.- บาท โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบขยาย          
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอบต.สระขวัญ 

/ในแผนงาน… 
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ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 2,500,000.- บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                       

รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านลัดดาครับ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16                       
ส.อบต.หมู่ที่ 16   ขอฝากเรื่องลูกรังพร้อมเกรดเดอร์ หมู่ที่ 16 ยังมีความต้องการหลาย 

เส้นทาง ปลายปีนี้ 2563 ขอลูกรังไปลงประมาณ 30 – 40 เที่ยว หากมี
งบประมาณ ช่วยพิจารณาสนับสนุนด้วยด้วยค่ะ อีกเรื่อง ตามที่ได้แจ้งเรื่อง
ย้ายเสียงไร้สาย อยากทราบว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่คะ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ   
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                       
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมมีเรื่องที่จะแจ้งสองเรื่อง เรื่องแรก งบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหลายหมู่ที่ได้รับ สำหรับ   
หมู่ที่ 17 ยังมีความต้องการถนนหลายเส้น เส้นหมู่ที่ 17 เชื่อมไปหมู่ที่ 7  
มีระยะทางหลายกิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนหลักของหมู่บ้าน ชาวบ้านใช้สัญจร
ไปมา ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาของบประมาณจากกรมส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการให้ด้วยครับ อีกเรื่องช่วงนี้ฝนตก ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก อยากได้ลูกรังไปซ่อมแซมถนน 
หากมีงบประมาณขอพิจารณาให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่                     
ส.อบต.หมู่ที่ 20   20 เรื่องแรก ถังน้ำประปาในหมู่บ้านไม่ทำงาน ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อน           

ไม่มีน้ำใช้ อยากให้ลงไปตรวจสอบและซ่อมแซม เนื่องจากยังอยู่ในช่วง
ประกันสัญญา อีกเรื่อง เสียงไร้สายชำรุด 2 จุด ช่วงหน้าวัดและหน้า
โรงเรียน ช่วยลงไปตรวจสอบและซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ   
 
 

/นายแดง... 
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เรื่องแรก ขอลูกรังไปลงถนนสายในหมู่บ้าน ประมาณ 30 เที่ยว หากมี  

งบประมาณช่วยพิจารณาให้ด้วยค่ะ  
เรื่องที่สอง ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า อบต. ไปตัดกิ่งไม้สูงที่

พันรอบสายไฟ  
สุดท้าย ขอขอบคุณ สำหรับงบประมาณสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส 

นายโสภณ นาบุญ ตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณช่างไฟฟ้า
ที่ไปซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตรงสะพานให้ ตอนนี้ใช้ได้แล้ว 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11   
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ขอลูกรังประมาณ 40 เที่ยว ไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  

ถนน 5 สายในหมู่บ้านด้วยกัน ซอยเอื้อมิตร เลยถนนคอนกรีตเข้าไปด้านใน 
ซอยตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ป้อม ซอยข้างปศุสัตว์ ซอยสำนักสงฆ์ไป                
ฟาร์มหมู และซอยศูนย์ปฏิบัติธรรม ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหาร หากมี
งบประมาณช่วยพิจารณาสนับสนุนให้ด้วยครับ  

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8   
ส.อบต.หมู่ที่ 8    ขอลูกรังประมาณ 20 เที่ยว ไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  

เส้นเนินสง่าไปหมู่ที่ 20 และซอยในหมู่บ้านหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขอเพ่ิมอีก 
5 เที่ยว ชาวบ้านเดือดร้อนสัญจรไปมาลำบากมาก หากมีงบประมาณช่วย
พิจารณาสนับสนุนให้ด้วยครับ อีกเรื่อง พอดีได้จัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ            
จึงอยากขอขยายเขตไฟฟ้า เส้นทะลุไปหมู่ที่ 20 ประมาณ 600 เมตร             
เสาไฟฟ้าเดิมอยู่ที่เนินสง่า ช่วยพิจารณาดำเนินการให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ ที่  9                 
ส.อบต.หมู่ที่ 9    เรื่องแรก ถนนสายหน้าวัดไปชัยนาท ทางเส้นนี้ลัดไปหมู่ต่าง ๆ ได้  เช่น ไป
    หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 20 หรือจะมาน้ำซับหมู่ที่ 1 ก็มาง่าย ขอความอนุเคราะห์

/พิจารณา... 
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    พิจารณาของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการ
    ให้ด้วยครับ 

เรื่องที่สอง ขอลูกรัง ประมาณ 10 – 20 เที่ยว ไปซ่อมแซมถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

สุดท้าย ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางดับ 3 จุด ได้คุยกับช่างแล้ว จะไป
ดำเนินการซ่อมให้วันจันทร์ ฝากด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านบุญเรืองครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายบุญเรือง ศรีโสภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญเรือง ศรีโสภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12                 
ส.อบต.หมู่ที่ 12    ขอลูกรังไปซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซอยบ้านนายสุข ประมาณ 15  

เที่ยว ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านแฉล้มครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 ผมม ี  
ส.อบต.หมู่ที่ 3    เรื่องที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา ผมเคยถ่ายรูปและเขียนคำร้อง 

มาแล้ว ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านเดือดร้อน สัญจรไปมาลำบาก 
อยากให้ช่างลงไปสำรวจดูเส้นทางและดำเนินการซ่อมแซมให้ จำนวน 3 
เส้นทางด้วยกัน เส้นหนองปรือไปหมู่ที่ 15 เส้นหนองปรือ-แก่งสีเสียด และ
เส้นหนองปรือ-บ้านใหม่ถาวร 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านวรวุฒิครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายวรวุฒิ วงศ์ยา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวรวุฒิ  วงศ์ยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7                 
ส.อบต.หมู่ที่ 7    เรื่องลูกรัง ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารพิจารณางบประมาณจัดสรรให้  

ครบทุกหมู่ด้วยครับ เพราะทุกหมู่ต่างมีความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน            
เรื่องท่ีสอง พาสมาชิกสภาฯ ไปศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้ 
ช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์ เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์ เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10                 
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ขอลูกรังประมาณ ไปเสริมและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน มีหลายจุด  

ด้วยกัน เส้นไปบ้านนางทองบ่อ สมศรี บ้านนายเด่นชัย เส้นทางลัดไป             
หนองอีด้วง ตรงนั้นทำถนนข้ามคลองยังขาดลูกรังข้างถนน เนื่องจากฝนตก 
ถนนลื่น ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

/นายแดง… 
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายมนัส เนินคำภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนัส เนินคำภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19                
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ขอลูกรัง 30 เที่ยว ไปซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์  

ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ อีกเรื่องขอไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง 
ช่วยดำเนินการให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านบุญทันครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายบุญทัน บัวแสง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญทัน บัวแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1               
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ขอลูกรัง 20 เที่ยวไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน   

ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14               
ส.อบต.หมู่ที่ 14   แจ้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เส้นเนินโคราช ดับ 3 จุด ฝากช่างดำเนินการซ่อมแซม 

ให้ด้วยค่ะ และขอสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อดินลูกรังไปซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้าน ประมาณ 30 เที่ยวค่ะ ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านคูณครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายคูณ พูลเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายคูณ พูลเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10              
ส.อบต.หมู่ที่ 10   แจ้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ดับ 2 จุด เส้นเนินสง่าและวัดคลองคันฉอ 

ช่วงทางโค้ง ขอช่างลงไปตรวจสอบและซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอำนวยครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางอำนวย ศิลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอำนวย ศิลชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5              
ส.อบต.หมู่ที่ 5   ขอลูกรังไปซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน เส้นหนองไผ่-ทุ่งพลวง ประมาณ  

50 เที่ยว หากมีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ด้วยค่ะ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

/นางบุญช่วย… 
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นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่    
นายก อบต.สระขวัญ  ทุกท่าน ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     

ก่อนอ่ืน ขอแจ้งเรื่องการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือดัดแปลงอาคาร ในพ้ืนที่
ตำบลสระขวัญ ต้องดำเนินการขออนุญาตต่ออบต.สระขวัญก่อนกระทำการ
ใด ๆ  มิฉะนั้นจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบด้วยค่ะ และเรื่องการขุดดิน
ถมดินในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ ต้องดำเนินการขออนุญาตต่ออบต.สระขวัญ
ก่อนกระทำการใด ๆ เช่น เดียวกัน มิฉะนั้นจะมี โทษตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน 

ลำดับต่อไปขอตอบสมาชิกสภาฯ ที่ ได้แจ้งหรือสอบถามมา 
เรียงลำดับดังนี้ค่ะ 

ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้สอบถามหรือเสนอมา ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องดินลูกรัง หรือลูกรังพร้อมเกรดเดอร์ ขอตอบทุกท่านดังนี้ อีก 5 วันก็จะ
สิ้นปีงบประมาณแล้ว ได้ปรึกษากับท่านปลัดฯ หางบประมาณที่จะมา
ดำเนินการให้ ต้องรอให้ฝนหยุดก่อน ถนนแห้งถึงจะดำเนินการให้ได้ เข้าใจว่า
ทุกหมู่บ้านมีความเดือดร้อน เพราะหากไปลงลูกรังช่วงที่มีฝนตก ก็จะไม่เกิดผล
ใด ๆ ส่วนถนนเส้นไหนชำรุดเป็นหลุมลึกมาก จะเร่งดำเนินการให้ก่อน ฝาก
ท่านช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ 

    ท่านลัดดา เรื่องย้ายเสียงไร้สาย อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ 
ท่านอภิชาติ เรื่องของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปีงบประมาณ 2564 อบต.สระขวัญ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณหลายเส้นด้วยกัน สำหรับปีงบประมาณหน้า จะให้ช่างลง
ไปสำรวจและดำเนินการขอรับงบประมาณต่อไป ดังนั้น เบื้องต้น ให้ท่านลง
ไปสำรวจถนนเส้นที่ต้องการจะดำเนินการก่อน ถ้าเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขอเป็นความกว้างขนาด 6 เมตร งบประมาณไม่เกินสิบล้าน           
บาทค่ะ 

ท่านรจนา เรื่องถังประปาในหมู่บ้านไม่ทำงาน และเสียงไร้สาย
ชำรุด จะให้ช่างลงไปตรวจสอบและซ่อมแซมให้ค่ะ 

ท่านสีนวน เรื่องลูกรังได้ตอบไปแล้ว ส่วนเรื่องรถกระเช้า จะให้ช่าง
ลงไปดำเนินการให้ค่ะ 

ท่านจวน เรื่องดินลูกรังได้ตอบไปแล้ว  
ท่านไพศาล  เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า จะให้ช่ างลงไปดูและ

ดำเนินการให้ค่ะ 
 

/ท่านอุ่น… 
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ท่านอุ่น เรื่องของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามที่ได้ตอบท่านอภิชาติไปค่ะ ส่วนเรื่องไฟฟ้า            
ส่องสว่างดับ จะให้ช่างลงไปซ่อมแซมให้ค่ะ 

ท่านบุญเรือง เรื่องดินลูกรังได้ตอบไปแล้ว  ต้องรอฝนหยุดตก            
ถนนแห้งก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ค่ะ 

ท่ านแฉล้ม  เดี๋ ยวให้ ช่ างลงไปสำรวจดู เส้นทางและหากมี
งบประมาณ จะดำเนินการซ่อมแซมให้ค่ะ 

ท่านวรวุฒิ เรื่องศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
และภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้ ยังไงต้องดู
อีกครั้งว่าจะดำเนินโครงการได้เม่ือใดค่ะ 

ท่านอารักษ์ เรื่องลูกรังตามที่ได้ตอบสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปค่ะ 
ท่านมนัส เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จะให้ช่างลงไปดำเนินการ 

ให้ค่ะ 
ท่านบุญทัน เรื่องดินลูกรังได้ตอบไปแล้ว 
ท่านอัมพร จะให้ช่างลงไปซ่อมแซมให้ค่ะ 
ท่านคูณ จะให้ช่างลงไปซ่อมแซมให้ค่ะ 
ท่านอำนวย เรื่องดินลูกรังได้ตอบไปแล้วเช่นเดียวกัน 

 ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.30  น. 
  

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                     (ลงชื่อ)          สีนวน ผาวันดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสีนวน ผาวันดี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
 

 (ลงชื่อ)        อภิชาติ ทิพย์โอสถ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

/(ลงชื่อ)... 
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 (ลงชื่อ)        รจนา กรองทรัพย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางรจนา กรองทรัพย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


